
 
 ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ ๒๕๔๘ 

     

 โดยที�เป็นการสมควรออกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี

ใหเ้หมาะสมยิ�งขึ�น  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั  

พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  ในการประชุมครั�งที�  ๔ / ๒๕๔๘   เมื�อวนัที�  ๒๙  เมษายน   ๒๕๔๘  

ใหอ้อกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปนี�  

หมวด  ๑ 

บททั�วไป 

 

 ขอ้  ๑  ขอ้บงัคับนี� เรียกว่า  “ขอ้บังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  ว่าด้วยการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ ” 

 ขอ้  ๒  ขอ้บงัคบันี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๘  เป็นตน้ไป 

 ขอ้  ๓  บรรดาขอ้บงัคบั  ระเบียบ  ประกาศ  คาํสั�ง  หรือมติอื�นใดซึ�งขดัแยง้กบัขอ้บงัคบันี�ใหใ้ช้

ขอ้บงัคบันี�แทน 

 ขอ้  ๔  ในขอ้บงัคบันี�  

 “มหาวิทยาลยั”  หมายความวา่  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 “สภามหาวิทยาลยั”  หมายความวา่  สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 “อธิการบดี”  หมายความวา่  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 “คณะ”  หมายความวา่  คณะของมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  และใหห้มายความรวมถึงหน่วยงาน

ที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน  และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 “คณบดี”  หมายความวา่  คณบดีหวัหนา้ส่วนราชการที�เป็นคณะ  และใหห้มายความรวมถึงหวัหนา้

หน่วยงานอื�นที�มีฐานะเทียบเท่าคณะที�มีการจดัการเรียนการสอน   ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  คณะกรรมการประจาํคณะ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑  วรรคสอง  

แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.๒๕๔๗  และใหห้มายความรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงาน

ที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน  และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 



  

“สถาบนัอุดมศึกษา”  หมายความวา่  สถาบนัการศึกษาที�สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รับรองใหมี้สถานะเทียบเท่าสถาบนัอุดมศึกษา 

 “สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  หมายความวา่  ส่วนราชการของมหาวิทยาลยัราชภฏั

สกลนครที�รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 “อาจารยที์�ปรึกษา”  หมายความวา่  อาจารยที์�ไดรั้บการแต่งตั�งโดยคณบดี  เพื�อใหท้าํหนา้ที�ควบคุมแนะนาํ  

และใหค้าํปรึกษาดา้นการเรียนและดา้นอื�น  ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 ขอ้ ๕  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบันี�และมีอาํนาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคาํสั�งเพื�อ

ประโยชนใ์นการปฏิบติัตามขอ้บงัคบันี�  

 ในกรณีที�มีปัญหาในการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  หรือในกรณีไม่อาจปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในขอ้บงัคบันี�   

ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้ินิจฉยั  หรืออนุมติั 

หมวด  ๒ 

ระบบการศึกษา 

  

 ขอ้  ๖  ระบบการศึกษา 

 การจดัการศึกษาใหใ้ชร้ะบบ  ดงันี�  

  ๖.๑  ระบบทวิภาค  โดยหนึ�งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒  ภาคการศึกษาปกติ  หนึ�งภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๑๕  สปัดาห์  มหาวิทยาลยัอาจจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน  โดย

กาํหนดระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บัการศึกษาภาคปกติ 

  ๖.๒  ระบบไตรภาค  หนึ�งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติรวมภาคฤดรู้อน

หนึ�งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๑๒  สปัดาห์  

 ขอ้  ๗  รูปแบบการจดัการศึกษา 

 มหาวิทยาลยัอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ�ง  หรือรูปแบบผสมผสาน  ดงันี�  

  ๗.๑  โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 

  ๗.๒  โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์  เป็นการจดัการเรียนการสอนในวนัหยดุสุดสปัดาห์ 

  ๗.๓  โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ  เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้วลา

นอกเวลาราชการ 

  ๗.๔  โปรแกรมเรียนทางไกล  โดยใชร้ะบบทางไกล  ผา่นไปรษณีย ์ วิทยกุระจายเสียง  

วิดีทศันส์องทางหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หรือระบบอินเตอร์เน็ต 

