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แนวปฏิบตั ขิ องอาจารย์ ท่ ปี รึกษา
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยรั งสิต
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการสร้ างสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ
ส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ความใส่ใจในการเรี ยนรู้ ต่อเนื่องตลอดชีวิตผนวก
กับจิตสํานึกที่ดีงามและคุณธรรมเพื่อสร้ างสรรค์ความเจริญก้ าวหน้ าให้ แก่ประเทศชาติ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
สาระตามข้ อ 4.3 ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่ อง แนวทางการปฏิบตั ิตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ได้ กําหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ แต่
ละด้ านของแต่ละระดับคุณวุฒิ โดยในระดับปริ ญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้ องกํ าหนด
เป้า หมายและดํา เนิน การจัดการศึกษาเพื่ อผลิตบัณฑิ ตให้ มี คุณลักษณะครอบคลุมอย่างน้ อย
5 ด้ าน ดังนี ้
1. คุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ ดุลยพินิจทางค่านิยม
ความรู้ สึกของผู้อื่น ค่านิยมพืน้ ฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้ าน
คุณธรรมและจริ ยธรรม อาทิ มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เสียสละ เป็ นแบบอย่างที่ดี
เข้ าใจผู้อื่น และเข้ าใจโลก เป็ นต้ น
2. ความรู้
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้ างขวางและเป็ นระบบ ตระหนักรู้ หลักการและทฤษฎีใน
องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้ อง สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับความก้ าวหน้ าของความรู้
เฉพาะด้ านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาและการ
ต่อยอดองค์ ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้ นการปฏิบตั ิ จะต้ องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ
กฎระเบียบ ข้ อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
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3. ทักษะทางปั ญญา
สามารถค้ นหาข้ อเท็จจริ ง ทําความเข้ าใจและสามารถประเมินข้ อมูลแนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย และใช้ ข้อมูลที่ได้ ในการแก้ ไขปั ญหาและงานอื่นๆ ด้ วยตนเอง
สามารถศึกษาปั ญหาที่คอ่ นข้ างซับซ้ อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดย
คํานึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถ
ใช้ ทกั ษะและความเข้ าใจอันถ่องแท้ ในเนื ้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ
นักศึกษาสามารถใช้ วิธีการปฏิบัติงานประจํ าและหาแนวทางใหม่ในการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่า ง
เหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
มี ส่ว นช่ ว ยและเอื อ้ ต่อการแก้ ปั ญหาในกลุ่มได้ อย่า งสร้ างสรรค์ ไม่ว่า จะเป็ น ผู้นํ า หรื อ
สมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในสถานการณ์ที่ไม่ชดั เจนและต้ องใช้ นวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการแก้ ปัญหา มีความคิดริ เริ่ มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื ้นฐานของ
ตนเองและของกลุม่ รับผิดชอบในการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทังพั
้ ฒนาตนเองและอาชีพ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ IT
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิค
ทางสถิตหิ รื อคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ ไขปั ญหา ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวมรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนําเสนอข้ อมูลข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอสามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพทังในการพู
้
ด
การเขียน สามารถเลือกใช้ รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุม่ บุคคลที่แตกต่างกันได้
ภาระหน้ าที่ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
แบ่งออกได้ เป็ น 6 ด้ านคือ
1. ด้ านการเรี ยนการสอนและด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ด้ านการวิจยั
3. ด้ านการบริ การทางวิชาการ
4. ด้ านการส่งเสริ มและสนับสนุนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ด้ านบริ หาร (ระดับภาควิชา คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ และโครงการ)
6. ด้ านอื่นๆ ที่คณะวิชาและมหาวิทยาลัยมอบหมายเป็ นกรณีพิเศษ
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วัตถุประสงค์ ของการจัดให้ มีระบบการปรึกษา
1. เพื่อให้ คําแนะนําทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชา วิธีการเลือกวิชา การ
ลงทะเบียน วิธีการเรี ยน การวัดผล ทัง้ นี ้เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถศึกษาได้ ตรงกับความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของตนเอง
2. เพื่ อ ให้ คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกับ ระเบี ย บ กฎเกณฑ์ ต่า งๆ ของมหาวิ ท ยาลัย บริ ก ารและ
สวัสดิการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ แก่นกั ศึกษา
3. เพื่อให้ นักศึกษามีบุคคลเป็ นที่พึ่งในการรับฟั งปั ญหา และช่วยเหลือให้ เขาสามารถ
แก้ ไขปั ญหา ทังที
้ ่เป็ นปั ญหาการเรี ยนและปั ญหาส่วนตัวได้
4. เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ และความเข้ าใจอันดีต่อกันระหว่างสถาบันกับนักศึกษาและ
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา
ลักษณะของอาจารย์ ท่ ปี รึกษาที่ดี
 มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 มีความรับผิดชอบดี
 ใจกว้ างและรับฟั งความคิดเห็นของนักศึกษา
 มีความรู้กว้ างขวางและทันเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
 มีความจริ งใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ ปัญหา
 มีความเมตตา กรุณา
 ไวต่อการรับรู้และเข้ าใจสิง่ ต่างๆ ได้ รวดเร็ ว
 มีหลักจิตวิทยาในการให้ คําปรึกษาและมีจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา
 มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็ นแบบอย่างที่ดี
 รู้บทบาทและหน้ าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นอย่างดี
 มีประสบการณ์ในหน้ าที่งานอาจารย์ที่ปรึกษา
จรรยาบรรณของอาจารย์ ท่ ปี รึกษา
1. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาต้ อ งเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ นัก ศึก ษา โดยเป็ น ผู้ที่ ป ระพฤติ ต นให้
เหมาะสมตามจรรยาวิชาชีพที่สอนและมีศีลธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม
2. อาจารย์ที่ปรึกษาต้ องคํานึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษาเป็ นอันดับแรก โดยจะไม่กระทํา
การใดๆ ที่จะก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่นกั ศึกษาอย่างไม่เป็ นธรรม
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3. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาต้ อ งพยายามเก็ บ รั ก ษาข้ อ มูล ต่ า งๆ เกี่ ย วกับ เรื่ อ งส่ ว นตัว ของ
นักศึกษาในความดูแลเป็ นความลับ
4. อาจารย์ที่ปรึกษาต้ องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาอย่างสุดกําลังความสามารถ และมี
ความรับผิดชอบที่จะส่งผู้มาขอคําปรึกษาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะกรณี เมื่อทราบว่าตนไม่สามารถ
ช่วยเหลือได้
5. อาจารย์ที่ปรึ กษาต้ องมีความรับผิดชอบต่อสถาบัน หรื อหน่วยงานที่ตนสังกัดและต่อ
สังคมโดยส่วนรวม และไม่วิจารณ์หน่วยงาน บุคคลร่ วมอาชีพ หรื อสถาบันให้ นกั ศึกษาฟั ง เพราะ
จะทําให้ เกิดอคติและความเสื่อมเสียแก่บคุ คลหรื อสถาบันนันๆ
้
แนวการปฏิบัตใิ นการให้ คาํ ปรึกษา
การทําหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาที่ดีนนั ้ ควรนําวิธีการให้ คําปรึ กษามาประกอบเพื่อช่วยให้
การทํางานมีประสิทธิภาพ สิง่ ที่เป็ นหัวใจสําคัญของการให้ คําปรึกษาคือสัมพันธภาพหรื อการสร้ าง
สายสัมพันธ์ อาจารย์ต้องรู้จกั นักศึกษาอย่างละเอียดพอสมควร สร้ างความไว้ วางใจ นักศึกษาจึงมี
ความสบายใจที่จะพูดเรื่ องต่างๆ ให้ ฟัง
แนวปฏิบัตใิ นการสร้ างสัมพันธภาพ
1) การสร้ างความคุ้นเคย การสร้ างบรรยากาศที่เป็ นมิตร อบอุ่น เป็ นกันเองและมีความ
จริงใจ
2) การยอมรั บ ผู้ที่ มี ทัศ นคติใ นการยอมรั บ ผู้อื่น จะมี ท่า ที แสดงออกให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
ปรารถนาที่จะช่วยเหลือ และการยอมรับในแง่คณ
ุ ค่าของบุคคล ทําให้ การติดต่ออยู่ในลักษณะที่
แสดงความนับถือต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ไม่วา่ โดยการกระทําหรื อโดยคําพูด
3) การเข้ าใจ เป็ นความรับผิดชอบของผู้ให้ คําปรึ กษาที่ต้องเข้ าใจความรู้ สึก ความคิดที่
ซ่อนเร้ นและสามารถมองเห็นความหมายที่ผ้ อู ื่นแสดงออก
4) การมีความรู้สกึ ร่วม สามารถรู้สกึ และบรรยายถึงความนึกคิดของผู้อื่นๆ ได้
5) การแสดงความเอาใจใส่ การที่จะเข้ าใจความรู้สกึ ของอีกฝ่ ายหนึง่ นันต้
้ องมีความสนใจ
และอาศัยทักษะในการฟั งและการสังเกต
6) ความเชื่ อ มีความเชื่ อที่ ว่า ทุกคนสามารถเผชิญปั ญหาและแก้ ปัญหาได้ ถ้ าอยู่ใน
สภาพเหตุการณ์ที่เหมาะสม และคนทุกคนต้ องการเสรี ภาพ จะมีความสบายใจถ้ ามีอิสระที่จะคิด
จะทําในสิง่ ต่างๆ โดยไม่ถกู บีบบังคับ
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กลวิธีในการให้ คาํ ปรึกษา
กลวิธีบางประการที่ อาจนํ ามาใช้ ในกรณี ที่นักศึกษาต้ องการข้ อมูลหรื อคําแนะนํ า เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจหรื อเมื่อเกิดปั ญหาที่ไม่สามารถตัดสินใจได้
1) การวางเค้ าโครง การกําหนดเค้ าโครงไว้ ล่วงหน้ าว่าจะสนทนาเรื่ องอะไรหรื อมีงาน
อะไรต้ องทําร่วมกัน
2) การสั ม ภาษณ์ โดยเริ่ ม ต้ น สนทนาด้ ว ยการสร้ างบรรยากาศที่ อบอุ่น เป็ น กัน เอง
นํ ้าเสียงและท่าทีกระตือรื อร้ น แสดงความสนใจ มีใบหน้ าที่ยิ ้มแย้ ม
3) การตัง้ คําถาม ตังคํ
้ าถามเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ต้องการ เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ สํารวจ
ความต้ องการของตนเอง และเข้ าใจตนเองดีขึ ้น ทังนี
้ ้ต้ องหลีกเลี่ยงการใช้ คําว่า “ใช่” “ไม่ใช่” “ถูก”
“ผิด” เพราะคําถามเหล่านี ้จะตัดการสนทนาหรื อการบอกเล่าในรายละเอียด
4) การให้ คําปรึ กษา การแนะนําให้ นักศึกษาทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อช่วยแก้ ปัญหา จะมี
ลักษณะ “นําทาง” มากกว่า ซึง่ อาจารย์ที่ปรึกษาควรพิจารณาความพร้ อมของนักศึกษาว่าพร้ อมที่
จะรับฟั งคําแนะนําหรื อไม่
5) การเสนอแนะ เป็ นการเสนอความคิดเห็นโดยทางอ้ อม เพื่อเป็ นการแนะนักศึกษา
ไปสู่การแก้ ปัญหา โดยเปิ ดโอกาสให้ ใช้ เ หตุผลของตนเอง มี อิสระที่ จะยอมรั บ หรื อไม่ยอมรั บ
ข้ อเสนอแนะ
6) การตีความ เป็ นการกล่าวถึงบางสิ่งที่มีความหมายสืบเนื่องกับสิ่งที่นกั ศึกษากล่าวไป
แล้ ว จะช่วยให้ นกั ศึกษาเข้ าใจเรื่ องแจ่มชัดขึ ้น
7) การแสดงความเห็น ชอบ เป็ น การส่ง เสริ ม หรื อ ให้ กํ า ลัง ใจแก่ นัก ศึก ษาในการ
ดําเนินการต่อไป เพราะจะเป็ นการเพิ่มพูนความเชื่อมัน่ ในตนเอง อาจแสดงความเห็นชอบด้ วย
วาจา ท่าทาง ใช้ ในกรณีที่นกั ศึกษามีความยุ่งยากใจ ตัดสินใจไม่ได้ ในการเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มี
คุณค่าเท่ากัน
8) การกระตุ้นให้ กําลั งใจ เพื่อช่วยให้ นักศึกษาเกิดความมัน่ ใจในตนเองว่าสามารถ
กระทําสิง่ หนึง่ สิง่ ใดได้ เช่นเดียวกับผู้อื่น
9) การชักชวน เป็ นการชักชวนให้ นกั ศึกษายอมรับทัศนะของอาจารย์ ซึง่ อาจเหมือนกับ
เป็ นการแก้ ปัญหาของอาจารย์เอง แต่การใช้ วิธีนี ้อาจจะก่อให้ เกิดความรู้สกึ ต่อต้ านจากนักศึกษา
10) การสังเกต ต้ องเป็ นคนช่างสังเกตและมีความไวต่อความรู้สกึ ของคนอื่น
11) การให้ รายละเอียดและข้ อมูล จะมีความสําคัญมากในการตัดสินและแก้ ปัญหา
ของนักศึกษา ซึง่ วิธีนี ้จะใช้ มากในการให้ ข้อมูลทางการศึกษาและอาชีพ
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12) การเงียบและการฟั ง ควรใช้ การเงียบและแสดงความสนใจรับฟั งในสิ่งที่นกั ศึกษา
กํ าลังเล่า ไม่ควรทํ าลายความเงี ยบด้ วยการคุยไม่หยุดของอาจารย์ เพราะจะเป็ นการขัดขวาง
ความคิดและความรู้สกึ ต่างๆ ของนักศึกษาที่อยากบอกเล่า
คุณสมบัตขิ องผู้ให้ คาํ ปรึกษา
1) คุณสมบัตภิ ายใน คือ
 เข้ าใจชีวิต เข้ าใจคน เข้ าใจสภาพแวดล้ อม เข้ าใจธรรมชาติ
 มีความเมตตากรุ ณา รั ก ปรารถนาดี เห็นอกเห็นใจ อยากช่วยเหลือและรั บฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
 มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์
 เก็บความลับอันเป็ นจรรยาบรรณที่สง่ เสริมภาวะปลอดการข่มขู่
 เข้ าใจปรัชญาการให้ คําปรึกษา รวมทังกระบวนการและเทคนิ
้
คต่างๆ
2) คุณสมบัตภิ ายนอก คือ
 มีการแต่งกายที่ดี น่าเลื่อมใส น่าไว้ ใจ ปลอดภัยและอบอุน่
 ท่าทางเป็ นมิตร มัน่ ใจในการให้ คําปรึกษา น่าเชื่อถือ
ปั ญหาที่พบเสมอในการให้ คาํ ปรึกษา
 ไม่มีความรู้สกึ อยากช่วยเหลือผู้อื่น
 ถูกผู้รับการปรึกษาหลอกให้ สบั สน
 ให้ คําแนะผิดๆ เพราะขาดความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง
 ไม่มีวฒ
ุ ิภาวะเพียงพอ
หน้ าที่ของอาจารย์ ท่ ปี รึกษา
หน้าทีข่ องอาจารย์ ทีป่ รึ กษาด้านวิ ชาการ
(โปรดใช้ ควบคูก่ บั คูม่ ือการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต)
 ให้ คําปรึ กษาและแนะนําเกี่ ยวกับหลักสูตร การลงทะเบียน การเลือกวิชาเรี ยน
การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม
 ควบคุมการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับ และ
ทัก ท้ ว งการลงทะเบี ย นบางรายวิ ช าของนัก ศึ ก ษา เมื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า การ
ลงทะเบียนรายวิชานันๆ
้ ไม่เหมาะสม
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 ให้ คําแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรี ยน การค้ นคว้ า และการติดตามผลการ
เรี ย นของนัก ศึ ก ษาอย่ า งสมํ่ า เสมอ ตลอดจนตัก เตื อ นเมื่ อ ผลการเรี ย นของ
นักศึกษาตํ่าลง
 ให้ คําปรึ กษาแนะนําและช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ ไขปั ญหา อุปสรรคต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการเรี ยน
 ให้ คําแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูง
 บทบาทการให้ คําปรึกษาใน Senior Project และ Independent Study
หน้าทีข่ องอาจารย์ ทีป่ รึ กษาด้านบริ การและพัฒนานักศึกษา
 แนะนํ าบริ การต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น บริ การรักษาพยาบาล การประกัน
อุบตั เิ หตุ สวัสดิการหอพัก บริ การขอลดค่าโดยสาร ฯลฯ
 ให้ คําปรึ กษาเกี่ ยวกับปั ญหาส่วนตัว ได้ แก่ ปั ญหาทางด้ านสุขภาพอนามัยทัง้
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
 ให้ คํา ปรึ ก ษาเกี่ ย วกับปั ญหาสัง คม ได้ แก่ การปรั บตัว ในสัง คมทัง้ ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย การพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติและจริ ยธรรม
 ให้ คําปรึ กษาเกี่ยวกับปั ญหาด้ านการเงิน ได้ แก่ ปั ญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ที่
จะศึกษาเล่าเรี ยน และการแสวงหาแหล่งสวัสดิการที่จะช่วยเหลือนักศึกษาด้ านนี ้
 ให้ คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั ญ หาด้ า นอาชี พ ได้ แ ก่ ความรู้ ความเข้ า ใจ ทัศ นคติ
จรรยาบรรณที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ วิ ช าชี พ ตลอดจนการให้ ข่ า วสารหรื อ ข้ อ มูล ต่ า งๆ
เกี่ยวกับตลาดแรงงาน และแนวทางในการประกอบอาชีพ
หน้ าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้ านงานกิจกรรมนักศึกษา
 ให้ คําแนะนําเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบายสําคัญในการทํากิจกรรม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องแก่นกั ศึกษาได้
 ประสานงานระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาเป็ นอย่างดี เพื่อเสริ มสร้ างความ
เข้ าใจให้ เกิดขึ ้น
 ร่วมรับผิดชอบ ผลการกระทํากิจกรรมกับนักศึกษาตามโครงการกิจกรรม
 รับผิดชอบในความปลอดภัย ความประพฤติของนักศึกษาที่เข้ าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ
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 รับผิดชอบตรวจสอบดูแล การใช้ จ่ายเงินงบประมาณที่ได้ รับจากมหาวิทยาลัย
หรื อแหล่งเงินอื่นๆ ให้ ปฏิบตั เิ ป็ นไปตามระเบียบการเงิน
 ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมตามโครงการให้ เรี ยบร้ อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
 ประเมินผลโครงการ เมื่อปฏิบตั งิ านตามโครงการเสร็จสิ ้นร่วมกับนักศึกษา เพื่อ
รายงานผู้เกี่ยวข้ องทราบ
หน้าทีข่ องอาจารย์ ทีป่ รึ กษาด้านอืน่ ๆ
 พิจารณาคําร้ องต่างๆ ของนักศึกษาและดําเนินการให้ ถกู ต้ องตามระเบียบ
 กําหนดเวลาให้ นกั ศึกษาเข้ าพบเพื่อขอคําปรึกษาอย่างสมํ่าเสมอ
 ประสานงานกับอาจารย์ ผ้ ูสอนและหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องเพื่อช่ว ยเหลื อ
นักศึกษา โดยเฉพาะสํานักงานทะเบียน และสํานักงานกิจการนักศึกษา
 ชีแ้ จงและทําความเข้ าใจกับนักศึกษาในเรื่ องหน้ าที่ของนักศึกษาต่ออาจารย์ ที่
ปรึ กษา เช่น นักศึกษาต้ องเข้ าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามกําหนดเวลา เพื่อปรึกษา
ด้ านการเรี ยน เพื่อฟั งคําแนะนํา ตักเตือน และเพื่อปรึกษาขอคําแนะนําด้ านอาชีพ
เป็ นต้ น
 ให้ คํารับรองแก่นกั ศึกษาเมื่อนักศึกษาต้ องการไปแสดงกับผู้อื่น
 เก็บข้ อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างเป็ นระบบ
หน้ าที่ของนักศึกษา
 นัก ศึก ษาต้ อ งเข้ า พบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาตามกํ า หนดเวลาที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
กําหนดไว้ แต่เมื่อมีปัญหาเร่งด่วนสามารถเข้ าพบอาจารย์ได้ ทกุ เวลา
 นักศึกษาต้ องเข้ าพบอาจารย์ที่ปรึ กษาเมื่อมีปัญหาการเรี ยน หรื อปั ญหาส่วนตัว
ด้ านอื่นๆ
 นักศึกษาต้ องรับฟั งคําแนะนําตักเตือนของอาจารย์ที่ปรึกษา
 นักศึกษาควรอ่านป้ายประกาศของคณะวิชา ป้ายประกาศของสํานักงานกิจการ
นักศึกษาและสํานักงานทะเบียนอย่างสมํ่าเสมอ
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ข้ อปฏิบัตขิ องอาจารย์ ท่ ปี รึกษา
ข้อปฏิ บตั ิ ทวั่ ไป
 ศึ ก ษาและทํ า ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ นโยบาย ปรั ช ญา ปฏิ ทิ น กิ จ กรรมของ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา
 ศึกษาหลักสูตร ลักษณะรายวิชา วิธีการจัดการเรี ยนการสอน และการลงทะเบียน
เรี ย นให้ เ ข้ า ใจถูก ต้ อ งและแจ่ ม ชัด จนสามารถให้ คํา แนะนํ า และทางเลื อกแก่
นักศึกษาอย่างมัน่ ใจ
 ศึกษาและทําความเข้ าใจเกี่ยวกับระเบียบ และกฎเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัยและ
คณะอย่างละเอียดเพื่อให้ คําปรึกษาได้ อย่างเหมาะสม
 สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั นักศึกษาในความดูแล ทําให้ นกั ศึกษาเกิดความสบาย
ใจ และไว้ วางใจในตัวอาจารย์ที่ปรึกษา
 จัดเวลาให้ คําปรึ กษาแก่นัก ศึกษาในความดูแลอย่างสมํ่ าเสมอ อย่างน้ อยทุก
สัปดาห์โดยติดตารางเวลา (Office hour) ไว้ ที่ทํางาน เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถ
เข้ าพบได้
 ศึกษาประวัติของนักศึกษาทังทางด้
้
านครอบครัว สุขภาพอนามัย ความสามารถ
ในการเรี ยนเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการให้ คําปรึกษา
 เก็บข้ อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลไว้ อย่างเป็ นระบบ และจัดเข้ าแฟ้ม
จนกว่ า นัก ศึ ก ษาในความดูแ ลจะจบการศึก ษาไป เช่ น แผนการเรี ย นตลอด
หลักสูตร สําเนาใบคําร้ อง และสําเนาใบอนุมตั ติ า่ งๆ
 นัดพบนักศึกษาในความดูแลทังหมด
้
เมื่อทราบผลสอบกลางภาคและปลายภาค
เพื่อทราบและแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ของนักศึกษา
 สนใจติดตามข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อนํามาใช้ ให้ คําปรึกษา
ข้อปฏิ บตั ิ ต่อการลงทะเบี ยนเรี ยน
อาจารย์ ที่ ปรึ กษาควรศึก ษาเงื่ อนไขการลงทะเบี ยนของนักศึกษา โดยให้ ยึดตามคู่มื อ
การศึกษาในแต่ละปี การศึกษา
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รายละเอียดต่ างๆ ว่ าด้ วยเรื่ องการศึกษา
1. ข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการศึกษา
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา สามารถศึก ษาข้ อ มูล เกี่ ย วกับข้ อบัง คับ ระเบี ย บ ประกาศเกี่ ย วกับ
การศึกษาที่ใช้ ประกอบการให้ คําปรึกษา (ศึกษาได้ จากภาคผนวก) ได้ แก่
1.1 ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2550
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่ อง การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ.2546
1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่ อง หลักเกณฑ์ ปฏิบตั ิของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ.
2551
1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยรั งสิต เรื่ อง หลักเกณฑ์ การปฏิบตั ิของนักศึกษาในการสอบ
พ.ศ.2552 (ฉบับเพิ่มเติม)
1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่ อง วินยั นักศึกษา พ.ศ.2545
2. หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาของนักศึกษา
เป็ นอย่างดี โดยศึกษาทําความเข้ าใจข้ อมูลต่างๆ ของหลักสูตร ได้ แก่
2.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร และแต่ละหมวดวิชา
2.2 โครงสร้ างหลักสูตร อันประกอบด้ วย
 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื ้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพบังคับ
- วิชาชีพเลือก
- วิชาโท(ถ้ ามี)
 หมวดวิชาเลือกเสรี
2.3 ลักษณะรายวิชา วิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) วิชาบังคับร่วม (Co-requisite)
2.4 ข้ อบังคับอื่นๆ ของหลักสูตร เช่น การลงทะเบียนเรี ยนวิชาฝึ กงาน วิชาสหกิจศึกษา
วิชาสารนิพนธ์ เป็ นต้ น
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3. การลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษา
อาจารย์ ที่ปรึ ก ษาต้ องเข้ าใจวิธีการลงทะเบียนเรี ยน และกํ าหนดเวลาลงทะเบียนของ
นักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา ข้ อมูลและเอกสารที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ ประกอบด้ วย
 ปฏิทินการศึกษาประจํ าปี การศึกษา (ดูได้ จากคู่มือการศึกษาและเว็บไซต์ ของ
มหาวิทยาลัย หรื อ สํานักงานทะเบียน http://registrar.rsu.ac.th)
 คูม่ ือลงทะเบียนเรี ยนรายภาคซึง่ ระบุรายวิชาและจํานวนกลุ่มที่เปิ ดวัน-เวลาเรี ยน
วัน -เวลาสอบ และจํ า นวนรั บนัก ศึก ษาต่อกลุ่ม (เอกสารแจกให้ กับอาจารย์ ที่
ปรึ กษาทุกภาคการศึกษาผ่านทางการเบิกจ่ายของคณะวิชา หรื อ download ได้
จาก http://intranet.rsu.ac.th เลือกเมนู “ข้ อมูลคณะ” ตามด้ วย “คูม่ ือลงทะเบียน
รายภาค”)
วิธีและกําหนดการลงทะเบียนล่วงหน้ า การแก้ ไขการลงทะเบียนล่วงหน้ า การลงทะเบียน
ล่าช้ า การเพิ่ม-ถอนรายวิชา (เรี ยกดูได้ จาก http://intranet.rsu.ac.th จะปรากฏเมนูให้ เรี ยกดูใน
หน้ าแรกหลังจาก log in)
แบบฟอร์ มคําร้ องต่างๆ ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ intranet ได้ อาทิ
 แบบคํ าร้ อง มรส.17 ใช้ กรณี ขออนุญาตลงรายวิชาที่มีการสอบทับซ้ อน กรณี
ขอให้ เปิ ดรายวิชาเป็ นกรณีพิเศษ และอื่นๆ
 แบบคํ าร้อง มรส.19 ใช้ กรณีขอรักษาสถานภาพ (ลาพักการศึกษา) ขอคืนสภาพ
หลังถูกสัง่ พักการศึกษา ลาออก การขอคืนเงินในกรณีตา่ งๆ
 แ บ บ คํ า ร้ อ ง อื ่ 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. การให้ คาํ ปรึกษาและความเห็นชอบในการลงทะเบียนเรียน
4.1 การลงทะเบี ยนเรี ยน
การลงทะเบียนเรี ยน (ยกเว้ นภาคการศึกษาแรกของนักศึกษาใหม่แรกเข้ า) แบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คือ
 การลงทะเบียนเรี ยนล่วงหน้ าผ่านระบบ Intranet
 การลงทะเบียนเรี ยนล่าช้ า/เพิ่ม-ถอนวิชา
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การลงทะเบียนเรี ยนล่ วงหน้ า
การลงทะเบียนเรี ยนล่วงหน้ ามีระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ นับตังแต่
้ หลังสอบกลางภาค
จนถึงก่อนเปิ ดเรี ยนเทอมถัดไป
1) นักศึกษาจะต้ องเข้ าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนําในการลงทะเบียนเรี ยน โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้ องเข้ าไปปลดล๊ อคการลงทะเบียนเรี ยนให้ นกั ศึกษาผ่านระบบ Intranet เมนู
“ข้ อมูลคณะ” และ “ปลดล๊ อคการลงทะเบียนเรี ยน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา” หลังจากนันนั
้ กศึกษาจึง
จะเข้ าไปทําการลงทะเบียนเรี ยนได้
2) เมื่อสิ ้นสุดกํ าหนดลงทะเบียนเรี ยนล่วงหน้ า อาจารย์ ที่ปรึ กษาควรเข้ าไปตรวจสอบ
ตารางเรี ยนของนักศึกษาผ่านระบบ Intranet เพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาทําการลงทะเบียนเรี ยน
และชํ าระค่าลงทะเบียนเรี ยนเรี ยบร้ อยหรื อไม่ หากตารางเรี ยนยังไม่ปรากฏรายวิชา แสดงว่า
นักศึกษายังไม่ได้ ลงทะเบียนเรี ยน หรื อการลงทะเบียนเรี ยนไม่เรี ยบร้ อยสมบูรณ์ อาจต้ องติดต่อ
นักศึกษาเพื่อสอบถามต่อไป
3) อาจารย์ที่ปรึ กษาควรให้ คําปรึกษาแก่นกั ศึกษาที่มีปัญหาทางด้ านการเงินถึงระเบียบ
มหาวิทยาลัยในการผ่อนผันชํ าระค่าลงทะเบียนเรี ยน และแนะนํ าให้ นักศึกษาดําเนินการตาม
ขันตอนและกํ
้
าหนดเวลาให้ ถูกต้ อง (ศึกษาระเบียบเรื่ อง การผ่อนผันชําระค่าลงทะเบียนได้ จาก
ประกาศต่างๆ บนเว็บไซต์สํานักงานทะเบียน)
4) อาจารย์ที่ปรึ กษาควรให้ คําแนะนํากรณีนกั ศึกษามีปัญหาในการลงทะเบียนกรณีใดๆ
นักศึกษาต้ องเขียนคําร้ องระบุปัญหา ผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา คณบดี และยื่นที่สํานักงานทะเบียน
ภายในระยะเวลาลงทะเบียนที่กําหนดไว้ เท่านัน้