  ๗.๕  โปรแกรมชุดวิชา (Module System) เป็นการจดัการเรียนการสอนเป็นคราวๆ คราวละ ๑  รายการ  

หรือหลายรายวิชา  ซึ� งอาจจดัเป็นชุดของรายวิชาที�มีเนื�อหาสมัพนัธ์กนั 

  ๗.๖  โปรแกรมนานาชาติ  เป็นการจดัการเรียนการสอน  โดยความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา

ในต่างประเทศ  หรือหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัที�มีการจดัการและมาตรฐานเช่นเดียวกนักบัหลกัสูตรนานาชาติ  

โดยอาจจดัในเวลาและเนื�อหาที�สอดคลอ้งกบัโปรแกรมในต่างประเทศ 



  

  ๗.๗  โปรแกรมการเรียนการสอนผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E- Learning)  ใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  ๗.๘  โปรแกรมโครงการพิเศษ 

 การจดัการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกบัแต่ละหลกัสูตร  

ทั�งนี� จะตอ้งจดัใหไ้ดเ้นื�อหาสมดุลกบัจาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตร  โดยการเทียบหน่วยกิตตามขอ้ ๙  

และใหจ้ดัทาํเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั 

 ขอ้  ๘  การคิดหน่วยกิต 

  ๘.๑  ระบบทวิภาค 

   ๘.๑.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที�ใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายไม่นอ้ยกว่า  ๑๕  

ชั�วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั  ๑ หน่วยกิต 

   ๘.๑.๒  รายวิชาภาคปฏิบติั  ที�ใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่  ๓๐  ชั�วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต 

   ๘.๑.๓  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม  ที�ใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่  

๔๕  ชั�วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑  หน่วยกิต 

   ๘.๑.๔  การทาํโครงการหรือกิจกรรมอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมาย  ที�ใชเ้วลา

ทาํโครงการหรือกิจกรรมนั�นๆไม่นอ้ยกวา่  ๔๕  ชั�วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั  ๑  หน่วยกิต 

 การจดัการศึกษาระบบไตรภาค  ใหเ้ทียบเคียงหน่วยกิตกบัระบบทวิภาค ดงันี�  

  ๘.๒ ระบบไตรภาค 

   ๘.๒.๒  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบไดก้บั ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ ๔  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบไดก้บั  ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค 

 ขอ้  ๙  เกณฑม์าตรฐานสาํหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีตามขอ้บงัคบันี�ตามหมวดนี� เป็นตน้ไป  ให้

ใชร้ะบบทวิภาค  กรณีการศึกษาระบบไตรภาค ใหเ้ทียบเคียงกบัระบบทวิภาค 

 

หมวด  ๓ 

หลกัสูตร 

 

 ขอ้ ๑๐  ใหจ้ดัหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ไวด้งันี�  

  ๑๐.๑  หลกัสูตรปริญญาตรี  ๔ ปี  ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ ๑๒๐  หน่วยกิต   

ใชเ้วลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๖  ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน  ๑๖  ภาคการศึกษาสาํหรับการลงทะเบียนเรียน

เตม็เวลา  และไม่นอ้ยกวา่  ๗  ภาคการศึกษาและไม่เกิน  ๒๔  ภาคการศึกษาสาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่

เตม็เวลา 

  ๑๐.๒  หลกัสูตรปริญญาตรี ๕ ปี  ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่  ๑๕๐  หน่วยกิต  



  

ใชเ้วลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๘  ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน  ๒๐  ภาคการศึกษาสาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม

เวลา  และไม่นอ้ยกวา่  ๙  ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน  ๓๐  ภาคการศึกษาสาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

  ๑๐.๓  หลกัสูตรปริญญาต่อเนื�อง  ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ ๗๒  หน่วยกิต  

และ ใชเ้วลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๔  ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาสาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็

เวลา  และไม่นอ้ยกวา่ ๔ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๑๒  ภาคการศึกษาสาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

 

หมวด ๔ 

การรับเข้าเป็นนักศึกษา  และสภาพนักศึกษา 

 

  

ขอ้  ๑๑  คุณสมบติัของผูมี้สิทธิสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

 ผูมี้สิทธิสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั  ดงันี�  

  ๑๑.๑  สาํเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสาํหรับหลกัสูตร

ปริญญาตรีปกติหรือสาํเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาํหรับหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเนื�อง 

  ๑๑.๒  เป็นผูมี้ความประพฤติดี 

  ๑๑.๓  ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเสื�อมเสียอยา่งร้ายแรง 

  ๑๑.๔  ไม่เป็นโรคที�จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  ๑๑.๕ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 

  ๑๑.๖  มีคุณสมบติัอื�นครบถว้นตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด 

  ๑๑.๗  มีคุณสมบติัตามที�มหาวิทยาลยัอนุมติัใหเ้ป็นกรณีพิเศษ 

 ขอ้ ๑๒  การรับเขา้เป็นนกัศึกษา 

 กาํหนดการและวิธีการรับเขา้เป็นนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

สาํหรับผูที้�มหาวิทยาลยัอนุมติัใหเ้ขา้ศึกษาไดเ้ป็นกรณีพิเศษ  มหาวิทยาลยัจะกาํหนดใหย้กเวน้ 

วิธีการดงักล่าวในวรรคก่อน  แต่จะใหมี้การสอบคุณวฒิุอยา่งอื�นแทนกไ็ด ้

 ขอ้  ๑๓  การขึ�นทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

  ๑๓.๑  ผูส้มคัรที�ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เป็นนกัศึกษาจะมีสภาพเป็นนกัศึกษาเมื�อไดขึ้�น

ทะเบียนเป็นนกัศึกษาแลว้  โดยตอ้งส่งหลกัฐาน  พร้อมทั�งชาํระเงินตามระเบียบในวนั  เวลาและสถานที�ที�

มหาวิทยาลยักาํหนด 

  ๑๓.๒  ผูส้มคัรที�ไดรั้บคดัเลือกเขา้ใหเ้ป็นนกัศึกษาที�ไม่ขึ�นทะเบียนเป็นนกัศึกษาตามวนั  

เวลา และสถานที�ที�มหาวิทยาลยักาํหนดเป็นอนัหมดสิทธิ� ที�จะขึ� นทะเบียนเป็นนักศึกษา  เวน้แต่จะได้

แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลยัทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรภายในวนัที�กาํหนดให้รายงายตัวและ

เมื�อไดรั้บอนุมติัแลว้ตอ้งมารายงานตวัภายใน  ๗  วนั  นบัจากวนัสุดทา้ยที�มหาวิทยาลยักาํหนดใหร้ายงาน

ตวั  เวน้แต่จะมีเหตุจาํเป็นและไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดี 



  

  ๑๓.๓  ผูส้มคัรที�ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรสาขาวิชา  และเป็นนกัศึกษา

ระบบใดตอ้งขึ�นทะเบียนเป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรสาขาวิชา  และเป็นนกัศึกษาระบบนั�น 

  ๑๓.๔  ผูส้มคัรที�ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เป็นนกัศึกษาและทาํการศึกษา ณ  วิทยาเขต  

หรือศูนยก์ารศึกษาใด  จะตอ้งขึ�นทะเบียนเป็นนกัศึกษาและทาํการศึกษา  ณ  วิทยาเขต  หรือศูนย์

การศึกษานั�น 

 ขอ้ ๑๔  การเปลี�ยนระบบการศึกษา 

 ในกรณีที�มีเหตุผลและความจาํเป็นอยา่งยิ�ง  มหาวิทยาลยัอาจอนุมติัใหน้กัศึกษาเปลี�ยนระบบ

การศึกษาไดท้ั�งนี�นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลยัรวมทั�งชาํระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับการเปลี�ยนระบบการศึกษา  โดยใหน้บัระยะเวลาการศึกษาต่อจากที�ไดศึ้กษา