เรี ยน

การลงทะเบียนล่ าช้ า/เพิ่ม-ถอนวิชา
การลงทะเบียนล่าช้ า/เพิ่ม-ถอนวิชา มีระยะเวลา 1 สัปดาห์(5 วันทําการ) นับตังแต่
้ วนั เปิ ด
1) นักศึกษาที่ไม่เคยเข้ าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปลดล๊ อคลงทะเบียนเรี ยนจะต้ องเข้ าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนล่าช้ า หากรายวิชาที่นกั ศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนกลุม่ ไม่เต็ม
ให้ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ยนล่ า ช้ าผ่ า นระบบ Intranet และสั่ ง พิ ม พ์ ใ บโอนเงิ น ไปชํ า ระ
ค่า ลงทะเบี ย นเรี ย นผ่ า นธนาคารภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดไว้ หากมี ร ายวิ ช าใดกลุ่ม เต็ ม ให้
นักศึกษาเข้ าระบบจองกลุม่ เรี ยน หากรายวิชาใดที่อาจารย์ผ้ สู อนเข้ าไปอนุญาตในระบบนักศึกษา
สามารถสัง่ พิมพ์ใบโอนเงินนําไปจ่ายค่าลงทะเบียนที่ธนาคารภายในวันที่กําหนดไว้ ได้ ทนั ที
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2) เมื่อสิ ้นสุดกําหนดลงทะเบียนเรี ยนล่าช้ า อาจารย์ที่ปรึ กษาควรเข้ าไปตรวจสอบตาราง
เรี ยนของนักศึกษาผ่านระบบ Intranet เพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาทําการลงทะเบียนเรี ยนและชําระ
ค่าลงทะเบียนเรี ยนเรี ยบร้ อยหรื อไม่ หากตารางเรี ยนยังไม่ปรากฏรายวิชาแสดงว่านักศึกษายัง
ไม่ได้ ลงทะเบียนเรี ยน หรื อการลงทะเบียนเรี ยนไม่เรี ยบร้ อยสมบูรณ์ อาจต้ องติดต่อนักศึกษาเพื่อ
สอบถามต่อไป
5. การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
อาจารย์ ที่ปรึ กษาควรแนะนําและเตือนให้ นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้ องของผลการ
ลงทะเบียนเรี ยนทุกครัง้ ที่นกั ศึกษาเข้ าไปดําเนินการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา โดยนักศึกษา
และอาจารย์ ที่ปรึ กษาสามารถเข้ าดูข้อมูลตารางเรี ยนได้ ที่ระบบ Intranet เมนู “ข้ อมูลนักศึกษา
สําหรับบุคลากร” และเมนู “ตารางเรี ยน”
6. การติดตามผลการเรี ยน
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาควรติ ด ตามผลการเรี ย นของนัก ศึก ษาอย่ า งสมํ่ า เสมอ โดยเฉพาะ
นักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจ (Probation) และควรแนะนําให้ นกั ศึกษาจําลองผลการเรี ยนผ่าน
ระบบ Intranet ภายหลังการลงทะเบียนเรี ยน เพื่อทราบว่าจะต้ องมีผลการเรี ยนอย่างไรถึงจะพ้ น
จากสถานภาพรอพินิจและไม่พ้นสภาพจากการเป็ นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรี ยนตํ่ากว่าเกณฑ์
(Retired) (ศึกษาสถานภาพนักศึกษาปกติ นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ และพ้ นสภาพจากการเป็ น
นักศึกษาได้ จากข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2550)
7. การให้ ความเห็นของอาจารย์ ท่ ปี รึกษาในคําร้ องของนักศึกษา
เมื่ อนัก ศึก ษามี ความจํ า เป็ น จะต้ องยื่ น คํา ร้ องเกี่ ย วกับงานทะเบีย นนัก ศึก ษาหรื อการ
ลงทะเบียนเรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษาควรให้ ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ของผู้มี ห น้ า ที่ ในการอนุมัติ คํ า ร้ องต่า งๆ สามารถดาวน์ โหลดได้ ที่ เว็ บไซต์ สํา นัก งานทะเบีย น
http://registrar.rsu.ac.th หรื อขอรับได้ ที่สํานักงานทะเบียน ดังนี ้
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แบบคําร้ อง มรส.17 แบบคําร้ องที่เกี่ยวข้ องกับการลงทะเบียน
ใช้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1) ยื่นคําร้ องขอลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาสอบ/เวลาเรี ยนทับซ้ อน เนื่องจากคาดว่าจะจบ
การศึกษาหรื ออื่นๆ
ในกรณีนี ้อาจารย์ที่ปรึ กษาต้ องตรวจสอบความจําเป็ นที่นกั ศึกษาจะต้ องลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาที่มีเวลาสอบ/เวลาเรี ยนทับซ้ อนและให้ ข้อมูลแก่อาจารย์ผ้ สู อนเพื่อพิจารณาเซ็นอนุญาต
ก่อนเสนอคณบดีคณะที่นกั ศึกษาสังกัดลงนาม และยื่นต่อสํานักงานทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเรี ยน
2) ยื่นคําร้ องขอลงทะเบียนเรี ยนแบบร่วมฟั ง (Audit)
อาจารย์ที่ปรึ กษาให้ ความเห็นก่อนเสนอคณบดีพิจารณา และยื่นต่อสํานักงานทะเบียน
เพื่อเก็บเป็ นหลักฐานในการบันทึกเกรด AU
3) ยื่นคําร้ องขอลงทะเบียนเรี ยนโดยมีหน่วยกิตเกิน หรื อตํ่ากว่าที่กําหนดในข้ อบังคับ
อาจารย์ที่ปรึ กษาต้ องตรวจสอบความจําเป็ นที่นกั ศึกษาจะต้ องลงทะเบียนเรี ยนเกินหรื อ
ตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับก่อนเสนอคณบดีคณะที่นกั ศึกษาสังกัดลงนาม และยื่นต่อสํานักงาน
ทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเรี ยน
4) กรณี อื่น ๆ เช่ น ลงทะเบี ย นผิ ดรายวิช า ขอถอนรายวิชาโดยได้ ค่า หน่ว ยกิ จคืน เต็ม
เนื่องจากกลุม่ ปิ ดหรื ออื่นๆ เป็ นต้ น
อาจารย์ที่ปรึกษาต้ องตรวจสอบและให้ ความเห็น ก่อนเสนอคณบดีคณะที่นกั ศึกษาสังกัด
ลงนาม และยื่นต่อสํานักงานทะเบียนเพื่อพิจารณาต่อไป
แบบคํ า ร้ อง มรส.19 แบบคํา ร้ องขอลาพั ก การศึ ก ษา/ลาออก/รั บ เงิ น คื น /คื น
สถานภาพนักศึกษา
ใช้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1) ยื่นคําร้ องขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษา/จบการการศึกษาและขอเงินค่าประกันของ
เสียหายและอื่นๆ คืน
อาจารย์ที่ปรึ กษาต้ องตรวจสอบและให้ ความเห็นก่อนเสนอคณบดีคณะที่นกั ศึกษาสังกัด
ลงนามและยื่นต่อสํานักงานทะเบียนเพื่อพิจารณาต่อไป
2) ยื่นคําร้ องขอลาพักการศึกษา (รักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษาต้ องตรวจสอบและให้ ความเห็นให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ มรส. ก่อนเสนอ
คณบดีคณะที่นกั ศึกษาสังกัดลงนามและยื่นต่อสํานักงานทะเบียนเพื่อพิจารณาต่อไป
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3) ยื่นคําร้ องขอคืนสถานภาพนักศึกษา (เฉพาะกรณีถกู สัง่ พัก)
อาจารย์ ลงนาม ก่อนเสนอคณบดีคณะที่ นักศึกษาสังกัดลงนาม และยื่นต่อสํานักงาน
ทะเบียนเพื่อดําเนินการต่อไป
4) ยื่นคําร้ องขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนคืนกรณีสํารองจ่ายกองทุน กยศ.
อาจารย์ที่ปรึ กษาต้ องตรวจสอบ และให้ นกั ศึกษาแนบเอกสารใบเสร็ จและสําเนาสัญญา
กู้ยื ม กองทุ น กยศ. ให้ ค วามเห็ น ก่ อ นเสนอคณบดี ค ณะที่ นัก ศึก ษาสัง กัด ลงนาม และยื่ น ต่ อ
สํานักงานทะเบียนเพื่อดําเนินการต่อไป
8. การย้ ายคณะ/สาขาวิชา และการเทียบรายวิชาโอนหน่ วยกิตภายในสถาบัน
อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบระเบียบการย้ ายคณะ/สาขาวิชาภายในสถาบัน (ศึกษาได้ จาก
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่ อง การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ.2546) และให้
คําปรึ กษากับนักศึกษาที่ประสงค์จะโอนย้ ายคณะ/สาขาวิชาข้ อมูลที่อาจารย์ปรึ กษาควรทราบ มี
ดังนี ้คือ
1) การย้ ายคณะ/สาขาวิ ช า จะกระทํ า ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นอย่ า งน้ อยหนึ่ ง
ภาคการศึกษาและต้ องไม่เป็ นผู้ที่พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา การอนุมตั ิย้ายคณะ/สาขาวิชาขึ ้นอยู่
กับหัวหน้ าภาควิชา/สาขาวิชาและคณบดีที่ขอย้ ายเข้ าศึกษาว่าจะพิจารณารับเข้ าศึกษาหรื อไม่
ยกเว้ นบางคณะ/สาขาวิชาอาจต้ องมีการสอบเข้ า เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นต้ น (สอบถามข้ อมูลได้ ที่คณะวิชาที่ขอย้ ายเข้ าศึกษา)
การย้ ายคณะ/สาขาวิชาภายในสถาบัน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. ย้ ายคณะ/สาขาวิชา โดยไม่เทียบโอนรายวิชา (ผลการเรี ยนคงเดิมทังหมด
้
2. ย้ ายคณะ/สาขาวิชา โดยเทียบโอนรายวิชา (เทียบโอนได้ เฉพาะรายวิชาที่กําหนดไว้
ตามเกณฑ์การเทียบโอนของ มรส. และตามเกณฑ์คณะวิชากําหนดไว้ เพิ่มเติม) ในกรณีนี ้รายวิชา
ที่เทียบโอนมาจะนําผลการเรี ยนมาคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้ วย
ทัง้ 2 กรณีใช้ แบบคําร้ องเทียบโอนรายวิชา มรส.40 (ดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์สํานักงาน
ทะเบียน http://registrar.rsu.ac.th) และต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จก่อนหมดกําหนดลงทะเบียน
เรี ยน ไม่อนุญาตให้ โอนย้ ายในภาคการศึกษาฤดูร้อน
2) กรณีนกั ศึกษาพ้ นสภาพจากการเป็ นนักศึกษา (Retired) นักศึกษาสามารถขอเทียบ
โอนรายวิ ช า (ตามเกณฑ์ ก ารเที ย บโอนของ มรส. และตามที่ เ กณฑ์ ค ณะวิ ช ากํ า หนดไว้ ) ได้
แต่จะต้ องภายหลังจากสมัครเข้ าเรี ยนใหม่ (รี รหัส) โดยใช้ แบบคําร้ องเทียบโอน มรส.42
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9. การเข้ าเรี ยนปริ ญญาที่สอง และการโอนย้ ายจากต่ างสถาบันและการเทียบวิชาและ
โอนหน่ วยกิตจากการศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย
อาจารย์ ที่ปรึ กษาสามารถศึกษาหลักเกณฑ์ การเที ยบโอนกรณี ปริ ญญาที่ สองและการ
โอนย้ ายจากต่างสถาบันและการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ/การศึกษา
ตามอัธยาศัยได้ จากประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่ อง การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา
พ.ศ.2546
การเทียบโอนกรณีปริ ญญาตรี ใบที่สองใช้ แบบคําร้ องเทียบโอน มรส.43 การเทียบโอนจาก
ต่างสถาบันใช้ แบบคําร้ องเทียบโอน มรส.41 การเทียบโอนนอกระบบและตามอัธยาศัยใช้ แบบคํา
ร้ องเทียบโอน มรส.44
10. การแจ้ งจบการศึกษา
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาควรติ ด ตามผลการเรี ย น และตรวจสอบกรณี นัก ศึ ก ษาใกล้ จ ะจบ
การศึกษา และแนะนําให้ นกั ศึกษาติดต่อสํานักงานทะเบียนเพื่อแจ้ งจบการศึกษาในภาคการศึกษา
สุดท้ ายที่ลงทะเบียนเรี ยนครบตามหลักสูตร นักศึกษาที่ไม่ได้ ดําเนินการแจ้ งจบการศึกษาจะไม่ได้
รับการพิจารณาการจบการศึกษา และไม่ได้ ถูกนําเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมตั ิการ
สําเร็ จการศึกษา
นักศึกษาที่แจ้ งจบการศึกษาไว้ แต่ไม่สามารถจบการศึกษาได้ ตามเงื่อนไขของหลักสูตรจะ
ถูกบันทึกสถานภาพแจ้ งจบให้ ในเทอมถัดไป โดยนักศึกษาไม่ต้องดําเนินการแจ้ งจบการศึกษาใหม่
ค่าใช้ จ่ายในการแจ้ งจบการศึกษา จํานวนเงิน 200 บาท โดยนักศึกษาจะได้ รับเอกสาร
ใบรั บ รองการสํ า เร็ จ การศึก ษาภาษาไทย 1 ฉบับ ภาษาอัง กฤษ 1 ฉบับ และใบรายงานผล
การศึ ก ษา (Transcript) ฉบับ ภาษาอัง กฤษ 1 ฉบับ โดยสํ า นัก งานทะเบี ย นจะจัด ส่ ง ให้ ทาง
ไปรษณีย์เท่านัน้
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ทุนการศึกษา
มหาวิท ยาลัย รั งสิตได้ จัดให้ มีทุน การศึก ษา ซึ่งสํานัก งานรั บนักศึกษาเป็ นหน่ว ยงานที่
รับผิดชอบดูแลทุนการศึกษาทุกประเภท ทัง้ นี เ้ พื่อเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ นักศึกษามี
ความพร้ อมในการศึกษา ช่วยลดปั ญหาอุปสรรคในการเรี ยนและใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมี
ความสุข โดยมหาวิทยาลัยจัดให้ มีทนุ การศึกษา ดังต่อไปนี ้
ทุนการศึกษาพระราชทาน
 มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ ทูล เกล้ า ฯ ถวายทุน การศึก ษาแต่ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้ าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อโปรดเกล้ าฯ พระราชทานแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัย ดังนี ้
 ทุนพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
 ทุนสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ
 ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ทุนสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอเจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 ทุนพระเจ้ าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
 ทุนพระเจ้ าหลานเธอพระองค์เจ้ าพัชรกิตยิ าภา
 ทุนพระเจ้ าหลานเธอพระองค์เจ้ าสิริภาจุฑาภรณ์
สําหรับทุนการศึกษาพระราชทาน ทุนพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทุนสมเด็จพระนาง
เจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนสมเด็จพระเจ้ า
ลูกเธอเจ้ าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทัง้ 4 ทุนการศึกษา สํานักพระราชวังและราช
เลขานุการเป็ นหน่วยงานที่รับสมัครและพิจารณา และส่งรายชื่อผู้ได้ รับทุนมายังมหาวิทยาลัยรังสิต
ทุนเรี ยนดี
ทุนประสิ ทธิ์ -คุณหญิ งพัฒนา อุไรรัตน์
มหาวิทยาลัยรังสิตได้ จดั ให้ มีทนุ นี ้ สําหรับนักศึกษาเข้ าใหม่ที่มีผลการเรี ยน (GPA) ในชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) ตังแต่
้ 3.00 ขึ ้นไป และผู้ที่สําเร็ จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีผลการเรี ยนไม่ตํ่ากว่า 3.25 ให้ ได้ รับทุนการศึกษา
จํานวนครึ่งหนึง่ ของค่าหน่วยกิตและค่าบํารุงการศึกษา
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มหาวิทยาลัยได้ จดั ให้ มีทุนเรี ยนดีขึ ้น เพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาได้ มีโอกาสในการศึกษาต่อ
และเป็ นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยให้ แก่นักศึกษาเข้ าใหม่ที่มีผลการเรี ยน (GPA) ใน
ชัน้ มัยธมศึกษาปี ที่ 6 หรื อระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชัน้ สูง (ปวส.) ตังแต่
้ 3.50 ขึน้ ไป และ
ผู้ที่ สํา เร็ จ การศึก ษาประกาศนี ย บัตรวิ ชาชี พ (ปวช.) ที่ มี ผลการเรี ย นไม่ตํ่า กว่า 3.75 ให้ ได้ รั บ
ทุนการศึกษา ค่าหน่วยกิตและค่าบํารุงการศึกษานี ้ตลอดหลักสูตร
ทุนโครงการสู่มหาวิ ทยาลัย ระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชี พ
มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษานีจ้ ํานวน 20 ทุน ให้ แก่นักศึกษาสายวิชาชีพ คือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ในวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
กองทุนเงิ นให้กูย้ ื มเพือ่ การศึกษา
กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา เป็ นโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ รับจากรัฐบาล โดย
มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นัก ศึก ษาที่ ข าดแคลนทุน ทรั พ ย์ ไ ด้ ก้ ูยื ม เงิ น เป็ น ค่า ใช้ จ่ า ยใน
การศึกษา สามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริ ญญาตรี
ทุนความสามารถพิ เศษ
* ด้ านกี ฬาและเชี ยร์ ลีดเดอร์ มหาวิทยาลัยส่งเสริ มและสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถ
ทางด้ านกี ฬา โดยได้ รับทุนการศึกษาในส่วนของค่าบํารุ งการศึกษา ค่าหน่วยกิต และได้ รับการ
สนับสนุนค่าที่พกั ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
* ด้ านการแสดง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ดนตรี และกิ จ กรรมนอกหลัก สู ต ร
มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผู้ ที่ มี ค วามสามารถทางด้ านการแสดง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และกิจกรรมนอกหลักสูตร ซึง่ จะต้ องมีผลงานต่อเนื่อง มีภาพลักษณ์ที่ดีใน
สังคม และเข้ ามามีบทบาท ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ ้น
ทุนบริ การสังคม ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา และให้ โอกาสแก่ผ้ ทู ี่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ได้ มีโอกาสศึกษาต่อจึงได้ มอบทุนนี ใ้ ห้ แก่มูลนิธิ สถาบัน องค์กรต่างๆ เช่น มูลนิธิราชประชานุ
เคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนวังไกลกังวล ฯลฯ
ทุนอืน่ ๆ
ติดต่อขอรับทุนการศึกษาได้ ที่
1. คณะที่นกั ศึกษาสังกัด
2. สํานักงานรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์อไุ รรัตน์ ชัน้ 1 ห้ อง 1-103
โทร.02-791-5514-5516
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การให้ บริการด้ านสุขภาพ
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณภาพชีวิต สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ ดีของนักศึกษา และบุคลากร ซึ่งสุขภาพกายและสุขภาพจิ ตที่ ดี มี ความสําคัญใน
การปฏิบตั ิงาน และการศึกษาเล่าเรี ยน เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว มหาวิทยาลัยรังสิตได้
จัดตัง้ สํานักงานสวัสดิการสุขภาพ สังกัดฝ่ ายกิจการนักศึกษา เป็ นหน่วยงานสนับสนุนการเรี ยน
การสอนและให้ บริ การสวัสดิการด้ านสุขภาพขันพื
้ ้นฐาน โดยแยกการดําเนินงานเป็ น 2 หน่วย คือ
1. หน่ วยบริ การสุขภาพ (Health Center) มีหน้ าที่ดแู ลจัดบริ การและสวัสดิการด้ าน
สุขภาพให้ แก่นกั ศึกษาและบุคลากร ดังนี ้
1.1 บริ การปฐมพยาบาล เปิ ดทําการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ถ้ ามีกรณีฉกุ เฉินจะมีรถพยาบาลของมหาวิทยาลัย นําส่งโรงพยาบาล เพื่อ
การรักษาที่เหมาะสมต่อไป
1.2 บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลโรคเบื อ้ งต้ น โดยพยาบาลเวชปฏิ บัติ เปิ ด ทํ า การ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
1.3 บริ การตรวจรักษาโรคทัว่ ไป โดยแพทย์จากหน่วยบริ การปฐมภูมิโรงพยาบาล
ปทุมธานี มีแพทย์เวรประจําการ ดังนี ้
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
เวลา 12.30 – 15.30 น.
วันศุกร์
เวลา 13.00 – 16.00 น.
1.4 จัดโครงการบัตรประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า (บัตรทอง) มหาวิทยาลัยรังสิต
ร่ วมกับโรงพยาบาลปทุมธานี เปิ ดให้ บริ การกับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอขึ ้นทะเบียน ใช้ สิทธิ์บตั ร
ประกัน สุข ภาพ นัก ศึก ษาสามารถขอขึน้ ทะเบีย นหรื อโอนย้ า ยสิท ธิ์ ได้ ที่ หน่ว ยบริ ก ารสุข ภาพ
มหาวิทยาลัยรังสิต และศูนย์ตรวจสอบสิทธิ์ ห้ องเบอร์ 12 โรงพยาบาลปทุมธานี
1.5 งานประกันอุบตั เิ หตุสําหรับนักศึกษาและบุคลากร
1.6 บริ การห้ องพักสําหรับผู้ป่วย เพื่อ นอนพักและสังเกตอาการผิดปกติ
1.7 จัดโครงการรับบริ จาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่ วมกับสภากาชาดไทย
ปี ละ 4 ครัง้
1.8 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริ มพัฒนาคุณภาพชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพ เช่น
โครงการเสริ มสร้ างพลังชีวิตและสุขภาพ เต้ นแอโรบิก รณรงค์ต้านโรคเอดส์ โครงการมหาวิทยาลัย
สร้ างเสริ มสุขภาพ (RSU Healthy Campus)
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1.9 บริ การให้ ความรู้ และคําปรึ กษาแนะนําปั ญหาด้ านสุขภาพ และเป็ นแหล่ง
สนับสนุนวิชาการ ให้ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปั ญหาทางสุขภาพแก่บคุ ลากรและนักศึกษาคณะต่างๆ
1.10 เป็ นสถานที่ฝึกปฏิบตั งิ าน เพื่อเสริมประสบการณ์การพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาล และนักศึกษาคณะต่าง ๆ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับการรักษาพยาบาล
1.11 ให้ บริ การยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ สื่อ โสต ด้ านสุขภาพ และ บริ การอื่น ๆ
1.12 จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
1.13 จัดหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่
1.14 จัดโครงการและกิจกรรมพิเศษด้ านสุขภาพและงานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
2. หน่ วยพัฒนาคุณภาพชีวิต (Counseling Center ) มีหน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบงาน
บริการด้ านการให้ คําปรึกษาแก่นกั ศึกษา/บุคลากร ดังนี ้
2.1 บริ การให้ คําปรึกษาแก่นกั ศึกษาและบุคลากร ที่มารับบริ การด้ วยตนเองหรื อ
รับการส่งต่อจากคณะต่าง ๆ และขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์ (Hot line ) เบอร์ โทร 3493
2.2 เปิ ดทําการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ยกเว้ นวันหยุด
ราชการและวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2.3 ให้ บริการประเมินคัดกรองสุขภาพจิต เช่น การปรับตัว ความเครี ยด ดัชนีชี ้วัด
ความสุขคนไทย ความรู้สกึ เห็นคุณค่าในตนเอง ภาวะซึมเศร้ า วิตกกังวล การทดสอบทางจิตวิทยา
การประเมินเชาวน์ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และอื่นๆ
2.4 ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สัง คม เช่น จุลสาร เอกสารแผ่น พับ บอร์ ด เผยแพร่
ความรู้ บริ ก ารยื ม สื่ อ โสต เป็ น วิ ท ยากรเผยแพร่ ค วามรู้ ทางจิ ต วิ ท ยาการให้ คํ า ปรึ ก ษาและ
สุขภาพจิต
2.5 คลิ นิ ก รั ง สิ ต ฟ้ า ใส เปิ ดบริ ก ารรั ก ษาโรคติ ด บุ ห รี่ โดยเปิ ดให้ บริ ก ารทุ ก
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
สถานที่ตงั ้

ห้ อง 7-114 อาคาร7 (สํานักหอสมุด)
โทรศัพท์ 02-997-2220-30 ต่อ 3481 3493
โทรสาร 3492
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กิจกรรมสําหรั บนักศึกษา
สํานักงานกิจการนักศึกษา เป็ นหน่วยงานที่สง่ เสริ มและสนับสนุนนโยบายวิทยาลัยในการ
พัฒนาและเสริ มสร้ างนักศึกษาไทยและต่างชาติ ให้ เป็ นบัณฑิตที่ สมบูรณ์ ตามปณิ ธานและอัต
ลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ด้ วยการส่งเสริ มและสนับสนุนการดูแลการทํากิจกรรมนักศึกษาในทุก
ด้ านทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย อาทิ กิจกรรมสโมสรนักศึกษา กิจกรรมชมรมนักศึกษา
เพื่อวางแผนการดําเนินโครงการกิจกรรมร่ วมกับนักศึกษา ตลอดปี การศึกษา รวมถึงจัดสวัสดิการ
และบริ การแก่นกั ศึกษา เช่น จัดบริ การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ ารับราชการทหารให้ กบั นักศึกษาที่
ไม่ได้ เรี ยนวิชาทหาร(รด.) งานบริ การและประสานงานกับกรมรักษาดําเนินแดน ในการเรี ยนวิชา
ทหาร(รด.) การจัด ทํ า บัต รลดค่า โดยสารรถยนต์ บ.ข.ส. และรถไฟ ฯลฯและเผยแพร่ ข้ อ มูล
ประชาสัมพันธ์งานกิจการนักศึกษาที่เป็ นประโยชน์
สํานักงานกิจการนักศึกษา จัดแบ่งภารกิจหลักออกเป็ น 5 ส่วนคือ
1. งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2. งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา
3. งานประกันคุณภาพและงบประมาณ
4. งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา
5. งานธุรการ
กิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิตกําหนดกิจกรรมนักศึกษาเป็ น 2 ส่วนคือ
1. กิจกรรมที่จดั โดยนักศึกษาเพื่อนักศึกษาในหลากหลายรูปแบบกิจกรรม
2. กิจกรรมที่จดั โดยมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ทังนี
้ ้มีเป้าหมายใน
การพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริ ยธรรมและนักศึกษา อีกทังเพื
้ ่อตอบสนองต่อสังคมส่วนรวม
โดยมีเนื ้อหาของกิจกรรมหลักดังนี ้
1. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และอาสาพัฒนา
กิ จ กรรมนี ม้ ุ่ง ปลูก ฝั ง คุณ ธรรม และอุ ด มการณ์ แ ก่ นัก ศึ ก ษา สอนให้ รู้ จัก ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ด้อยโอกาส รู้ จกั การทํางานร่ วมกันและได้ รับประสบการณ์ตรงจากการทํากิจกรรม รู้ จกั เสียสละ
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ส่วนตนเพื่อส่วนรวมนําความรู้ ทางวิชาการและ/หรื อประสบการณ์ของตนเองในการพัฒนาชุมชน
และสังคม อีกทังเป็
้ นการฝึ กความสามารถในการเป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี
กิ จกรรมอาสาพัฒ นาเป็ น กิ จ กรรมอาสาสมัครให้ ผลตอบแทนทางด้ า นจิ ตใจ และการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งไม่มีผลตอบแทนเป็ นเงินตรา หรื อสิ่งอื่นๆ อันเป็ นผลจากการที่ได้ รับโอกาสให้
ความช่วยเหลือผู้อื่นกิจกรรมประเภทนี ้ได้ แก่ ด้ านการศึกษา จัดกิจกรรมสร้ างหรื อซ่อมแซมอาคาร
เรี ยน ห้ องสมุด พัฒนาโรงเรี ยน สร้ างสนามกีฬา จัดทําและสาธิต การทําอุปกรณ์การศึกษา บริ จาค
หนังสือ สอนหนังสือ เป็ นต้ น
ด้ านสาธารณูปโภค โดยสร้ างศาลาเอนกประสงค์ ถังเก็บนํา้ ฝน ขุดสระนํ า้ หรื อบ่อนํ า้
พัฒนาปรับปรุงหมูบ่ ้ าน และสาธารณสมบัตอิ ื่นๆ
ด้ านการเกษตร จัดแนะนําการปลูกพืชผัก การใช้ ยาปราบศัตรู พืชที่ถูกต้ อง ไม่ทําลาย
สิง่ แวดล้ อม
ด้ านสาธารณสุข โดยจัดชุดนักศึกษาด้ านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ออกหน่วย
ตรวจและรั ก ษาโรคฟรี ให้ คํา แนะนํ า ในการรั ก ษาสุขภาพ ให้ ความรู้ ในการป้องกัน โรคเอดส์
โรคติดต่อทัว่ ไป ยาเสพติด เป็ นต้ น
ด้ านอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยจัดกิจกรรมปลูกป่ า ให้ ความรู้ และบริ การด้ าน
อนุรักษ์ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม การใช้ ทรัพยากรอย่างถูกต้ อง
2. กิจกรรมส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมนี ้มุ่งหวังเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริ ม เผยแพร่ แลกเปลี่ยน พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ปลูกฝั งค่านิยม ความภาคภูมิใจ ความซาบซึ ้งในศิลปวัฒนธรรมไทย
ทัง้ นี จ้ ะเน้ น ให้ นัก ศึก ษาเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของการอนุรั ก ษ์ และสื บสานศิล ปวัฒนธรรม ภูมิปั ญญา
ท้ องถิ่ น รวมถึงส่งเสริ มให้ นักศึกษาจัดกิ จกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งมีทัง้ กิ จกรรมทาง
ศาสนาพุทธ อิสลาม และคริ สต์ กิจกรรมประเภทนี ไ้ ด้ แก่ การร่ วมกิจกรรมทางศาสนา การจัด
นิทรรศการ การแสดงทางด้ านนาฏศิลป์ ดนตรี ไทย ดนตรี สากล การละเล่นพื ้นเมือง กิจกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและท้ องถิ่น อีกทังการจั
้
ดงานสําคัญตามประเพณีไทย เช่น พิธีไหว้ ครู และ
บายศรี ส่ขู วัญ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทงถวายเทียนในวันเข้ าพรรษา ฯลฯ ในส่วน
ของชมรมนักศึกษาได้ จดั กิจกรรมในลักษณะนี ้อย่างสมํ่าเสมอ
3. กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
กิจกรรมที่ มุ่งเสริ มสร้ างศักยภาพนักศึกษา เช่น การพัฒนา บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์
ภาวะผู้นํา คุณธรรมและจริ ยธรรม การปลูกฝั งค่านิยมที่ถกู ต้ องและดีงาม การปรับตัวให้ อยู่ร่วมใน