มาแลว้ 

 ขอ้ ๑๕  สภาพนกัศึกษา 

  ๑๕.๑  สภาพนกัศึกษาแบ่งออกเป็น ๒  สภาพ  ดงันี�  

   ๑๕.๑.๑  นกัศึกษาสภาพสมบูรณ์  ไดแ้ก่  นกัศึกษาที�ลงทะเบียนเรียนเป็นภาค

การศึกษาแรกหรือนกัศึกษาที�สอบไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมไม่ตํ�ากวา่  ๒.๐๐ 

   ๑๕.๑.๒  นกัศึกษาสภาพรอพินิจ  ไดแ้ก่  นกัศึกษาที�สอบไดแ้ตม้ระดบัคะแนน

เฉลี�ยสะสมตํ�ากวา่ ๒.๐๐ 

  ๑๕.๒  ผูที้�มีสภาพนกัศึกษาจะมีบตัรประจาํตวันกัศึกษาเป็นหลกัฐาน  เพื�อประกอบการ

ใชสิ้ทธิต่างๆ  ที�นกัศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลยั 

  ๑๕.๓  การจาํแนกสภาพนกัศึกษา 

  การจาํแนกสภาพนกัศึกษาจะกระทาํทุกๆ  ๒  ภาคการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  เวน้แต่

ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนใหถื้อวา่เป็นภาคการศึกษาต่อเนื�อง 

  ๑๕.๔  การพน้สภาพนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑต่์อไปนี�  

   ๑๕.๔.๑  ขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๑๑ 

   ๑๕.๔.๒  ตาย 

   ๑๕.๔.๓  ลาออก 

   ๑๕.๔.๔  สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  และไดรั้บอนุมติัอนุปริญญาหรือ

ปริญญาจากสภามหาวิทยาลยัแลว้  เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดีใหเ้ขา้ศึกษาต่อ 

   ๑๕.๔.๕  ไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยัใหล้าออกหรือโอนไปยงัสถาบนัอุดมศึกษา

อื�น 

   ๑๕.๔.๖  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที�ขึ�นทะเบียนเป็นนกัศึกษา

หรือไม่ลงทะเบียนเรียนใหเ้สร็จสิ�นภายใน  ๓  สปัดาห์  นบัแต่วนัเปิดภาคการศึกษา  เวน้แต่จะไดรั้บการ

ผอ่นผนัจากมหาวิทยาลยั 



  

   ๑๕.๔.๗  ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือชาํระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื�อรักษา

สภาพนกัศึกษาภายใน ๓ สปัดาห์  นบัแต่วนัเปิดภาคการศึกษา   เวน้แต่จะไดรั้บการการผอ่นผนัจากมหาวิทยาลยั  

ทั�งนี�ไม่นอ้ยกวา่ ๒ สปัดาห์ก่อนสอบปลายภาค 

   ๑๕.๔.๘  นกัศึกษาที�ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมตํ�ากวา่ ๑.๖๐  ในการจาํแนก

สภาพนกัศึกษาเป็นครั� งแรก  หรือไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยตํ�ากวา่  ๑.๗๐  ในการจาํแนกสภาพนกัศึกษา

ครั� งที� ๒  หรือไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมตํ�ากวา่  ๑.๘๐ ในการจาํแนกนกัศึกษาครั� งที� ๓ 

   ๑๕.๔.๙  ไม่สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที�กาํหนดตามขอ้ ๑๐ 

   ๑๕.๔.๑๐  นกัศึกษาลงทะเบียนครบตามที�หลกัสูตรกาํหนดแต่ยงัไดแ้ตม้ระดบั

คะแนนเฉลี�ยสะสมตํ�ากวา่  ๑.๘๐ 

   ๑๕.๔.๑๑  กระทาํการทุจริต  หรือมีความประพฤติอนัเป็นการเสื�อมเสียแก่มหาวิทยาลยั 

และมหาวิทยาลยัเห็นสมควรใหอ้อกหรือไล่ออกตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัวา่ดว้ยวินยันกัศึกษา 

   ๑๕.๔.๑๒  ตอ้งโทษโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก  เวน้แต่ความผิดลหุโทษ  

หรือความผิดเมื�อไดก้ระทาํโดยประมาท 

  ๑๕.๕  การคืนสภาพนกัศึกษา 

  นกัศึกษาที�พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาดว้ยเหตุสุดวิสยั  โดยไม่ไดก้ระทาํผิดทางวินยั  

และไม่ไดพ้น้สภาพเนื�องจากมีผลการเรียนตํ�ากวา่เกณฑที์�กาํหนดในขอ้ ๑๕.๔.๘  อาจขอคืนสภาพ

นกัศึกษาได ้ ทั�งนี�ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดี  และตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนกัศึกษา  และ

ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนกัศึกษายอ้นหลงั 

 ขอ้ ๑๖  การเปลี�ยนสาขาวิชา 

  ๑๖.๑  นกัศึกษาที�จะเปลี�ยนสาขาวิชา  จะตอ้งมีเวลาศึกษาอยูใ่นสาขาวิชาเดิมแลว้ไม่นอ้ย

กวา่  ๒  ภาค การศึกษาปกติ 

  ๑๖.๒  การเปลี�ยนสาขาวิชา  จะกระทาํไดก้ต่็อเมื�อไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้โปรแกรม

หรือหวัหนา้สาขาวิชาเจา้สงักดัสาขาวิชาเอกเดิม  หวัหนา้โปรแกรมวิชาเจา้สงักดัสาขาวิชาเอกใหม่  และให้

คณบดีอนุมติัแลว้แจง้สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  ๑๖.๓  นักศึกษาที�ไดรั้บอนุมติัให้เปลี�ยนสาขาวิชา  จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมตามที�

มหาวิทยาลยักาํหนด   

 ขอ้ ๑๗  การยา้ยวิทยาเขต  หรือศูนยก์ารศึกษา 

  ๑๗.๑  นกัศึกษาที�สอบคดัเลือกได ้ หรือไดรั้บคดัเลือกให้เขา้ศึกษา  ณ  วิทยาเขตหรือ

ศูนยก์ารศึกษาใดจะตอ้งศึกษา  ณ  วิทยาเขต  หรือศูนยก์ารศึกษานั�น  มหาวิทยาลยัจะไม่อนุญาตให้

นกัศึกษายา้ยไปศึกษา  ณ  วิทยาเขตหรือศูนยบ์ริการการศึกษาอื�น  เวน้แต่ในกรณีที�มีเหตุผล ความจาํเป็น

อยา่งยิ�งเท่านั�น 

  ๑๗.๒  ระยะเวลาการศึกษาของนกัศึกษาที�ยา้ยวิทยาเขตหรือศูนยก์ารศึกษา  ใหน้บัตั�งแต่ 

เริ�มเขา้ศึกษา  ณ  วิทยาเขตหรือศูนยก์ารศึกษาเดิม 



  

 ขอ้ ๑๘   การยา้ยคณะ 

๑๘.๑  นกัศึกษาที�จะขอยา้ยคณะ  ตอ้งไดเ้รียนตามหลกัสูตรในคณะเดิมมาแลว้ไม่ 

นอ้ยกวา่  ๒  ภาคการศึกษาปกติ  ทั�งนี�ไม่นบัภาคการศึกษาที�ลาพกัการศึกษาหรือถกูใหพ้กัการศึกษา  และมี

หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่  ๓๐  หน่วยกิต  และมีคุณสมบติัอื�นตามที�คณะกาํหนด  

  ๑๘.๒  นกัศึกษาที�ประสงคจ์ะยา้ยคณะ  จะตอ้งยื�นเอกสารต่างๆ  ตามที�มหาวิทยาลยั

กาํหนดต่อสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน  ๑ สปัดาห์  นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา 

  ๑๘.๓  การยา้ยคณะจะกระทาํไดเ้มื�อไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยที์�ปรึกษา  หวัหนา้

โปรแกรมวิชา  คณบดีเจา้สงักดัเดิมและไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการประจาํคณะที�นกัศึกษาขอยา้ยเขา้