คู่มืออาจารย์ที่ปรึ กษา

23

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

สังคมอย่างมีความสุข สร้ างจิตสํานึกให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติทงในขณะที
ั้
่
เป็ นนักศึกษาและเมื่อสําเร็ จเป็ นบัณฑิต
กิจกรรมประเภทนีไ้ ด้ แก่ การจัดประชุม อบรม สัมมนา หรื อกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดความรู้
ความเข้ าใจพฤติกรรมด้ านพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็ นผู้นํา คุณธรรม จริ ยธรรม โดยมีเทคนิคและ
วิธีการต่างๆ เช่น การบรรยาย อภิปราย กระบวนการ กลุ่มสัมพันธ์ การสร้ างสถานการณ์จําลอง
การศึกษาและปฏิบตั ิศาสนกิจต่างๆ การเยี่ยมคนชรา เด็ก และผู้ด้อยโอกาส โครงการเสริ มสร้ าง
จริยธรรมให้ กบั ชุมชนต่างๆ โครงการรณรงค์เสริมสร้ างค่านิยมอดออม และนิยมไทย
4. กิจกรรมกีฬา
กิ จ กรรมนี ม้ ุ่ง ส่ง เสริ ม ให้ มี ความรู้ และทัก ษะในการเล่น กี ฬ า ปลูก ฝั ง ความมี นํ า้ ใจเป็ น
นักกี ฬา ความสามัคคีในหมู่คณะ พัฒนาด้ านร่ างกายและจิตใจให้ สมบูรณ์ ให้ นักศึกษารู้ จักใช้
เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาและเพื่อให้ หลีกไกลจากยาเสพติด ทังนี
้ ้กิจกรรมกีฬาจะ
ใช้ เป็ นสื่อได้ หลายประการ อีกทังเป็
้ นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงให้ กบั มหาวิทยาลัย
กิจกรรมประเภทนี ้ได้ แก่ กิจกรรมของชมรมกีฬาประเภทต่างๆ การแข่งขันกีฬาประเพณี
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ คือ พะยอมเกมส์ และกีฬาน้ องใหม่รังสิตสัมพันธ์ นอกจากนี ้ยังมี
การแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เป็ นต้ น
5. กิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมนี ้มุ่งส่งเสริ มการทํางานด้ านกิจกรรมวิชาการของคณะสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้ วิชา
ความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้ หรื อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์แก่สว่ นรวม
6.กิจกรรมสร้ างเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการดําเนินงานกิจกรรมภายใต้ แนวคิด “มหาวิทยาลัยสร้ างเสริม
สุขภาพ” โดยได้ รับงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ(สสส.)เพื่อ
มาดําเนินกิจกรรมตามที่ สสส. กําหนดเกณฑ์ไว้
7.กิจกรรมเสริมสร้ างธรรมาธิปไตย
มหาวิทยาลัยกํ าหนดวิสยั ทัศน์ “มหาวิทยาลัย คือ ขุมพลังปั ญญาของชาติ เพื่อปฏิรูป
ประเทศไทย สู่สงั คมธรรมาธิปไตย” จึงได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ นกั ศึกษาดําเนินกิจกรรมใน
เชิงสร้ างเสริ มจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายๆด้ าน เช่น การเมืองการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตย สิทธิและหน้ าที่ของพลเมืองไทย ส่งเสริ มความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริ ย์
รวมถึงการรณรงค์หรื อแสดงพลังต่อการเปลี่ยนแปลงหรื อสถานการณ์ สําคัญๆที่ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศไทย
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การเข้ าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยมีกลุม่ กิจกรรม 3 กลุม่ หลักได้ แก่
1. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
2. คณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน (29 แห่ง)
3. ชมรมนักศึกษา
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยรังสิต มีชมรมนักศึกษาครอบคลุมกิจกรรม 4 ด้ าน คือ กีฬา วิชาการ
บําเพ็ญประโยชน์ และศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณการทํากิจกรรมนักศึกษา
ในการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาโดยนักศึกษา มีแหล่งงบประมาณสนับสนุน ดังนี ้
1. งบประมาณอุดหนุนประจําปี จากมหาวิทยาลัย
2. งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. การจัดหารายได้ ของกลุม่ ขององค์กรนักศึกษา
4. ผู้ให้ การสนับสนุนอื่นๆ เช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ(สสส.)
นักศึกษาที่สนใจทํากิจกรรม โดยจัดทําโครงการกิจกรรม ติดต่อขอรับคําปรึกษาการดําเนิน
กิจกรรม และถ้ าสนใจเข้ าร่วมกิจกรรมติดต่อขอทราบข้ อมูลได้ ที่
สํานักงานกิจการนักศึกษา
อาคารประสิทธิ์พฒ
ั นา (หอพัก 9 A) ชัน้ 2
โทรศัพท์ 0-2997-22000-22 ต่อ 1696, 1697
โทรสาร 0-2997-2200-22 ต่อ 1696 และเว็บไซต์ www.rsu-sa.com เฟซบุ๊ก Rsu-Sa
สโมสรนักศึกษา
อาคารประสิทธิ์พฒ
ั นา (อาคารหอพัก 9 A) ชัน้ 2
โทรศัพท์ 0-2997-2200-55 ต่อ 1664

คู่มืออาจารย์ที่ปรึ กษา

25

ภาคผนวก

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

คู่มืออาจารย์ที่ปรึ กษา

26

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต
ว่ าด้ วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐

โดยที่ เ ป็ นการสมควรให้ มี ข้ อบัง คับ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ว่ า ด้ วยการศึ ก ษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ เหมาะสมกับการจัดการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔
(๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมติสภามหาวิทยาลัยรังสิต
ในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๐เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
รังสิต ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไว้ ดงั นี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบัง คั บ นี เ้ รี ย กว่ า “ข้ อบัง คับ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ว่ า ด้ วยการศึ ก ษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้ อ ๒ ให้ ยกเลิ ก ข้ อบัง คับ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ว่ า ด้ วยมาตรฐานการศึ ก ษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาระเบียบ ข้ อบังคับ คําสัง่ หรื อประกาศอื่นใดที่กําหนดไว้ ก่อนข้ อบังคับนี ้ หรื อที่
ขัดแย้ งหรื อที่แย้ งกับข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ ข้อบังคับนี ้แทน
ข้ อ ๓ ให้ ใช้ ข้อบังคับนี ้ตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๔ ในข้ อบังคับนี ้ เว้ นแต่จะมีข้อความให้ เห็นเป็ นอย่างอื่น
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยรังสิต
“คณะ”
หมายถึง วิทยาลัย/คณะที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีของวิทยาลัย/คณะที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
“สาขาวิชา”
หมายถึง สาขาวิชาหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาเอกที่นกั ศึกษาศึกษาอยู่
“นักศึกษา”
หมายถึง ผู้ที่ขึ ้นทะเบียนเข้ าศึกษาในหลักสูตรปริ ญญา
ตรี ของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๕ ระบบการศึกษา
๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ๒ ระบบ คือ ระบบทวิภาค และระบบไตรภาค
(๑) ระบบทวิภาค
การจัด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคโดยแบ่ ง เวลาการศึ ก ษาในหนึ่ ง ปี
ออกเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือภาคเรี ยนที่ ๑ และภาคเรี ยนที่ ๒ มีระยะเวลาเรี ยนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคเรี ยนที่ ๒ อีก ๑ ภาค
การศึกษาก็ได้ ซึง่ มีระยะเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ทังนี
้ ้ต้ องมีชวั่ โมงเรี ยนของแต่ละรายวิชา
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เทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาที่ ไม่บงั คับ ยกเว้ นหลักสูตรที่ ได้
กําหนดให้ ต้องศึกษาภาคฤดูร้อนด้ วย
(๒) ระบบไตรภาค
การจัดการศึก ษาระบบไตรภาค โดยแบ่ง เวลาการศึก ษาในหนึ่ง ปี
ออกเป็ น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ซึง่ เป็ นภาคการศึกษาบังคับ มีระยะเวลาในแต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
๕.๒ คําว่า “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่แสดงปริ มาณการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
จัดให้ แก่ นักศึกษา
๕.๒.๑ ระบบทวิภาค
(๑) รายวิ ชาภาคทฤษฎี ที่ ใช้ เ วลาบรรยายหรื ออภิ ปรายปั ญหา
ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๒) รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๓) การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม ที่ ใช้ เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า ๔๕
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๔) การทํ า โครงงานหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ที่ใช้ เวลาทําโครงงานหรื อกิจกรรมนันๆ
้ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๕.๒.๒ ระบบไตรภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่
น้ อยกว่า ๑๒ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๒) รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่า ๒๔
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๓) การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม ที่ใช้ เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า ๓๖
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๔) การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้ รับ
มอบหมาย ที่ใช้ เวลาทําโครงงานหรื อกิจกรรมนันๆ
้ ไม่น้อยกว่า ๓๖ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
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ข้ อ ๖ คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าศึกษา
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม่ ตํ่ า กว่ า ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรื อเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ วเห็นสมควรรับเข้ าศึกษา
ข้ อ ๗ การคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษา
โดยการคั ด เลื อ กหรื อ สอบคั ด เลื อ กเพื่ อ เข้ าเป็ นนั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้ อ ๘ การขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
๘.๑ ผู้ได้ รับการคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษาต้ องขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาด้ วย
ตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๘.๒ ผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาต่อเมื่อ
ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาแล้ ว โดยให้ นําเอกสารดังต่อไปนี ้ ไปรายงานตัวต่อสํานักงานทะเบียน
(๑) บัตรเลขที่นงั่ สอบ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
หนังสือเดินทาง
(๒) สําเนาทะเบียนบ้ าน
(๓) ใบสุทธิ ใบระเบียน ใบเทียบความรู้ หรื อประกาศนียบัตร
จํานวน ๒ ชุด
(๔) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึ
้ ง่
(๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองหรื อผู้อปุ การะพร้ อม
ลายเซ็นเจ้ าของบัตร
(๖) ใบสําคัญทะเบียนทหาร (ส.ด.๙) รับนักศึกษาชาย
(๗) รูปถ่าย (แต่งเครื่ องแบบนักเรี ยนหรื อแต่งกายสุภาพ หน้ าตรง
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ ม) ขนาด ๑ นิ ้ว จํานวน ๔ รูป
ข้ อ ๙ การลงทะเบียนเรี ยน
๙.๑ การลงทะเบียนเรี ยนจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อน
ถ้ าวิชาใด มีวิชาบังคับก่อนหรื อวิชาพื ้นความรู้ ซึง่ ได้ กําหนดไว้ ในหลักสูตรให้ ศกึ ษาก่อน นักศึกษา
จะต้ องสอบวิชาที่บงั คับก่อนให้ ได้ หรื อผ่านการศึกษาวิชาพื ้นความรู้เดิมมาแล้ ว
๙.๒ นัก ศึก ษาจะต้ อ งลงทะเบี ย นรายวิ ช าด้ ว ยตนเอง ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัย กําหนด
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๙.๓ จํานวนหน่วยกิตที่นกั ศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยน (ระบบทวิภาคและระบบ

๙.๓.๑ นักศึกษาสถานภาพปกติ
(๑) นักศึกษาที่เรี ยนเต็มเวลา ให้ ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึ ก ษาปกติ ไม่ น้ อยกว่ า ๙ หน่ ว ยกิ ต และไม่ เ กิ น ๒๒ หน่ ว ยกิ ต และในภาคฤดูร้ อนจะ
ลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ยกเว้ นการลงทะเบียนภาคสุดท้ ายก่อนที่จะจบการศึกษา
(๒) นักศึกษาที่เรี ยนไม่เต็มเวลา ให้ ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนได้ ไม่เกิ น ๙ หน่วยกิต ยกเว้ นการลงทะเบียนภาคสุดท้ าย
ก่อนที่จะจบการศึกษา
๙.๓.๒ นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ
นัก ศึก ษาที่ เ รี ย นเต็ม เวลา ให้ ล งทะเบี ย นรายวิ ช าในแต่ล ะภาค
การศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียน
เรี ยนได้ ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
ข้ อ ๑๐ การขอเพิ่ม การขอเพิกถอนรายวิชา
๑๐.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทําได้ ภายใน สัปดาห์ แรกของภาคการศึกษา
ปกติ และภาคฤดูร้อน
๑๐.๒ การเพิกถอนรายวิชาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากเริ่ มการเรี ยนการสอนของ
ภาคการศึกษาปกติ หรื อภายใน ๑ สัปดาห์นบั จากวันเริ่มการเรี ยนการสอนของภาคฤดูร้อน วิชาที่เพิก
ถอนจะไม่บนั ทึกในรายงานผลการศึกษา
๑๐.๓ การเพิกถอนรายวิชาภายหลัง ๒ สัปดาห์แต่ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์ นับจาก
วันเริ่ มการเรี ยนการสอนของภาคการศึกษาปกติ หรื อภายหลัง ๑ สัปดาห์แต่ไม่เกิน ๔ สัปดาห์ นับ
จากวันเริ่ มการเรี ยนการสอนของภาคฤดูร้อน วิชาที่เพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W
๑๐.๔ การขอเพิ่ ม และการขอเพิ ก ถอนรายวิ ช านี ้ จะต้ อ งไม่ ขัด กับ จํ า นวน
หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาตามข้ อ ๙.๓
๑๐.๕ การขอคืนค่าหน่วยกิต
(๑) รายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษา
มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิตเต็มจํานวน โดยการขอคืนค่าหน่วยกิตต้ องกระทําภายในปี การศึกษาที่มี
การถอนหรื อยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชาเกิดขึ ้น
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(๒) การเพิกถอนรายวิชาภายใน ๒ สัปดาห์นบั จากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ปกติ ให้ โอนเงินค่าลงทะเบียนรายวิชานันๆ
้ เป็ นค่าลงทะเบียนเรี ยนของรายวิชาที่ขอเพิ่มได้ เต็ม
จํานวน หรื อโอนเงินไปใช้ ในภาคการศึกษาถัดไป ยกเว้ นนักศึกษากองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) และกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมที่ผกู พันกับรายได้ ในอนาคต (กรอ.) หากไม่ใช้ เป็ นค่าลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษานันๆ
้ มหาวิทยาลัยจะส่งเงินคืนให้ กบั กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา หรื อเป็ นไป
ตามข้ อกําหนดของกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
(๓) รายวิชาที่เพิกถอน เมื่อพ้ นกําหนด ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิ ดภาค
การศึกษาปกติ นักศึกษาจะไม่ได้ รับค่าหน่วยกิตคืน
(๔) การเพิกถอนรายวิชาในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะไม่ได้ รับค่าหน่วยกิต
คืน
ข้ อ ๑๑ การเรี ยนและการวัดผลการเรี ยน
(๑) มหาวิทยาลัยดําเนิ นการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่ นักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรี ยนในทุกภาคการศึกษา การวัดและการประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบ หรื อวิธี
อื่นที่วิทยาลัย/คณะเจ้ าของรายวิชาจะกําหนด
(๒) มีการวัดและประเมินผลระหว่างภาคการศึกษาเป็ นระยะๆ อย่างน้ อยหนึ่ง
ครั ง้ และมี ก ารวัด และประเมิ น ผลปลายภาคการศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ยอี ก หนึ่ ง ครั ง้ ในแต่ ล ะภาค
การศึกษา โดยต้ องนําผลการวัดและประเมินผลทุกครัง้ มารวมกันเพื่อประเมินผลเป็ นแต้ มระดับ
คะแนนในข้ อ ๑๒
(๓) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษาต้ องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้ อยละ
๘๐ ของเวลาศึกษาทัง้ หมด หรื อได้ ทํางานในรายวิชานัน้ จนเป็ นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผ้ ูสอน
กําหนด จึงจะมีสทิ ธิ์ได้ รับการวัดและประเมินผล
ข้ อ ๑๒ การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ ประเมินเป็ นแต้ มระดับคะแนน
(Numeric Grades) หรื อ ระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณ์ที่ไม่มีคา่ ระดับ
คะแนน ดังต่อไปนี ้
๑๒.๑ แต้ มระดับคะแนนมี ๘ ระดับดังต่อไปนี ้
ระดับคะแนนตัวอักษร แต้ มระดับคะแนน ความหมาย
A
๔.๐
ดีเยี่ยม (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
อ่อน (Poor)
D
๑.๐
อ่อนมาก (Minimum Passing)
F
๐.๐
ตก (Failure)
๑๒.๒ สัญลักษณ์ที่ไม่มีคา่ ระดับคะแนน มีความหมายดังนี ้
สัญลักษณ์
ความหมาย
I
ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory) หรื อผลการศึกษาอยู่ใน
ระดับขันตั
้ งแต่
้ C ขึ ้นไปนับหน่วยกิตเป็ นหน่วย
กิตสะสมได้
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) หรื อผลการศึกษา
อยู่ใ นขัน้ อ่อ นมาก นับ หน่ว ยกิ ตเป็ น หน่ ว ยกิ ต
สะสมไม่ได้
W
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn)
IP
การศึกษายังไม่สิ ้นสุด (In-Progress)
CS
การเที ย บโอนผลการเรี ย นจากการทดสอบ
มาตรฐาน (Credits from Standardized Test)
CE
การเที ย บโอนผลการเรี ย นจากการทดสอบที่
ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Credits from
Exam)
CT