ศึกษา 

  ๑๘.๔  นกัศึกษาที�ยา้ยคณะจะตอ้งมีเวลาการศึกษาอยูใ่นคณะที�ตนยา้ยเขา้อยา่งนอ้ย ๔  

ภาคการศึกษาปกติก่อนสาํเร็จการศึกษา 

  ๑๘.๕  ระยะเวลาการศึกษา  ใหน้บัตั�งแต่เขา้ศึกษาในคณะเดิม 

๑๘.๖  นักศึกษาที�ได้รับอนุมัติให้ยา้ยคณะ  จะต้องชาํระค่าธรรมเนียมตามที�  

มหาวิทยาลยักาํหนด  และสามารถยา้ยคณะได้ไม่เกิน  ๑  ครั� ง 

๑๘.๗  การโอนรายวิชาและจาํนวนรายวิชาที�จะโอน  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีที�นกัศึกษายา้ยเขา้ 

  ๑๘.๘  นกัศึกษาที�ยา้ยคณะใหค้าํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมจากรายวิชาทั�งหมด

ที�ไดรั้บอนุมติัใหโ้อนจากคณะเดิม  รวมกบัรายวิชาที�เรียนในคณะที�รับเขา้ศึกษาดว้ย 

 ขอ้  ๑๙  การรับโอนนกัศึกษา 

  ๑๙.๑  มหาวิทยาลยัอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอื�นที�

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและกาํลงัศึกษาในหลกัสูตรที�มีระดบัและมาตรฐาน

เทียบเคียงกบัหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั 

  ๑๙.๒  การพิจารณารับโอนใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณบดีคณะที�จะรับโอน  และตอ้งไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะ 

  ๑๙.๓  นกัศึกษาที�จะไดรั้บการพิจารณารับโอนตอ้งมีคุณสมบติัดงันี�  

   ๑๙.๓.๑  มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้  ๑๑  แห่งขอ้บงัคบันี�  

   ๑๙.๓.๒  ไดศึ้กษาอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ๒  ภาค

การศึกษาปกติทั�งนี�ไม่นบัภาคการศึกษาที�ลาพกัการศึกษา 

  ๑๙.๔  นักศึกษาที�ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลยั  จะต้องยื�นคาํร้องต่อ

มหาวิทยาลยัเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  ๔  สปัดาห์  ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาของภาคที�ประสงคจ์ะเขา้ศึกษานั�น  

พร้อมทั�งแนบเอกสารตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด  

๑๙.๕  นกัศึกษาที�รับโอนจะตอ้งมีเวลาศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่  ๒  ภาค 

การศึกษา 

๑๙.๖  การนบัเวลาใหน้บัระยะต่อเนื�องจากสถานศึกษาเดิม 



  

 ขอ้  ๒๐  การโอนหน่วยกิตและการยกเวน้รายวิชา 

 นกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีอาจขอโอนหน่วยกิตหรือยกเวน้รายวิชาในหลกัสูตรระดบั

เดียวกนัที�ไดเ้คยศึกษามาแลว้จากการศึกษาในหลกัสูตรอื�น  หรือหลกัสูตรเดียวกนัในมหาวิทยาลยัหรือจาก

สถาบนัการศึกษาอื�นที�สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  และ/หรือการศึกษานอกระบบ  

การศึกษาตามอธัยาศยั  การฝึกอาชีพ  ทั�งนี� ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัว่าดว้ยการโอนผลการเรียน

การยกเวน้รายวิชา  การเทียบโอนความรู้  ทกัษะ และประสบการณ์  ตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั 

ผูที้�จะขอโอนผลการเรียนและขอ้ยกเวน้การเรียน  ตอ้งกระทาํใหเ้สร็จสิ�นตามที�สภามหาวิทยาลยักาํหนด 

 

หมวด ๕ 

อาจารย์ที�ปรึกษา 

 

 ข้อ  ๒๑  ให้นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที�ปรึกษาเป็นผูแ้นะนาํการวางแผนการศึกษาและ

ในการลงทะเบียนศึกษารายวิชาทุกครั� ง  ตอ้งใหอ้าจารยที์�ปรึกษาลงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ขอ้  ๒๒  หนา้ที�ของอาจารยที์�ปรึกษา 

 อาจารยที์�ปรึกษามีหนา้ที�ดงันี�  

  ๒๒.๑  ใหค้าํแนะนาํและทาํแผนการเรียนของนกัศึกษาร่วมกบันกัศึกษา  ใหถ้กูตอ้งตาม

หลกัสูตรที�กาํหนดไว ้

  ๒๒.๒  ใหค้าํแนะนาํในเรื�องระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือประกาศเกี�ยวกบัการศึกษาแก่นกัศึกษา 

  ๒๒.๓  รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน  การขอถอน  ขอเพิ�ม  หรือขอยกเลิกรายวิชา  

และจาํนวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาของนกัศึกษา 

  ๒๒.๔  แนะนาํวิธีเรียน  ใหค้าํปรึกษา  และติดตามผลการศึกษาของนกัศึกษา 

  ๒๒.๕  พิจารณาคาํร้องต่างๆ  ของนกัศึกษา  และดาํเนินการใหถ้กูตอ้งตามระเบียบของ

มหาวิทยาลยั 

  ๒๒.๖  ใหค้าํปรึกษาเกี�ยวกบัความเป็นอยูแ่ละการศึกษาของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั 

  ๒๒.๗  รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบที�

มหาวิทยาลยักาํหนดไวใ้นกรณีที�นกัศึกษากระทาํผิดวินยัใหอ้าจารยที์�ปรึกษารายงานใหห้วัหนา้โปรแกรมวิชา

และคณบดีทราบ  เพื�อพิจารณานาํเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาพิจารณาโทษทางวินยัต่อไป 
 

หมวด  ๖ 

การลงทะเบียนเรียน 

 

 ขอ้  ๒๓  การลงทะเบียนเรียน 

  ๒๓.๑  กาํหนดการ  ขั�นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาเรียนใหเ้ป็นไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลยั 



  

  ๒๓.๒  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื�อนกัศึกษาไดช้าํระเงินตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

 ขอ้  ๒๔  จาํนวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 

  ๒๔.๑  นกัศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาปกติ  ไม่ตํ�ากวา่ ๙  

หน่วยกิตและไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต  ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ตํ�ากวา่ ๓  หน่วยกิตและไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

  ๒๔.๒  ในกรณีที�มีเหตุผลความจาํเป็นที�จะตอ้งลงทะเบียนเรียนเกินกวา่ที�ไดก้าํหนด

นกัศึกษาตอ้งยื�นคาํร้องขออนุมติัจากมหาวิทยาลยั  แต่เพิ�มไดไ้ม่เกินภาคการศึกษาละ  ๓  หน่วยกิต 

  ๒๔.๓  การลงทะเบียนเรียนตํ�ากวา่ที�กาํหนดจะกระทาํไดเ้ฉพาะนกัศึกษาที�จะจบ

หลกัสูตร  และเหลือรายวิชาเรียนตามหลกัสูตรมีจาํนวนหน่วยกิตตํ�ากวา่เกณฑที์�กาํหนดไวใ้นขอ้  ๒๔.๑  ให้

ลงทะเบียนเท่าจาํนวนหน่วยกิตที�เหลือได ้

 ขอ้  ๒๕  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ  (Audit) 

  ๒๕.๑  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ  เป็นการลงทะเบียนเรียนเพื�อเพิ�มพูนความรู้

โดยไม่นบัหน่วยกิตไม่บงัคบัใหน้กัศึกษาสอบ  และมีผลการเรียนเป็น  AU 

  ๒๕.๒  นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ  โดยไม่นบัหน่วยกิตไดเ้มื�อไดรั้บ

ความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อนรายวิชานั�น  และต้องชาํระค่าหน่วยกิตตามรายวิชาที� เรียนและให้

ระบุในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต 

  ๒๕.๓  การลงทะเบียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิตใหล้งในช่องผลการเรียนโดย

ไม่นบัหน่วยกิตเฉพาะเฉพาะผูที้�มีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ๘๐ ของเวลาเรียนทั�งหมดของรายวิชา นั�น 