การเทียบโอนผลการเรี ยนจากการประเมิน
การศึกษา/อบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่นๆ
(Credits from Training)

CP

การเทียบโอนผลการเรี ยนจากแฟ้มสะสมผลการ
เรี ยนรู้มาก่อน (Credits from Portfolio)

๑๒.๓ การให้ สญ
ั ลักษณ์ F จะกระทําได้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
(๑) นักศึกษาเข้ าสอบและสอบตก
(๒) นักศึกษาขาดสอบ
(๓) นักศึกษาไม่มีสทิ ธิ์เข้ าสอบ เนื่องจากมีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้ อยละ ๘๐
ของวิชานัน้
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(๔) นักศึกษาได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวนวินยั ว่า
กระทําการทุจริ ตในการสอบ
(๕) เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อ ๑๒.๕
๑๒.๔ การให้ สญ
ั ลักษณ์ I จะกระทํ าได้ ในกรณี นักศึกษาทํ างานที่ เป็ น
ส่วนประกอบของการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผ้ สู อนเห็นสมควรให้ รอผลการศึกษา โดย
ความเห็นชอบจากหัวหน้ าภาควิชา
๑๒.๕ การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I จะต้ องกระทําให้ เสร็ จสิ ้นภายใน ๓ สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาถัดไป
๑๒.๖ การให้ สญ
ั ลักษณ์ S หรื อ U จะกระทําได้ เฉพาะรายวิชาที่คณะเห็นว่า
ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาเป็ นแต้ มระดับคะแนน
๑๒.๗ การให้ สญ
ั ลักษณ์ W จะกระทําได้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
(๑) ในรายวิชาที่มีนกั ศึกษาได้ เพิกถอนตามข้ อ ๑๐.๓
(๒) นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ลาพั ก การศึ ก ษา ตามระเบี ย บที่
มหาวิทยาลัยกําหนดภายหลังการลงทะเบียนเรี ยนวิชาแล้ ว
๑๒.๘ นักศึกษาที่มีระดับคะแนนตัวอักษร D ขึ ้นไป หรื อได้ สญ
ั ลักษณ์ S
ตามแต่กรณี ถือว่าสอบได้ ในรายวิชานัน้ ยกเว้ นรายวิชาที่คณะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
๑๒.๙ การให้ สญ
ั ลักษณ์ IP จะกระทําได้ เฉพาะรายวิชาที่มีการเรี ยน หรื อ
ปฏิบตั ิงานต่อเนื่องกันมามากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา และ/หรื อ การศึกษาในรายวิชานัน้ ยังไม่
สิ ้นสุด สัญลักษณ์ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อการเรี ยนหรื อการปฏิบตั ิงานในรายวิชานันสิ
้ ้นสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเป็ นแต้ มระดับคะแนน หรื อสัญลักษณ์ S หรื อ U ตามแต่กรณี
๑๒.๑๐ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาเป็ นหน้ าที่ของอาจารย์ ผ้ ูสอน
หรื อผู้แทน หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้ าสาขาวิชา หรื อหัวหน้ าหลักสูตร โดยต้ องเสนอ
คะแนนรวมและผลการประเมินแต้ มระดับคะแนนทุกครัง้ ที่มีการวัดและประเมินผลต่อหัวหน้ า
สาขาวิ ช า หรื อ หั ว หน้ าหลั ก สู ต ร เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ ก ารวั ด และประเมิ น ผลรายวิ ช าต่ อ
คณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการประจําสาขาวิชาที่แต่งตังโดยมหาวิ
้
ทยาลัย และเมื่อได้ รับ
อนุมัติ แ ล้ ว ให้ เ สนอต่อ คณบดี เพื่ อ พิ จ ารณาอี ก ครั ง้ ก่ อ นส่ ง ต่ อ ไปยัง สํ า นัก งานทะเบี ย น เพื่ อ
ดําเนินการประกาศผลในขันตอนต่
้
อไป
๑๒.๑๑ ในกรณีที่มีการประเมินแต้ มระดับคะแนนผิดพลาด ผู้สอน หรื อผู้แทน
หรื อผู้ที่ ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้ า สาขาวิชา หรื อหัว หน้ า หลักสูตร สามารถแก้ ไขแต้ มระดับ
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คะแนนได้ โดยจะต้ องอ้ างอิงตามช่วงคะแนนตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
วิชาการ และเสนอผลการแก้ ไขแต้ มระดับคะแนน ต่อหัว หน้ า สาขาวิชา หรื อหัวหน้ าหลักสูตร
เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมตั ิต่อคณบดี และอธิการบดี ตามลําดับ โดยแนบ
หลักฐานประกอบการแก้ ไขแต้ มระดับคะแนนที่ แก้ ไขมาพร้ อมกันด้ วย และส่งต่อให้ สํานักงาน
ทะเบียนสามารถดําเนินการประกาศผลที่แก้ ไขแล้ วในขันตอนต่
้
อไป ”
ข้ อ ๑๓ การคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
(๑) แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average:
CGPA) คือ ค่าผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานันกั
้ บแต้ มระดับคะแนนที่
ได้ รับจากการประเมินผลรายวิชานัน้ ตังแต่
้ เริ่ มเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้ วยจํานวนหน่วย
กิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็ นแต้ มระดับคะแนน และในกรณีที่
มีการเรี ยนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครัง้ ให้ นําผลการศึกษาและหน่วยกิตครัง้ หลังสุดมาคํานวณ
แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๒) แต้ ม ระดับ คะแนนเฉลี่ ย วิ ช าเฉพาะ (Professional
Grade-Point
Average: PGPA) คือ ค่าผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
กับแต้ มระดับคะแนนที่ได้ รับจากการประเมินผลรายวิชานัน้ ตังแต่
้ เริ่ มเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัย
หารด้ วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา ดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็ นแต้ ม
ระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรี ยนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครัง้ ให้ นําผลการศึกษาและหน่วยกิต
ครัง้ หลังสุดมาคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเฉพาะ
(๓) การคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ คํานวณเป็ นค่าที่มีเลขทศนิยม ๒
ตําแหน่ง โดยไม่มีการปั ดเศษจากทศนิยมตําแหน่งที่ ๓
(๔) ในกรณีที่นกั ศึกษาได้ สญ
ั ลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผล
เป็ นแต้ มระดับคะแนน ให้ รอการคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยไว้ ก่อนจนกว่าสัญลักษณ์ I จะ
เปลี่ยนเป็ นอย่างอื่น
ข้ อ ๑๔ การนับหน่วยกิตสะสม
(๑) ให้ นบั จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรี ยนตามหลักสูตร
และมีการประเมินผลเป็ นแต้ มระดับคะแนน ยกเว้ นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนมากกว่าหนึ่งครัง้ ให้
นําเฉพาะครัง้ หลังสุดมานับเป็ นหน่วยกิตสะสม
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(๒) รายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรี ยนตามหลักสูตรแต่ไม่มีการประเมินผลเป็ น
แต้ มระดับคะแนน ให้ นบั จํานวนหน่วยกิตรายวิชานันรวมในหน่
้
วยกิตสะสมแต่ไม่นํามาคํานวณ
แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ย ตามข้ อ ๑๓
ข้ อ ๑๕ การลงทะเบียนเรี ยนซํ ้า
(๑) นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรี ยนซํ ้ารายวิชาใด จะต้ องได้ รับอนุมัติจาก
คณบดีที่นกั ศึกษาสังกัด
(๒) ในรายวิชาบังคับที่ ได้ ระดับคะแนนตัวอักษร F หรื อสัญลักษณ์ U
ตามแต่กรณี จะต้ องลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าในรายวิชานันอี
้ ก จนกว่าจะสอบได้
(๓) ในรายวิ ช าเลื อ กที่ ไ ด้ ระดั บ คะแนนตั ว อั ก ษร F หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ U
ตามแต่กรณี อาจจะลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าในรายวิชานันอี
้ ก หรื อลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื่นแทนก็ได้
ข้ อ ๑๖ สถานภาพของนักศึกษา
๑๖.๑ การจําแนกสถานภาพนักศึกษา จะกระทําเมื่อสิ ้นภาคการศึกษาปกติ
แต่ละภาคการศึกษา สําหรับภาคฤดูร้อนจะไม่มีการจําแนกสถานภาพ แต่จะจําแนกสถานภาพใน
ภาคการศึกษาปกติถดั ไป
๑๖.๒ สถานภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสถานภาพปกติ และ
นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ
๑๖.๒.๑ นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่ได้ แต้ มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตังแต่
้ ๒.๐๐ ขึ ้นไป
๑๖.๒.๒ นัก ศึก ษาสถานภาพรอพิ นิ จ คื อ นัก ศึก ษาที่ มี ส ถานภาพไม่
เข้ าเกณฑ์ตามข้ อ ๑๖.๒.๑ และให้ จําแนกนักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ดังนี ้
(๑) นั ก ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ ศึ ก ษ า ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ร บ ส อ ง
ภาคการศึกษาแล้ ว และได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสองไม่ถึง ๒.๐๐ หรื อนักศึกษา
ปกติ ที่ ไ ด้ แ ต้ ม ระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสมตัง้ แต่ ๑.๕๐ แต่ไ ม่ถึ ง ๒.๐๐ ในภาคการศึก ษาถัด ไป
จะได้ รับสถานภาพรอพินิจครัง้ ที่ ๑
(๒) นัก ศึ ก ษาสถานภาพรอพิ นิ จ ครั ง้ ที่ ๑ ที่ ไ ด้ แ ต้ ม ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตังแต่
้ ๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้ รับสถานภาพรอพินิจ
ครัง้ ที่ ๒
(๓) นัก ศึ ก ษาสถานภาพรอพิ นิ จ ครั ง้ ที่ ๒ ที่ ไ ด้ แ ต้ ม ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตังแต่
้ ๑.๙๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้ รับสถานภาพรอพินิจ
ครัง้ ที่ ๓
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๑๖.๓ ฐานะชันปี
้ ของนักศึกษาการเทียบฐานะชันปี
้ ของนักศึกษาจะกระทําเมื่อ
สิ ้นสุดแต่ละปี การศึกษา โดยเที ยบจากหน่วยกิ ตที่สอบได้ ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรนัน้ หรื อตามที่สาขาวิชากําหนด
๑๖.๔ การพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา
(๑) ตายหรื อลาออก
(๒) ถูกให้ ออกหรื อไล่ออกเนื่องจากต้ องโทษทางวินยั
(๓) ไม่ ไ ด้ ลงทะเบี ย นเรี ย นภายใน ๑๕ วั น นั บ จากวั น เปิ ดภาค
การศึกษา โดยมิได้ รับการอนุมตั ใิ ห้ ลาพักการศึกษา
(๔) ได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๒๕ ในภาคการศึกษา
แรกที่เริ่ มเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัย
(๕) ได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๕๐ ยกเว้ นนักศึกษาที่
เริ่มเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นภาคการศึกษาแรก
(๖) ได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษา
ถัดไปหลังจากได้ รับสถานภาพรอพินิจ ครัง้ ที่ ๑
(๗) ได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๙๐ ในภาคการศึกษา
ถัดไปหลังจากได้ รับสถานภาพรอพินิจ ครัง้ ที่ ๒
(๘) ได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษา
ถัดไปหลังจากได้ รับสถานภาพรอพินิจ ครัง้ ที่ ๓
(๙) ไม่สามารถสําเร็ จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ใน ข้ อ ๑๗
(๑๐) สําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
(๑๑) คณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตังโดยมหาวิ
้
ทยาลัยวินิจฉัยว่าป่ วย
และคณะกรรมการประจําวิทยาลัย/คณะเห็นเป็ นเอกฉันท์ว่าโรคนันเป็
้ นอุปสรรคต่อการศึกษา และ
หรื อเป็ นอันตรายต่อผู้อื่น คณะกรรมการประจําวิทยาลัย/คณะอาจให้ นกั ศึกษาผู้นนพ้
ั ้ นสภาพการ
เป็ นนักศึกษาเพื่อรับการบําบัดรักษา
ข้ อ ๑๗ ระยะเวลาการศึกษา
๑๗.๑ ระบบทวิภาค
๑๗.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี แบบเต็มเวลา
(๑) หลักสูตร ๔ ปี สําเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา
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(๒) หลักสูตร ๕ ปี สําเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๘ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปี การศึกษา
(๓) หลักสูตร ๖ ปี สําเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษา
๑๗.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี แบบไม่เต็มเวลา
(๑) หลักสูตร ๔ ปี สําเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๑๔ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษา
(๒) หลักสูตร ๕ ปี สําเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๑๗ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๕ ปี การศึกษา
(๓) หลักสูตร ๖ ปี สําเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๒๐ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๘ ปี การศึกษา
๑๗.๑.๓ หลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) แบบเต็มเวลา สําเร็ จการศึกษา
ได้ ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ และใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปี การศึกษา
๑๗.๑.๔ หลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) แบบไม่ เ ต็ ม เวลา สํ า เร็ จ
การศึกษาได้ ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ และใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปี การศึกษา
๑๗.๒ ระบบไตรภาค
๑๗.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี แบบเต็มเวลา
(๑) หลักสูตร ๔ ปี สําเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๙ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา
(๒) หลักสูตร ๕ ปี สําเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๑๒ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปี การศึกษา
(๓) หลักสูตร ๖ ปี สําเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๑๕ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษา
๑๗.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี แบบไม่เต็มเวลา
(๑) หลักสูตร ๔ ปี สําเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๒๑ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษา
(๒) หลักสูตร ๕ ปี สําเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๒๖ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๕ ปี การศึกษา
(๓) หลักสูตร ๖ ปี สําเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๓๐ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๘ ปี การศึกษา
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๑๗.๒.๓ หลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) แบบเต็มเวลา สําเร็ จการศึกษา
ได้ ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ และใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปี การศึกษา
๑๗.๒.๔ หลัก สูต รปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) แบบไม่ เ ต็ ม เวลา สํ า เร็ จ
การศึกษาได้ ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ และใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปี การศึกษา
ทังนี
้ ้ไม่นบั ภาคการศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์หรื อระดมเข้ ารับราชการ
ทหารกองประจําการ และ/หรื อเข้ าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ และ/หรื อ
ป่ วยและคณะกรรมการประจําวิทยาลัย/คณะเห็นเป็ นเอกฉันท์ว่าโรคนันเป็
้ นอุปสรรคต่อการศึกษา
และ/หรื อเป็ นอันตรายต่อผู้อื่น
ข้ อ ๑๘ การลาพักการศึกษา
(๑) การลาพักการศึกษาเป็ นการลาพักทังภาคการศึ
้
กษา และถ้ าได้ ลงทะเบียน
ไปแล้ วเป็ นการยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยน โดยที่รายวิชาที่ได้ ลงทะเบียนเรี ยนทัง้ หมด ในภาค
การศึกษานันจะไม่
้
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
(๒) ในการขอลาพักการศึกษา ให้ แสดงเหตุผลความจําเป็ นพร้ อมกับมีหนังสือ
รับรองของ ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ ที่ปรึ กษา การลาพักการศึกษาต้ องได้ รับการอนุมัติ จาก
คณะกรรมการประจํ าคณะ เว้ นแต่เป็ นการลาพักการศึก ษาก่ อนลงทะเบีย นเรี ยน ซึ่ง ให้ อยู่ใน
อํานาจของคณบดีที่จะพิจารณาอนุมตั ไิ ด้
(๓) การลาพักการศึกษา จะลาพักเกินสองภาคการศึกษาปกติตดิ ต่อกันไม่ได้
(๔) ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพัก
การศึกษา ไม่ได้
(๕) นักศึกษาที่ไม่ได้ ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานัน้ หากประสงค์จะขอ
ลาพัก การศึก ษา จะต้ องขอลาพัก การศึก ษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวัน เปิ ดภาคการศึก ษา
มิฉะนันจะพ้
้
นสภาพการเป็ นนักศึกษา
(๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานัน้ หากประสงค์จะขอลาพัก
การศึกษา จะต้ องขอลาพักการศึกษาภายใน ๑๒ สัปดาห์นบั จากวันเปิ ดภาคการศึกษา
(๗) การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้ อ ๑๘(๓) ถึง
ข้ อ ๑๘(๖) ต้ องได้ รับอนุมัติจ ากรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการเป็ น กรณี พิเศษ โดยการเสนอของ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย/คณะ เว้ นแต่กรณีที่ถูกเกณฑ์ หรื อระดมเข้ ารับราชการทหารกอง
ประจําการ และ/หรื อเข้ าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ และ/หรื อป่ วยโดยได้ รับ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการประจําวิทยาลัย/คณะ
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(๘) นักศึก ษาจะต้ องชํ าระค่ารั กษาสถานภาพนักศึก ษาทุก ภาคการศึกษาที่
ได้ รับการอนุมตั ิให้ ลาพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้ นภาคการศึกษาที่ได้ ลงทะเบียน
เรี ยนไปก่อนแล้ ว
(๙) คณะกรรมการแพทย์ ซึ่ง แต่ ง ตัง้ โดยมหาวิ ท ยาลัย วิ นิ จ ฉัย ว่ า ป่ วย และ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย/คณะเห็นเป็ นเอกฉันท์ว่าโรคนันเป็
้ นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรื อ
เป็ นอันตรายต่อผู้อื่น คณะกรรมการประจําวิทยาลัย/คณะอาจให้ นกั ศึกษาผู้นนลาพั
ั้
กการศึกษา
เพื่อรับการบําบัดรักษา
ข้ อ ๑๙ การย้ ายวิทยาลัย/คณะหรื อสาขาวิชาภายในวิทยาลัย/คณะ
๑๙.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ ายวิทยาลัย/คณะหรื อสาขาวิชา ต้ องไม่เป็ นผู้ที่พ้น
สภาพการเป็ นนักศึกษา
๑๙.๒ การย้ ายวิทยาลัย/คณะ หรื อสาขาวิชาภายในวิทยาลัย/คณะต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัย/คณะที่
เกี่ยวข้ อง โดยนักศึกษาที่ขอย้ ายวิทยาลัย/คณะหรื อสาขาวิชา ต้ องศึกษาอยู่ในวิทยาลัย/คณะหรื อ
ในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมอย่างน้ อยหนึ่งภาคการศึกษา ทังนี
้ ้ไม่นบั ภาคการศึกษาที่ลาพัก หรื อถูก
ให้ พกั
๑๙.๓ การย้ ายวิทยาลัย/คณะหรื อสาขาวิชา ต้ องดําเนินการให้ เสร็ จสิ ้นก่อน
หมดกําหนดการลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาที่จะเริ่ มเรี ยนในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่
๑๙.๔ นักศึกษาที่ได้ รับการอนุมตั ใิ ห้ ย้ายวิทยาลัย/คณะหรื อสาขาวิชา
(๑) มีสถานภาพนักศึกษาคงเดิม คณะหรื อภาควิชาใหม่ของนักศึกษาจะ
โอนผลการศึกษาเดิมมาทัง้ หมด โดยไม่เปลี่ยนแปลง และการคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม ให้ นําผลการศึกษาเดิมทุกรายวิชามาใช้ ในการคํานวณด้ วย แต่การคิดหน่วยกิตสะสมตาม
หลักสูตร ให้ นบั เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่เท่านัน้ หรื อ
(๒) เทียบโอนรายวิชา ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่ อง การเทียบ
โอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และการคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
สามารถนํารายวิชาที่เทียบโอนซึง่ เป็ นรายวิชาบังคับตามหลักสูตรที่ย้ายเข้ ามาคํานวณได้
ข้ อ ๒๐ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่ อง การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ. ๒๕๔๖

คู่มืออาจารย์ที่ปรึ กษา

39

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ข้ อ ๒๑ บทลงโทษนักศึกษาทุจริ ตในการสอบ
นัก ศึก ษาที่ ทุจ ริ ต ในการสอบให้ ล งโทษดัง นี ้ ปรั บ ตกวิ ช าที่ ทุจ ริ ต และให้ พัก
การศึกษา ๑ ภาคการศึกษาปกติ หรื อให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาแล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๒๒ การสําเร็ จการศึกษา
ในภาคการศึกษาสุดท้ ายที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา เมื่อนักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาต่างๆ ครบถ้ วนตามข้ อกําหนดของหลักสูตร และมีแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA)
ไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ ตลอดจนแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือกไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐
นักศึกษามี สิทธิ์ ยื่ นคํ าร้ องแสดงความจํ านงขอรั บปริ ญญา ทัง้ นี ว้ ิ ทยาลัย/คณะหรื อ สาขาวิ ช า
สามารถกําหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมเพิ่มเติมได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อบังคับนี ้
ข้ อ ๒๓ การเสนอชื่ อเพื่อรับปริ ญญาและการอนุมัติให้ ปริ ญญา ต้ องมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วน ดังนี ้
(๑) ได้ ศึก ษาและผ่ า นการวัด และประเมิ น ผลรายวิ ช าต่า งๆ ครบถ้ ว นตาม
หลักสูตรและข้ อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
(๒) ได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพบังคับ
และวิชาชีพเลือก ไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ หรื อตามเกณฑ์ข้อ ๒๒
(๓) ไม่อยู่ในระหว่า งการรอรั บ โทษทางวิ นัย ที่ ระบุใ ห้ ง ดการเสนอชื่ อเพื่ อรั บ
ปริญญาชัว่ ระยะเวลาหนึง่
(๔) ได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับต่างๆ ครบถ้ วน และไม่มีหนี ้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย
(๕) ได้ ดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๒๔ การขอเข้ าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
๒๔.๑ นัก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึก ษาขัน้ ปริ ญ ญาตรี จ ากมหาวิ ท ยาลัย หรื อ
สถาบัน อุด มศึก ษาอื่ น ที่ มี วิ ท ยฐานะเที ย บเท่ า มหาวิ ท ยาลัย อาจขอเข้ า ศึก ษาต่อ ในหลัก สูต ร
ปริญญาตรี สาขาอื่นเป็ นการเพิ่มเติมได้
๒๔.๒ การสมัค รขอเข้ า ศึก ษา ให้ ยื่ น คํ า ร้ องต่อ มหาวิท ยาลัย อย่า งน้ อ ย ๒
เดือนก่อนกํ าหนดวันลงทะเบีย นเรี ย นของภาคการศึกษาที่ จะเข้ า ศึก ษา พร้ อมทัง้ หลักฐานใบ
แสดงผลการศึ ก ษา และคํ า อธิ บ ายรายวิ ช าของหลั ก สู ต รเดิ ม กรณี ที่ เ ป็ นนั ก ศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษาที่อื่น ให้ ตดิ ต่อสถาบันเดิมให้ จดั ส่งหลักฐานดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
ด้ วย
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๒๔.๓ การขอเข้ าศึ ก ษา ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มัติ จ ากคณะกรรมการประจํ า
วิทยาลัย/คณะที่นกั ศึกษาขอเข้ าศึกษา โดยนักศึกษาต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
(๑) ไม่เป็ นผู้ที่มีความประพฤติเสือ่ มเสีย หรื อถูกไล่ออกจาก
สถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินยั
(๒) ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง หรือโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
(๓) ไม่เคยต้ องโทษจําคุก เว้ นแต่ความผิดอันได้ กระทําโดยประมาท
หรื อความผิดอันเป็ นลหุโทษ
๒๔.๔ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
(๑) การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ให้ เป็ นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่ อง การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) ในกรณีที่รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปของหลักสูตรที่นกั ศึกษาสําเร็ จ
การศึกษามา มีมาตรฐานเทียบเท่ารายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้ รับ
การยกเว้ นรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปในหลักสูตรที่เข้ าศึกษา
ข้ อ ๒๕ รางวัลเหรี ยญทองกิตติคณ
ุ เรี ยนดีเยี่ยม
เพื่อส่งเสริ มความมุ่งมัน่ ทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้ มีการ
มอบรางวัลเหรี ยญทองกิตติคณ
ุ เรี ยนดี แก่ผ้ สู ําเร็ จการศึกษาที่มีผลการเรี ยนดีเยี่ยม โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี ้
(๑) การพิ จ ารณาให้ เ หรี ย ญทองกิ ต ติ คุณ เรี ย นดี เ ยี่ ย ม จะพิ จ ารณาให้ แ ก่
นักศึกษาทุกคณะ คณะละ ๑ เหรี ยญ
(๒) ผู้มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ เหรี ย ญทองกิ ต ติ คุณ เรี ย นดี เ ยี่ ย ม ได้ แ ก่ ผ้ ูไ ด้ แ ต้ ม ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงที่สดุ ติดต่อกันทุกปี การศึกษาตลอดหลักสูตร และมีแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมมากกว่า ๓.๕๐ โดยไม่เคยสอบตกหรื อเรี ยนซํ ้าในรายวิชาใด ตลอดจนศึกษาสําเร็ จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร
ข้ อ ๒๖ ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้รั ก ษาการตามข้ อ บัง คับ นี ้ และให้ มี อํ า นาจในการออก
ประกาศ หรื อกําหนดแนวทางปฏิบตั เิ พื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี ้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พลอากาศตรี
(กําธน สินธวานนท์)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่ อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๖
เพื่ อ ให้ การเที ย บโอนวิ ช าเรี ยนและโอนหน่ ว ยกิ ต สอดคล้ องกั บ ประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง หลักเกณฑ์ การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้ าสู่การศึกษาใน
ระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง ข้ อแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีในการ
เทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนันมหาวิ
้
ทยาลัยรังสิตจึงได้ ออกประกาศ
เรื่ อง การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ. ๒๕๔๖” ดังนี ้
ข้ อ ๑. ในประกาศนี ้เว้ นแต่จะมีข้อความให้ เห็นเป็ นอย่างอื่น “มหาวิทยาลัย” หมายถึง
มหาวิทยาลัยรังสิต
ข้ อ ๒. ผู้มีสทิ ธิ์ขอเทียบโอนผลการเรี ยน ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
๒.๑ ต้ องมี ค วามรู้ พื น้ ฐานตามที่ กํ า หนดในเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต ร
การศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยในระดับที่ขอเทียบโอนผลการเรี ยน ดังนี ้
๒.๑.๑ กรณี ข อเที ย บโอนผลการเรี ย นระดับ ปริ ญ ญาตรี ต้ อ งเป็ น
ผู้สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป
๒.๑.๒ กรณี ขอเที ยบโอนผลการเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา ต้ องเป็ น
ผู้สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป
๒.๒ ผู้ ขอเที ย บโอนผลการเรี ย นต้ องเป็ นหรื อ เคยเป็ นนั ก ศึ ก ษาของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่าในหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรื อหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
๒.๓ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรี ยนจะต้ องผ่านการคัดเลือกเข้ ามหาวิทยาลัยได้
ในคณะวิชาที่ ต้องการขอเที ยบโอนผลการเรี ยนตามวิธี ที่มหาวิท ยาลัยหรื อวิทยาลัย/คณะวิชา
กําหนด
ข้ อ ๓. การเที ย บความรู้ และโอนหน่ ว ยกิ ต ต้ องดํ า เนิ น การภายใต้ หลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
๓.๑ หลักเกณฑ์ การเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาใน
ระบบ
๓.๑.๑ ระดับปริญญาตรี
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(๑) เป็ นรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
หรื อเทียบเท่าที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
(๒) เป็ นรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาที่มีเนื ้อหาสาระครอบคลุมไม่
น้ อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาที่ขอเทียบ
(๓) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ ไม่ตํ่ากว่าระดับ
คะแนนตัวอักษร C หรื อแต้ มระดับคะแนน 2.00 หรื อเทียบเท่า
( ๔ ) ร า ย วิ ช า ห รื อ ก ลุ่ ม ร า ย วิ ช า ที่ เ ที ย บ โ อ น จ า ก ต่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาจะไม่นํามาคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๕) รายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาที่เทียบโอนภายในมหาวิทยาลัย
ให้ คํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ทังผลการศึ
้
กษาของรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ รับการเทียบ
วิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตได้ และของรายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนครบตามจํานวนหน่วย
กิตที่ต้องศึกษาของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาที่ศกึ ษา
(๖) นักศึกษาจะต้ องใช้ เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 1 ปี การศึกษา จึงจะมีสทิ ธิ์สําเร็ จการศึกษา
(๗) ในกรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลัย เปิ ด หลัก สูต รใหม่ จ ะเที ย บโอน
นักศึกษาเข้ าศึกษาได้ ไม่เกินกว่าชันปี
้ และภาคการศึกษาที่ได้ รับอนุญาตให้ มีนกั ศึกษาเรี ยนอยู่ตาม
หลักสูตรที่ได้ รับความเห็นชอบแล้ ว
๓.๑.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา
(๑) เป็ นรายวิ ช าหรื อกลุ่ ม รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา หรื อเทียบเท่าที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมาย
รับรอง
(๒) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่มีเนื ้อหาสาระครอบคลุม
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาที่ขอเทียบ
(๓) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ ไม่ตํ่ากว่าระดับ
คะแนนตัวอักษร B หรื อแต้ มระดับคะแนน 3.00 หรื อเทียบเท่า หรื อระดับคะแนนตัวอักษร S
(๔) ราย วิ ช า หรื อก ลุ่ ม ราย วิ ช าที่ เ ที ย บโ อนจ าก ต่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาจะไม่นํามาคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๕) รายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาที่เทียบโอนภายในมหาวิทยาลัย
ให้ คํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ทังผลการศึ
้
กษาของรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ รับการเทียบ
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วิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตได้ และของรายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนครบตามจํานวนหน่วย
กิตที่ต้องศึกษาของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาที่ศกึ ษา
(๖) นักศึกษาจะต้ องใช้ เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้ อย
1ปี การศึกษา และลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาหรื อวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรที่เข้ าศึกษาไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
(๗) ในกรณี ที่ มหาวิ ท ยาลัย เปิ ดหลัก สูต รใหม่ จะเที ย บโอน
นักศึกษาเข้ าศึกษาได้ ไม่เกินชัน้ ปี และภาคการศึกษาที่ได้ รับอนุญาตให้ มีนักศึกษาเรี ยนอยู่ตาม
หลักสูตรที่ได้ รับความเห็นชอบแล้ ว
๓.๒ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้ หน่วยกิตจากการศึกษานอก
ระบบและ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยเข้ าสูก่ ารศึกษาในระบบ
๓.๒.๑ ระดับปริญญาตรี
(๑) การเที ยบความรู้ จะเที ยบเป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชา
ตามหลักสูตร และระดับการศึกษาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
(๒) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ ในแต่ละรายวิชา
หรื อกลุม่ รายวิชาให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
(๓) ผลการประเมินจะต้ องเที ยบได้ ไม่ตํ่ากว่า ระดับคะแนน
ตัวอักษร C หรื อแต้ มระดับคะแนน 2.00 หรื อเทียบเท่าสําหรับรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาระดับ
ปริ ญญาตรี จึงจะให้ จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชานัน้ แต่จะไม่ให้ ระดับคะแนน
ตัวอักษร และไม่นํามาคิดคะแนนผลการเรี ยน หรื อคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๔) การบันทึกผลการประเมินให้ บนั ทึกตามวิธีการประเมินที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
(๕) นักศึกษาจะต้ องใช้ เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 1 ปี การศึกษา จึงจะมีสทิ ธิ์สําเร็ จการศึกษา
(๖) ในกรณี ที่ มหาวิ ท ยาลัย เปิ ดหลัก สูต รใหม่ จะเที ย บโอน
นักศึกษาเข้ าศึกษาได้ ไม่เกินชัน้ ปี และภาคการศึกษาที่ได้ รับอนุญาตให้ มีนักศึกษาเรี ยนอยู่ตาม
หลักสูตรที่ได้ รับความเห็นชอบแล้ ว
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๓.๒.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา
(๑) การเทียบความรู้ จะเทียบเป็ นรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชา
ตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
(๒) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ ในแต่ละรายวิชา
หรื อกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธีให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
(๓) ผลการประเมินจะต้ องเที ยบได้ ไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนน
ตัวอักษร B หรื อแต้ มระดับคะแนน 3.00 หรื อเทียบเท่าสําหรับรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชา จึงจะให้
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชานัน้ แต่จะไม่ให้ ระดับคะแนนตัวอักษรและไม่นํามา
คิดคะแนนผลการเรี ยนหรื อคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๔) การบันทึกผลการประเมินให้ บนั ทึกตามวิธีการประเมินที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
(๕) นักศึกษาจะต้ องใช้ เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้ อย
1ปี การศึกษา และลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาหรื อวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรที่เข้ าศึกษาไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
(๖)ในกรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลัย เปิ ด หลัก สูต รใหม่ จะเที ย บโอน
นักศึกษาเข้ าศึกษาได้ ไม่เกินชัน้ ปี และภาคการศึกษาที่ได้ รับอนุญาตให้ มีนักศึกษาเรี ยนอยู่ตาม
หลักสูตรที่ได้ รับความเห็นชอบแล้ ว
ทังนี
้ ้ การเทียบรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัย โอนหน่วยกิตรวมได้ ไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ที่รับโอน และโอนหน่วยกิตรวมได้ ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วย
กิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับโอน
ข้ อ ๔. กําหนดการยื่นคําร้ องเทียบโอนผลการเรี ยน
๔.๑ กําหนดการยื่นคําร้ องเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษา
ในระบบ ให้ เป็ นไปตามคูม่ ือการเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต
๔.๒ กํ า หนดการยื่ น คํ า ร้ องขอเที ย บโอนความรู้ และการให้ ห น่ ว ยกิ ต จาก
การศึกษานอกระบบและ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยให้ เป็ นไปตามคู่มือการเทียบวิชาเรี ยนและ
โอนหน่วยกิต
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ข้ อ ๕. กรณีวิทยาลัย/คณะวิชา ต้ องการกําหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม โดยไม่ตํ่ากว่า
เกณฑ์ ที่ ท บวงมหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด ให้ อธิ ก ารบดี เ ป็ นผู้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละแจ้ งให้ สภา
มหาวิทยาลัยทราบ
ทังนี
้ ้ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖

( ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

คู่มืออาจารย์ที่ปรึ กษา

46

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่ อง หลักเกณฑ์ การปฏิบตั ขิ องนักศึกษาในการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อให้ การดําเนินการสอบวัดผลการศึกษาของนักศึกษา เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น จึงเห็นสมควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิของนักศึกษาในการสอบ
ดังนี ้
ข้ อ ๑ ให้ ประกาศฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๑
เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๒ ให้ ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่ องหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิของนักศึกษา
ในการสอบ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๔ และบรรดาประกาศแนวปฏิบตั ิอื่น ซึง่ ขัดแย้ งกับ
ประกาศนี ้และให้ ใช้ ประกาศฉบับนี ้แทน
ข้ อ ๓ หลักเกณฑ์การปฏิบตั ขิ องนักศึกษาในการสอบเป็ นดังนี ้
๑. ก่อนเวลาสอบ
๑.๑ นักศึกษาควรมาถึงสถานที่สอบก่อนกําหนดเวลาสอบ เพื่อตรวจดู
รายชื่ อผู้มีสิทธิ เข้ าสอบและแผนผังที่นั่งสอง หากไม่มีชื่อหรื อไม่มีบตั รประจําตัวนักศึกษาให้ รีบ
ติดต่อกองอํานวยการสอบประจําตึก โดยแสดงหลักฐานการลงทะเบียนเรี ยน บัตรประชาชน หรื อ
บัตรอื่นที่มีรูปถ่ายของนักศึกษาติดอยูบ่ นบัตรเพื่อขออนุญาตเข้ าสอบ
๑.๒ นักศึกษาต้ องแต่งกายชุดนักศึกษา เพศชายใส่เสื ้อเชิต้ สีขาวไม่มี
ลวดลาย แขนยาวหรื อแขนสันก็
้ ได้ ถ้ าใช้ แขนยาวต้ องไม่พบั แขน กางเกงให้ เป็ นทรงสุภาพสีดํา สี
กรมท่า หรื อสีนํ ้าตาลเข้ ม ห้ ามใส่กางเกงยีนส์ รองเท้ าใช้ รองเท้ าหุ้มส้ นสีดําหรื อรองเท้ ากีฬา หรื อ
รองเท้ าผ้ าใบสีอ่อนสุภาพ เพศหญิงให้ ใส่เสื ้อเชิ ้ตสีขาวแขนสันไม่
้ มีจีบ ไม่มีลวดลาย กระโปรงสีดํา
สีกรมท่า หรื อสีนํ ้าตาลเข้ มไม่มีลวดลายแบบเรี ยบสุภาพ รองเท้ าหุ้มส้ นสีดํา (อนุโลมรองเท้ ารัดส้ น
หรื อรองเท้ ากี ฬาหรื อรองเท้ าผ้ าใบสีอ่อนสุภาพ) ทัง้ เพศชายหรื อเพศหญิ งไม่อนุญาตให้ ใส่เสือ้
สําหรับการฝึ กปฏิบตั วิ ิชาชีพ ผู้ที่แต่งกายไม่ถกู ต้ องตามกําหนดจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบ
๒. การเข้ าห้ องสอบ
๒.๑ ให้ นกั ศึกษาแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา (กรณีไม่มีบตั รประจําตัว
นักศึกษาให้ ใช้ บตั รประชาชน หรื อใบอนุญาตขับขี่ หรื อพาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุแทนได้ ) หรื อ
ใบอนุญาตเข้ า ห้ องสอบที่ ออกโดยกรรมการอํ า นวยการสอบต่อกรรมการคุม สอบทุก ครั ง้ ก่ อน
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เข้ าสอบ โดยกรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้ เข้ าสอบก่อนเวลาสอบ ๕ นาที หรื อเมื่อสัญญาณ
เข้ าห้ องสอบดังขึ ้น
๒.๒ เมื่อเริ่ มเวลาสอบ ห้ ามนักศึกษายืนอยู่บริ เวณหน้ าห้ องสอบโดย
เด็ดขาด หากไม่ปฏิบตั ติ าม กรรมการคุมสอบมีสทิ ธิตดั สิทธิการเข้ าสอบได้ ทนั ที
๒.๓ ห้ ามนักศึกษาเข้ าห้ องสอบก่อนได้ รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
หากละเมินจะถูกตัดสิทธิในการสอบวิชานัน้
๒.๔ หลังสัญญาให้ เข้ าห้ องสอบแล้ ว ๓๐ นาที นักศึกษาจะเข้ าห้ องสอบ
มิได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากกรรมการอํานวยการสอบ นักศึกษาจะต้ อง
แสดงใบอนุญาตเข้ าห้ องสอบที่ออกโดยกรรมการอํานวยการสอบ ต่อกรรมการคุมสอบพร้ อมบัตร
นักศึกษาก่อนเข้ าห้ องสอบ
๒.๕ อนุญาตให้ นํา สิ่ง ของต่อไปนี เ้ ข้ า ห้ องสอบได้ แต่ให้ ว างไว้ ในที่ ที่
กําหนด
๒.๕.๑ กระเป๋ าถือหรื อกระเป๋ าใส่เงิน ให้ ปิดให้ มิดชิดและวางไว้
ใต้ เก้ าอี ้ที่นงั่ สอบของนักศึกษา
๒.๕.๒ เครื่ องมือสื่อสารทุกชนิดต้ องปิ ดให้ เรี ยบร้ อย และใส่ไว้
ในกระเป๋ าถือ และวางไว้ ใต้ เก้ าอี ้ที่นงั่ สอบของนักศึกษา
๒.๕.๓ เอกสาร ตํ ารา หนัง สือ ให้ ปิดให้ เ รี ย บร้ อยและวางไว้
บริเวณด้ านหน้ า ห้ องเรี ยน
๒.๕.๔ เครื่ องเขียน เครื่ องคิดเลข (กรณีระบุอนุญาตให้ ใช้ ) ให้
วางไว้ บนโต๊ ะทําข้ อสอบของนักศึกษา
๒.๕.๕ บัตรประจําตัวนักศึกษา หรื อใบอนุญาตเข้ าห้ องสอบที่
ออกให้ โดยกรรมการอํานวยการสอบให้ วางไว้ บนโต๊ ะทําข้ อสอบของนักศึกษา
๒.๖ เมื่อเข้ าห้ องสอบแล้ ว นักศึกษาจะต้ องนัง่ ตามที่นงั่ สอบที่กําหนดไว้
ในกรณี นั่งสอบผิดที่ ให้ ยกมือเพื่อแจ้ งกรรมการคุมสอบ และจะย้ ายที่ นั่งสอบได้ ก็ต่อเมื่ อได้ รับ
อนุญาตจากรรมการคุมสอบ หากไม่ปฏิบตั ติ ามกรรมการผู้คมุ สอบมีสทิ ธิให้ นกั ศึกษายุตกิ ารสอบ
๒.๗ นักศึกษาจะต้ องลงชื่อในใบรายชื่อผู้เข้ าสอบทุกครัง้ มิฉะนันจะถื
้ อ
ว่าขาดสอบ
๒.๘ กรณี ที่ นัก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถเข้ า สอบตามกํ า หนดเวลาได้ อัน
เนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั เหตุใดเหตุหนึง่ จะต้ องยื่นคําร้ องพร้ อมหลักฐานประกอบต่ออาจารย์ผ้ สู อน
และคณบดีคณะวิชาที่ทําการสอบโดยเร็ วที่สดุ ทังนี
้ ้คําร้ องจะต้ องผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่
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ปรึกษา และคณบดีคณะวิชาที่นกั ศึกษาสังกัดมาก่อน การอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิให้ สอบชดเชย หรื อ
สอบแก้ ไขค่าสัญลักษณ์ I ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของอาจารย์ผ้ สู อนและคณบดีคณะวิชาที่ทําการสอบ
หากมิได้ รับอนุมตั จิ ะถือว่าสอบตกในวิชานัน้
๓. ขณะที่ทําการสอบ
๓.๑ นักศึกษาจะต้ องเชื่อฟั ง และปฏิบตั ิตามคําสัง่ และคําแนะนําของ
กรรมการ คุมสอบ โดยเคร่งครัด
๓.๒ ห้ า มนัก ศึก ษาพูด คุย หรื อ ติดต่อกับผู้อื่น โดยเด็ดขาด หากมี ข้ อ
สงสัยหรื อต้ องการสิง่ ใดให้ ยกมือสอบถามกับกรรมการคุมสอบเท่านัน้
๓.๓ ห้ ามนักศึกษาออกจากห้ องสอบก่อน ๔๕ นาที นับจากเวลาเริ่ ม
สอบเว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตและอยูใ่ นความดูแลของกรรมการคุมสอบ
๓.๔ นักศึกษาคนใดที่ทําข้ อสอบเสร็ จก่อนหมดเวลา ให้ ยกมือแจ้ งแก่
กรรมการคุมสอบหลังจากกรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบวิชานันแล้
้ ว จึงจะออกจากห้ อง
สอบได้
๓.๕ หากนักศึกษาออกจากห้ องสอบก่อนหมดเวลาสอบ ต้ องไปจาก
สถานที่ สอบโดยเร็ ว ห้ ามกระทําการใดๆ อันเป็ นการรบกวนแก่ผ้ ูที่กําลังสอบอยู่ หรื อส่งอาณัติ
สัญญาณเกี่ยวกับวิชานันๆ
้ อันอาจให้ ผ้ ทู ี่อยู่ในห้ องสอบได้ รับประโยชน์ ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามจะถูก
ปรับตกวิชานัน้
๔. เมื่อหมดเวลาสอบ
๔.๑ เมื่อสัญญานหมดเวลาสอบดังขึ ้น หรื อกรรมการคุมสอบแจ้ งหมด
เวลาสอบให้ นกั ศึกษายุติการทําข้ อสอบ และวางกระดาษคําตอบ กระดาษคําถามบนโต๊ ะสอบของ
นักศึกษาทันที ห้ ามลุกขึ ้นยืนและเคลื่อนย้ ายที่นงั่ ให้ รอจนกว่ากรรมการคุมสอบมาเก็บข้ อสอบ
๔.๒ นัก ศึก ษาจะออกจากห้ องสอบได้ เมื่ อ กรรมการคุม สอบได้ เ ก็ บ
กระดาษคําตอบ กระดาษคําตอบบนโต๊ ะสอบของนักศึกษาแล้ ว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

( ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ )
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่ อง หลักเกณฑ์ การปฏิบตั ขิ องนักศึกษาในการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒)

เพื่อความเหมาะสมในการพิจารณาและลงโทษนักศึกษา จึงเห็นสมควรออกประกาศ
แก้ ไขเพิ่มเติม ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่ อง หลักเกณฑ์ การปฏิบตั ิของนักศึกษาในการสอบ
พ.ศ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ประกาศนี ้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่ องหลักเกณฑ์การปฏิบตั ขิ อง
นักศึกษาในการสอบ พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒)
ข้ อ ๒ ประกาศนี ใ้ ห้ มี ผลใช้ บัง คับตัง้ แต่ภาคการศึก ษาที่ ๑ ปี ก ารศึก ษา ๒๕๕๒
เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ เพิ่ ม เติ ม ความต่ อ ไปนี เ้ ป็ นข้ อ ๔ ของประกาศมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต
เรื่ องหลักเกณฑ์การปฏิบตั ขิ องนักศึกษาในการสอบ พ.ศ.๒๕๕๑
ข้ อ ๔ พฤติกรรมทุกจริตในการสอบและบทลงโทษ
๔.๑ การกระทําตามความต่อไปนี ้ให้ ถือว่ามีพฤติกรรมทุจริตในการสอบ
๔.๑.๑ มีการรับหรื อส่งข้ อความรวมทังสั
้ ญญาณทุกประเภทที่
เกี่ยวข้ องหรื ออาจเกี่ยวข้ องกับการทําคําคอบข้ อสอบระหว่างเวลาทําการสอบ
๔.๑.๒ เข้ าสอบแทนผู้อื่น หรื อยอมให้ ผ้ อู ื่นเข้ าสอบแทน
๔.๑.๓ ทํ า คํ า ตอบให้ แก่ ผ้ ู สอบคนอื่ น หรื อ ยอมให้ ผู้ อื่ น ทํ า
คําตอบแทนตน
๔.๑.๔ ครอบครองเอกสาร หรื อข้ อมูลรวมทัง้ การใช้ ประโยชน์
จากเอกสาร หรื อข้ อมูลอื่น ที่ เกี่ ย วข้ องกับการทํ า ข้ อสอบในวิ ชาที่ ทํ าการสอบ นอกเหนื อจากที่
กรรมการคุมสอบอนุญาตระหว่างการสอบ
๔.๑.๕ การปลอมแปลงลายมือชื่อของอาจารย์ บุคลากร หรื อ
บุคคลอื่นใด อันเกี่ยวข้ อกับการสอบ
๔.๑.๖ นําเครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ อื่นใด เข้ าในห้ องสอบเพื่อใช้
ทําข้ อสอบ นอกเหนือจากที่ได้ รับอนุญาต
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๔.๒ บทลงโทษ
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมจะได้ รับโทษทางวินยั โดยการปรับตกวิชาที่ทจุ ริ ต
ในการสอบและให้ พกั การศึกษา ๑ ภาคการศึกษาปกติ หรื อให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

( ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร )
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่แทนอธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่ อง วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อให้ นกั ศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต สามารถจบการศึกษาเป็ นบัณฑิตที่ดีพร้ อม คือ
ต้ องเป็ นคนเก่งและคนดี ดังนัน้ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้ กําหนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับนักศึกษาเพื่อให้ ร้ ูจกั สิทธิ หน้ าที่ของตนตลอดจนเคารพสิทธิและเสรี ภาพของผู้อื่น สามารถ
ใช้ ชีวิตร่ วมกันในสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี ้ได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม สําเร็ จเป็ นบัณฑิตที่มี
คุณภาพต่อไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ จึงออกประกาศฉบับนี ้ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๑ ประกาศฉบั บ นี เ้ รี ย กว่ า ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต วิ นั ย นั ก ศึ ก ษา
พ.ศ.๒๕๕๗
ข้ อ ๒ ประกาศฉบับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันออกประกาศฉบับนี ้เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ประกาศ เรื่ อ ง วิ นัย นัก ศึก ษา พ.ศ.๒๕๔๕ บรรดา คํ า สั่ง และ
ประกาศอื่นที่มีบญ
ั ญัตไิ ว้ แล้ ว ซึง่ ขัดแย้ งกับประกาศฉบับนี ้ โดยให้ ใช้ ประกาศนี ้แทน
ข้ อ ๔ ในประกาศฉบับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรังสิต
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
“นัก ศึ ก ษา” หมายความว่ า นัก ศึก ษาทุก ระดับ ที่ ขึ น้ ทะเบี ย นเป็ น นัก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยรังสิต
“บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต
“หัวหน้ าหน่วยงาน” หมายความว่า รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสอบสวนวินยั นักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
หรื อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อดําเนินการด้ านวินยั นักศึกษาตามประกาศฉบับนี ้
ข้ อ ๕ ให้ อธิการบดีหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย รักษาการตามประกาศนี ้
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หมวดที่ ๒
วินัยและการรั กษาวินัย
ข้ อ ๖ นักศึกษาต้ องเทิดทูน และธํารงรักษาไว้ ซงึ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข
ข้ อ ๗ นัก ศึก ษาต้ อ งปฏิ บัติต ามระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ ประกาศและคํ า สั่ง ใดๆ ของ
มหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด หากฝ่ าฝื นต้ องรับโทษที่กําหนดไว้ ในประกาศนี ้
ข้ อ ๘ นัก ศึ ก ษาต้ อ งดํ า รงตนเป็ นสุภ าพชน ปฏิ บัติ ต นเป็ นพลเมื อ งดี มี ค วาม
รับผิดชอบในหน้ าที่ของตนเคารพต่อสิทธิและหน้ าที่ของผู้อื่น ประกอบกับต้ องเป็ นผู้มีศีลธรรมและ
จรรยามารยาทอันดี ไม่ปฏิบตั ิตนในทางที่จะให้ เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง และเกียรติคณ
ุ ของ
มหาวิทยาลัย สังคม ตนเองและผู้อื่น
ข้ อ ๙ นักศึกษาต้ องแต่งกายสุภาพ เรี ยบร้ อย ถูกต้ อง ตามระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรื อส่วนงานที่กําหนด ในกรณีที่เข้ าชันเรี
้ ยน เข้ าห้ องสอบ หรื อติดต่อส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๐ นักศึกษาต้ องปฏิบตั ิตามคําสัง่ หรื อคําตักเตือน โดยชอบของอาจารย์ หรื อ
บุคลากรที่ปฏิบตั หิ น้ าที่โดยชอบ
ข้ อ ๑๑ นักศึกษาต้ องพกบัตรประจําตัวนักศึกษาทุกครัง้ ที่เข้ ามาในมหาวิทยาลัย
และสามารถแสดงบัตรนักศึกษาได้ ทันที รวมถึงต้ องใช้ บตั รนักศึกษาเพื่อแสดงตนในการติดต่อ
ขอรับการบริ การต่างๆ และพร้ อมที่จะแสดงหากมีการร้ องขอให้ แสดงบัตรนักศึกษาเพื่อแสดงความ
เป็ นตัวตนจริ งแก่บคุ ลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต
ข้ อ ๑๒ นักศึกษาจะต้ องอยู่ภายในบริ เวณอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยหรื อภายใน
บริเวณพื ้นที่ของมหาวิทยาลัยเกินเวลาที่กฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับว่าด้ วยการใช้ อาคารและสถานที่
กําหนดไว้ ไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็ นกรณีๆ ไป
๑๒.๑ นักศึกษาสามารถใช้ ห้องเรี ยน ห้ องปฏิบตั ิการ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ต่างๆ
สามารถใช้ ได้ จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. หากมีความจําเป็ นต้ องใช้ ประโยชน์เกินเวลาที่กําหนดต้ อง
ได้ รับการอนุญาตจากหัวหน้ างานหน่วยงาน และผู้อํานวยการสํานักงานอาคารและสิ่งแวดล้ อม
เท่านัน้ โดยจะต้ องมีอาจารย์ หรื อเจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้รับผิดชอบ ทังนี
้ ้ หากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ได้ รับ
อนุญาตเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลดภัยสามารถแจ้ งให้ ออกจากอาคารได้
๑๒.๒ นักศึกษาสามารถอยูภ่ ายในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ พื ้นที่ของมหาวิทยาลัยทํา
กิจกรรมหรื อภารกิจอื่นใดได้ ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. และจะต้ องทําการงดใช้ เสียงดังอันเป็ นการ
รบกวนผู้อื่นตังแต่
้ เวลา ๒๒.๐๐ น. หากจํ าเป็ นต้ องใช้ พืน้ ที่เกิ นเวลา ๒๔.๐๐ น. จะต้ องได้ รับ
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อนุญาตจากรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย ทังนี
้ ้ หากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ได้ รับ
อนุญาตเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยสามารถแจ้ งให้ ออกนอกพื ้นที่มหาวิทยาลัยได้
ข้ อ ๑๓ นักศึกษากระทําการดังต่อไปนี ้ ถือว่ากระทําผิดวินยั ขันร้
้ ายแรง
๑๓.๑ ทุจริ ตหรื อพยายามทุจริตในการสอบ
๑๓.๑ ประพฤติผิด หรื อประพฤติเสื่อมเสียในทางชู้สาว
๑๓.๓ จงใจทําให้ ทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยเสียหายหรื อบุบสลาย
๑๓.๔ ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ชกต่อย ทําร้ ายร่ างกายผู้อื่น หรื อแสดงพฤติกรรมใน
ลักษณะนักเลง อันธพาลก่อกวนความสงบเรี ยบร้ อย
๑๓.๕ ประพฤติผิดศีลธรรม จารี ตประเพณีอนั ดี กระทําการลามก อนาจาร หรื อ
กระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ อันเป็ นเหตุให้ เสื่อมเสียแก่ผ้ อู ื่น หรื อมหาวิทยาลัย
๑๓.๖ กระทําการทุจริ ต ลักทรัพย์ ฉ้ อโกง ยักยอกทรัพย์ ข่มขู่ บังคับ ขืนใจ หรื อ
รี ดไถบุคคลอื่นอันเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหาย หรื อเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย
๑๓.๗ เป็ น ตัว การ ผู้ใ ช้ ผู้ส นับ สนุน ยุย ง ก่ อ เหตุใ ห้ เ กิ ด ความวุ่น วายขึ น้ ใน
มหาวิทยาลัย หรื อก่อให้ เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างนักศึกษา เว้ นแต่การใช้ สิทธิ โดยชอบ
ด้ วยบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
๑๓.๘ รายงานเท็จ แจ้ งข้ อความเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร หรื อลายมือชื่อผู้อื่น
๑๓.๙ แอบอ้ างชื่ อมหาวิทยาลัยไปดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ได้ รับ
อนุญาต
๑๓.๑๐ ส่งเสริ มเผยแพร่ ลทั ธิทางการเมืองที่เป็ นภัยต่อความสงบเรี ยบร้ อย และ
ความมัน่ คงของประเทศ
๑๓.๑๑ กระทําการในทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย
๑๓.๑๑.๑ เล่นการพนัน สนับสนุน หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการพนัน
๑๓.๑๑.๒ พกพาอาวุธ สิง่ เทียมอาวุธ วัตถุระเบิด หรื ออาวุธร้ ายแรง
๑๓.๑๑.๓ เสพ จําหน่ายยาเสพติดหรื อสารเสพติด
๑๓.๑๑.๔ เมาสุราอาละวาด
๑๓.๑๑.๕ จําหน่าย หรื อ มีสงิ่ ผิดกฎหมายไว้ ในครอบครอง
๑๓.๑๒ กระทําความผิดอาญาจนได้ รับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกเว้ นแต่
เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
๑๓.๑๓ การกระทําอันใดที่เชื่อได้ วา่ เป็ นผู้ประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง
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ข้ อ ๑๔ นักศึกษาต้ องไม่ประพฤติผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๕ นักศึกษาต้ องมีสมั มาคารวะไม่กล่าวคําสบประมาท หรื อแสดงกริ ยา วาจาไม่
สุภาพ ก้ าวร้ าวต่ออาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๖ นักศึกษาต้ องไม่ดําเนินกิจกรรมใดๆ หรื อประพฤติตนอันเป็ นการขัดหรื อผิด
ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ หรื อคําสัง่ ใดๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๗ นักศึกษาต้ องไม่มี หรื อจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ ภาพวาด สิ่งเขียน หรื อสื่อใดๆ หรื อ
กล่าวถ้ อยคํา หรื อกระทําการอื่นใด อันอาจจะเกิดความเสียหายแก่ผ้ อู ื่น และมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๘ นักศึกษาต้ องไม่ประพฤติตนให้ เป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว อันอาจจะเกิดความ
เสียหายแก่ผ้ อู ื่น หรื อมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๙ นักศึกษาต้ องรักษาวินยั และปฏิบตั ิตามประกาศ คําสัง่ มหาวิทยาลัย และ
ส่วนงานโดยเคร่ งครัดอยู่เสมอ การประพฤติผิดตามประกาศ คําสัง่ มหาวิทยาลัย และส่วนงานที่
เป็ นความผิดวินยั ให้ ดําเนินการตามประกาศฉบับนี ้
ข้ อ ๒๐ นักศึกษาต้ องรักษาไว้ ซึ่งความสามัคคี ความสงบเรี ยบร้ อย ชื่ อเสียง และ
เกี ย รติ คุณ ของมหาวิ ท ยาลัย ห้ า มก่ อ เหตุวุ่น วาย ทะเลาะวิ ว าท ทํ า ร้ ายร่ า งกาย หรื อ ทํ า ลาย
ทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยหรื อของบุคคลอื่น
ข้ อ ๒๑ นักศึกษาต้ องไม่ดื่มสุรา ของมึนเมาในมหาวิทยาลัย หรื อเมื่ออยู่ในชุดเครื่ อง
แต่งกายนักศึกษา
ข้ อ ๒๒ นักศึกษาต้ องไม่สบู บุหรี่ ในพื ้นที่ห้ามสูบ บนอาคารเรี ยน ไม่เดินสูบในพื ้นที่
สาธารณะ สามารถสูบได้ เฉพาะในพื ้นที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ ให้ เท่านัน้ ทังนี
้ ้หากกระทําการฝ่ าฝื น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถทําการตักเตือน สัง่ ห้ าม หรื อดําเนินการทางวินยั นักศึกษาได้
ตามขันตอนต่
้
อไป
ข้ อ ๒๓ นักศึกษาผู้ใดกระทําผิดวินยั ตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในประกาศนี ้ จักต้ องได้ รับโทษ
ทางวินยั ในกรณีกระทําผิดวินยั ไม่ถึงขึ ้นร้ ายแรงและมีเหตุอนั ควรบรรเทาลดหย่อนโทษ ให้ หวั หน้ า
หน่วยงานพิจารณา โทษโดยให้ วา่ กล่าวตักเตือนก็ได้
หมวดที่ ๓
การดําเนินการทางวินัย
ข้ อ ๒๔ การดํ า เนิ น การทางวิ นัย แก่ นัก ศึก ษา ซึ่ง มี ก รณี อัน มี มูล ที่ ถูก กล่า วหาว่า
กระทําผิดวินยั ให้ ดําเนินการสอบสวนเพื่อให้ ได้ ความจริงและยุตธิ รรมโดยเร็วที่สดุ
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ข้ อ ๒๕ นักศึกษาผู้ใดถูกกล่าวหา โดยมีหลักฐานว่าได้ กระทําผิดวินัย หรื อความ
ปรากฏต่อหัวหน้ าหน่วยงานว่านักศึกษาผู้ใดกระทําความผิดวินยั ให้ หวั หน้ าหน่วยงาน ดําเนินการ
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
้
โดยพลัน เว้ นแต่เป็ นความผิดที่ปรากฏ
หลักฐานชัดแจ้ งสมบูรณ์ หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ คณะกรรมการสอบสวนจะดําเนินการสอบสวน
เพิ่มเติมหรื อสรุปสํานวนตามพยานหลักฐานตามที่ปรากฏนันก็
้ ได้
๒๕.๑ กระทําผิดอาญาจนต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ว่าผู้นนกระทํ
ั้
าผิด จนได้ รับ
โทษจําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาท หรื อความผิดหุโทษ
๒๕.๒ กระทําผิดวินัย และได้ รับสารภาพหรื อให้ ถ้อยคําเป็ นหนังสือต่อหัวหน้ า
หน่วยงานหรื อให้ ถ้อยคํารั บสารภาพต่อคณะกรรมการสอบสวน และได้ มีการบันทึกถ้ อยคํารั บ
สารภาพเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว
ข้ อ ๒๖ คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการ กรรมการและ
เลขานุการ หรื อตัวแทนที่ได้ รับมอบหมาย ตามประกาศมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสอบสวน
จะต้ องดําเนินการสอบสวนให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับทราบคําสัง่ แต่งตัง้ หากไม่
เสร็ จสิ ้นภายในกําหนดเวลา ให้ คณะกรรมการสอบสวน เสนอขอขยายเวลาการสอบสวนจากผู้มี
อํานาจแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนได้
้
ครัง้ ละไม่เกิน ๓๐ วัน
ข้ อ ๒๗ คณะกรรมการสอบสวนจะต้ องแจ้ งข้ อกล่าวหา และสรุ ปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้ อกล่าวหาเท่าที่มีให้ ผ้ ูถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุชื่อพยานหรื อไม่ก็ได้ ทัง้ นีเ้ พื่อให้
โอกาสผู้ถกู กล่าวหาชี ้แจงและมีสิทธินําพยานหลักฐานต่างๆ ทังพยานบุ
้
คคลและพยานเอกสารมา
เสนอต่อ คณะกรรมการสอบสวนเพื่ อ พิ จ ารณาก่ อ นเสร็ จ สิน้ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
สอบสวน
ข้ อ ๒๘ การกระทําผิดวินยั ไม่ถึงขันร้
้ ายแรง ให้ หวั หน้ าหน่วยงานสัง่ ลงโทษ โดยให้
ตักเตือน หรื อ ทําทัณฑ์บนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ตามควรแก่กรณีให้ เหมาะสมกับความผิด แล้ ว
รายงานให้ มหาวิทยาลัยทราบโดยไม่ชกั ช้ า
ข้ อ ๒๙ ให้ คณะกรรมการสอบสวนวินยั นักศึกษา เป็ นผู้มีอํานาจสอบสวนการกระทํา
ผิ ด วิ นัย นัก ศึก ษาตามประกาศมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต เรื่ อ งแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวิ นัย
นักศึกษา เว้ นแต่มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควรเป็ นอย่างอื่นเป็ นกรณีๆ ไป
ข้ อ ๓๐ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ฝ่ าฝื นกฎ ระเบี ย บ ประกาศหรื อ คํ า สั่ ง ใดๆ ของ
มหาวิ ท ยาลัย หรื อ กฎหมายบ้ า นเมื อ ง ให้ ถื อ ว่ า กระทํ า ผิ ด วิ นัย นัก ศึก ษาและจะต้ อ งรั บ โทษ
ดังต่อไปนี ้
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๓๐.๑ ตักเตือน
๓๐.๒ ทําทัณฑ์บน
๓๐.๓ ตัดคะแนนความประพฤติ
๓๐.๔ ให้ พกั การศึกษา
๓๐.๕ ให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
๓๐.๖ โทษอื่นๆ ซึง่ มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้ อ ๓๑ การตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษา
๓๑.๑ ให้ นัก ศึก ษาแต่ ล ะคนมี ค ะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนน ตลอด
ระยะเวลาที่มีสภาพการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๓๑.๒ การตัดคะแนนความประพฤติแต่ละครั ง้ ให้ ตัดได้ ไม่น้อยกว่าครั ง้ ละ ๕
คะแนน แต่จ ะเป็ นจํ า นวนเท่ า ใด ให้ อยู่ในดุลยพินิ จของหัว หน้ า หน่ว ยงานหรื อคณะกรรมการ
สอบสวน
๓๑.๓ นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครัง้ เดียว หรื อหลายครัง้ รวมกัน
แล้ วตังแต่
้ ๔๐ คะแนนแต่ไม่เกิ น ๖๐ คะแนน ต้ องถูกลงโทษให้ พักการศึกษามีกําหนด ๑ ภาค
การศึกษาปกติ
๓๑.๔ นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครัง้ เดียว หรื อหลายครัง้ รวมกับ
ตังแต่
้ ๖๑ คะแนนขึ ้นไปแต่ไม่เกิน ๘๐ คะแนน ต้ องถูกลงโทษให้ พกั การศึกษามีกําหนด ๒ ภาค
การศึกษาปกติ
๓๑.๕ นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครัง้ เดียว หรื อหลายครัง้ รวมกัน
ตังแต่
้ ๘๑ คะแนนขึน้ ไปแต่ไม่ถึง ๑๐๐ คะแนน ต้ องถูกลงโทษให้ พักการศึกษามีกําหนด ๑ ปี
การศึกษา
๓๑.๖ นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครัง้ เดียว หรื อหลายครัง้ รวมกัน
ครบ ๑๐๐ คะแนนให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้ อ ๓๒ ให้ หัวหน้ าหน่วยงานมีอํานาจลงโทษทางวินัย โดยการตัดคะแนนความ
ประพฤติ ข องนัก ศึก ษาตามข้ อ ๓๑.๒ ได้ เ มื่ อ ปรากฏหลัก ฐานชัด แจ้ ง สมบูร ณ์ หรื อ มี ก ารรั บ
สารภาพความผิด และมีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร แต่เมื่อรวมคะแนนของนักศึกษาผู้ถูก
ลงโทษแต่ละคนแล้ วต้ องไม่เกิน ๓๙ คะแนน
ข้ อ ๓๓ ให้ มี ก ารตัด คะแนนความประพฤตินัก ศึก ษาตามลัก ษณะความผิ ด ที่ ไ ด้
กระทําดังนี ้
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มาตรา
ลักษณะความผิด
ที่
๑
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผิดศีลธรรม จริยธรรม และมารยาททางสังคม
๑.๑ ประพฤติตนไม่เป็ นสุภาพชน พูดก้ าวร้ าว พูดคําหยาบ ด่าว่า หรื อกระทําการ
อันเป็ นการรบกวนผู้อื่น
๑.๒ แสดงกิริยาอาการที่ไม่เคารพหรื อไม่เชื่อฟั งคําสัง่ คําตักเตือน ของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
๑.๓ ขัดขื นไม่ให้ ความร่ วมมือหรื อปกปิ ดความจริ งต่อผู้มีอํานาจในการสอบหา
ข้ อเท็จจริงหรื อการสอบสวนการกระทําผิดวินยั นักศึกษา
๑.๔ แต่งกายผิดระเบียบไม่สภุ าพไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ
๑.๕ ไม่พกบัตรประจําตัวหรื อขัดขืนไม่ยินยอมแสดงบัตรนักศึกษาโดยไม่มีเหตุอนั
สมควรเมื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ
๑.๖ ห้ า มสูบ บุห รี่ ภ ายในอาคารของมหาวิ ท ยาลัย (นอกเหนื อ จากสถานที่ ที่
มหาวิทยาลัยจัดไว้ ให้ )หรื อตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑.๗ แสดงกิริยาอันไม่สมควรในเวลาเข้ าชัน้ เรี ยนหรื อห้ องสอบหรื อหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย
๑.๘ ประพฤติในสิ่งที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดามารดา ผู้ปกครอง
หรื อมหาวิทยาลัย
๑.๙ ประพฤติตนหรื อกระทําการใดๆ ให้ เป็ นที่เสื่อมเสียวัฒนธรรมทางเพศหรื อ
ทางชู้สาว
๑.๑๐ เล่นการพนัน มีสว่ นร่วม หรื อสนับสนุนการพนัน
๒
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบจราจรภายในมหาวิทยาลัย
๒.๑ นักศึกษาผู้ใดกระทํา ความผิดตามระเบี ยบจราจรที่ มหาวิทยาลัยกํ า หนด
จะต้ องถูกลงโทษดังต่อไปนี ้
๒.๑.๑ กระทําความผิดโดยได้ รับใบสัง่ ครัง้ ที่ ๑
๒.๑.๒ กระทําความผิดโดยได้ รับใบสัง่ ครัง้ ที่ ๒
๒.๑.๓ กระทําความผิดโดยได้ รับใบสัง่ ครัง้ ที่ ๓
๒.๑.๔ กระทําความผิดโดยได้ รับใบสัง่ ครัง้ ที่ ๔
๒.๒ ความผิ ด ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด หรื อ ประมาทเลิ น เล่อ ทํ า ให้ เ กิ ด
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรื อทรัพย์สนิ ของผู้อื่น
๓
เกี่ยวกับเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิง่ เสพติด และของมึนเมา
๓.๑ มีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อของมึนเมา หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบสิ่งเสพติด
ไว้ ในครอบครอง

เกณฑ์การตัด
คะแนน
๕-๒๐ คะแนน
๕-๒๐ คะแนน
๕-๒๐ คะแนน
๕-๒๐ คะแนน
๕-๒๐ คะแนน
๕-๒๐ คะแนน
๕-๒๐ คะแนน
๕-๒๐ คะแนน
๕-๒๐ คะแนน
๕-๒๐ คะแนน

ตักเตือน
๕ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๕ คะแนน
๒๐-๖๐คะแนน

๑๐-๒๕คะแนน
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๓.๒ ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อของมึนเมา
๓.๓ เสพหรื อมีไว้ ในครอบครองซึง่ สิง่ เสพติดต้ องห้ ามตามกฎหมาย
๓.๔ เป็ นผู้จําหน่ายสิง่ เสพติดต้ องห้ ามตามกฎหมาย
๔

๕

๖

๗

๘

เกี่ยวกับอาวุธ วัตถุระเบิด หรื อสิง่ ผิดกฎหมาย
๔.๑ พกพาหรื อมีไว้ ในครอบครองซึ่งอาวุธหรื อวัตถุระเบิด หรื อจํ าหน่ายสิ่งผิด
กฎหมายอื่นๆ
๔.๒ ใช้ อาวุธหรื อวัตถุระเบิดในการก่อเหตุ
เกี่ยวกับการก่อการทะเลาะวิวาทและการทําร้ ายร่างกายผู้อื่น
๕.๑ ก่อการหรื อมีสว่ นร่วมในการทะเลาะวิวาทโดยไม่ใช้ อาวุธ
๕.๒ ก่อการหรื อมีสว่ นร่วมในการทะเลาะวิวาทโดยใช้ อาวุธ
๕.๓ ทําร้ ายร่างกายบุคคลทัว่ ไปหรื อนักศึกษาด้ วยกัน
๕.๓.๑ ไม่บาดเจ็บ
๕.๓.๒ บาดเจ็บ
๕.๓.๔ บาดเจ็บสาหัส
๕.๔ ทํ า ร้ ายร่ า งกายบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลัย หรื อ บุ ค คลที่ ม หาวิ ท ยาลัย
มอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยชอบ
เกี่ยวกับทรัพย์สนิ
๖.๑ ทําลายทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยหรื อของผู้อื่น
๖.๒ กระทํ า ความผิด เกี่ ยวกับ ทรั พย์ ตามลัก ษณะ ๑๒ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สจุ ริต
๗.๑ กล่าวเท็จหรื อแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดความจริ งอันควรบอกต่อ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยชอบ
๗.๒ ปลอมแปลงลายมือชื่อบุคลากรหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับมหาวิทยาลัยหรื อ
บุคคลอื่นและอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรื อผู้อื่น
๗.๓ การใช้ เอกสารหรื อหลักฐานปลอม
๗.๔ การทุจริตอื่นๆ อันก่อให้ เกิดความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยหรื อผู้อื่น
เกี่ยวกับความสงบเรี ยบร้ อย ชื่อเสียง และเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย
๘.๑ เป็ นตัวการก่อหรื อยุยงหรื อสนับสนุนหรื อมีส่วนร่ วมให้ เกิดความแตกสามัคคี
ในระหว่างนักศึกษาเป็ นส่วนรวม
๘.๒ เป็ นตัวการก่อหรื อยุยงหรื อสนับสนุนหรื อมีสว่ นร่วมให้ เกิดเหตุว่นุ วายร้ ายแรง

๑๐-๓๐คะแนน
๖๐-๑๐๐
คะแนน
๖๐-๑๐๐
คะแนน
๒๐-๖๐คะแนน
๔๐-๘๐คะแนน
๑๐-๒๐คะแนน
๒๐-๔๐คะแนน
๑๐-๒๐คะแนน
๒๐-๔๐คะแนน
๔๐-๖๐คะแนน
๓๐-๕๐คะแนน

๑๐-๓๐คะแนน
๓๐-๕๐คะแนน

๕-๒๐ คะแนน
๑๐-๕๐คะแนน
๑๐-๕๐คะแนน
๓๐-๕๐คะแนน
๓๐-๕๐คะแนน
๔๐-๘๐คะแนน
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ขึ ้นภายในมหาวิทยาลัยหรื อภายนอกมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรี ภาพของผู้อื่น
๙.๑ จัดทํา เผยแพร่ หรื อมีไว้ ในครอบครอง ซึ่งเอกสาร สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด สิ่งเขียน ๓๐-๖๐คะแนน
หรื อสื่อใดๆ หรื อกล่าวถ้ อยคําอันเป็ นเท็จ หรื อกระทําการอื่นใดอันก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรื อผู้อื่นได้
๙.๒ กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดสิทธิเสรี ภาพของบุคคลอื่น
๓๐-๖๐คะแนน

ข้ อ ๓๔ การลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินยั นักศึกษาให้ ทําเป็ นหนังสือ และให้ ผ้ สู งั่
ลงโทษแจ้ งสิทธิ ในการอุทธรณ์ รวมทัง้ ระยะเวลาสําหรั บการอุทธรณ์ ไว้ ด้วย เมื่อได้ สั่งลงโทษ
นักศึกษาผู้ใดแล้ วให้ รีบแจ้ งต่อบิดา มารดา หรื อผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นนั ้ อาจารย์ที่ปรึ กษา
และมหาวิทยาลัยรังสิต แล้ วแต่กรณีเพื่อทราบ
หมวดที่ ๔
การอุทธรณ์
ข้ อ ๓๕ นักศึกษาผู้ใด ซึ่งถูกสัง่ ลงโทษตามประกาศนี ้ และไม่เห็นด้ วยกับคําสัง่ ถูก
ลงโทษ นักศึกษาผู้นนมี
ั ้ สทิ ธิอทุ ธรณ์ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในประกาศนี ้
ข้ อ ๓๖ การอุทธรณ์คําสัง่ ลงโทษให้ ผ้ ลู งโทษทางวินยั ทําหนังสือ ลงลายมือชื่อและให้
อุทธรณ์ได้ สําหรับตนเองเท่านัน้ จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรื อมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นอุทธรณ์แทนมิได้
ข้ อ ๓๗ ในการอุทธรณ์คําสัง่ ลงโทษให้ ยื่นหนังสืออุทธรณ์ตอ่ ประธานคณะกรรมการ
อุทธรณ์วินยั นักศึกษา ภายใน ๑๕ วันทําการนับจากวันทราบคําสัง่ หรื อควรทราบคําสัง่ ลงโทษ และ
ให้ คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยและสัง่ การให้ เสร็ จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้ รับหนังสือ
อุทธรณ์ เว้ นแต่มีเหตุผลความจําเป็ น ก็อาจขยายเวลาได้ แต่ไม่เกิน ๖๐ วันนับจากวันครบกําหนด
ทังนี
้ ้จะต้ องบันทึกเหตุแห่งการณ์นนไว้
ั้
ข้ อ ๓๘ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการอุท ธรณ์ วิ นัย นัก ศึก ษาเห็ น ว่า การสั่ง ลงโทษไม่
สมควรแก่ความผิด หรื อเห็นว่าการสัง่ ลงโทษนันไม่
้ ถูกต้ องหรื อไม่เหมาะสมหรื อไม่เป็ นธรรม ให้
เสนอขอความเห็นชอบต่ออธิ การบดี เพื่ อสั่งยกอุทธรณ์ หรื อเพิ่มโทษ หรื อลดโทษ หรื อยกโทษ
แล้ ว แต่ก รณี คํ า วิ นิ จ ฉัย ของอธิ ก ารบดี ให้ ถื อเป็ น ยุติและให้ ค ณะกรรมการแจ้ ง คํ า วินิ จ ฉัย ให้ ผ้ ู
อุทธรณ์และบิดามารดา หรื อผู้ปกครองทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยเร็ ว
ข้ อ ๓๙ การนับเวลาตามข้ อบังคับนี ้ หากเวลาสิ ้นสุดลงตรงกับวันหยุดทําการของ
มหาวิทยาลัยให้ นบั วันเริ่ มทําการถัดวัดหยุดเป็ นวันสุดท้ ายแห่งเวลา
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ข้ อ ๔๐ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามประกาศนี ้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ติ ามประกาศนี ้ ให้ อธิการบดีมีอํานาจสัง่ การให้ ปฏิบตั ติ ามที่เห็นสมควร และถือเป็ นที่สดุ
หมวดที่ ๕
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๔๑ ในกรณีที่นกั ศึกษาผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อยูก่ ่อนวันที่ประกาศใช้
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่ องวินยั นักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้ และการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาทางวินยั นักศึกษายังไม่เสร็จสิ ้น ให้ ดําเนินการตามประกาศ ฉบับนี ้ โดยในส่วนที่เป็ นคุณ
แก่นกั ศึกษา ให้ นํามาบังคับใช้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

(ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์)
อธิการบดี