  ๒๕.๔  มหาวิทยาลยัอาจอนุมติัให้บุคคลภายนอกใดๆ  ที�มิใช่นักศึกษาเขา้เรียน

บางรายวิชาพิเศษไดแ้ต่ผูน้ั�นจะตอ้งมีคุณสมบติัและพื�นฐานความรู้การศึกษา  ตามที�มหาวิทยาลยั

เห็นสมควรและจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยและต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด 

 ขอ้ ๒๖  การขอถอน  ขอเพิ�ม  หรือขอยกเลิกรายวิชา 

  ๒๖.๑   การขอถอน  ขอเพิ�ม  หรือขอยกเลิกวิชาที�จะเรียน  หมู่ เรียน  ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากอาจารยที์�ปรึกษา  และผา่นการอนุมติัจากสาํนกัส่งเสริมวิชาการ 

  ๒๖.๒  การขอถอน  หรือขอเพิ�มรายวิชาเรียนตอ้งกระทาํภายใน  ๒  สปัดาห์แรกของ

ภาคการศึกษาปกติและสปัดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 

  ๒๖.๓  การขอยกเลิกทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน  ต้องได้รับอนุมัติจาก

มหาวิทยาลยัก่อนถึงวนัแรกของวนัสอบปลายภาคเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๒ สปัดาห์สาํหรับภาคการศึกษาปกติ  

และ  ๑  สัปดาหส์าํหรับภาคฤดูร้อน 

  ๒๖.๔  นกัศึกษาที�ขอถอน  หรือขอยกเลิกรายวิชาภายใน ๒  สปัดาห์ของภาคการศึกษา

ปกติหรือ ๑ สปัดาห์ของภาคฤดูร้อน  นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา  มีสิทธิไดรั้บเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที�

ถอนโดยไดรั้บเงินคืนเต็มจาํนวน  หากพน้กาํหนดเวลานี�จะไม่ไดรั้บเงินค่าลงทะเบียนคืน 



  

  ๒๖.๕   การขอถอนรายวิชาภายใน  ๓๐  วนั  นับตั� งแต่วนัเปิดภาคการศึกษา  และ

ภายใน  ๑๕  วนันบัตั�งแต่วนัเปิดภาคการฤดูร้อน  จะไม่บนัทึก W (Withdrawal)  หากขอถอนรายวิชาเรียน

หลงัจาก  ๓๐  วนั หรือ ๑๕ วนัแลว้แต่กรณี  นบัตั�งแต่วนัเปิดภาคการศึกษา  จะบนัทึก  W ในรายวิชานั�นๆ 

  ๒๖.๖  นกัศึกษามีสิทธิที�จะขอยกเลิกรายวิชาเรียนไดภ้ายใน ๖๐ วนั  นบัตั�งแต่วนัเปิด

ภาคการศึกษาแต่จาํนวนหน่วยกิตที�คงเหลือจะตอ้งไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต  หากมีความจาํเป็นตอ้ง

ยกเลิกรายวชิาเรียนหลงัจาก  ๖๐ วนันบัตั�งแต่วนัเปิดภาคการศึกษา  หรือเมื�อยกเลิกรายวชิาเรียนแลว้  จาํนวนหน่วย

กิตคงเหลือนอ้ยกวา่  ๙  หน่วยกิต  จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากมหาวิทยาลยั  ทั�งนี�ตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้

เสร็จก่อนวนัสอบปลายภาค 

  ๒๖.๗  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ�งรายวิชาใดที�มีวิชาบงัคบัก่อน  มีหลกัเกณฑด์งันี�  

   ๒๖.๗.๑  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที�มีวิชาบงัคบัก่อน  นกัศึกษาจะตอ้ง

สอบไดว้ิชาบงัคบัก่อน  มิฉะนั�นใหถื้อวา่การลงทะเบียนเรียนรายวิชานั�น ๆ  เป็นโมฆะ 

   ๒๖.๗.๒  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื�องควบคู่กบัรายวิชา

บงัคบัก่อนที�เคยสอบได ้ F  มาแลว้  โดยความเห็นชอบของหวัหนา้โปรแกรมวิชา 

 ขอ้ ๒๗  การลงทะเบียนเพื�อรักษาสภาพนกัศึกษา 

   ๒๗.๑  นกัศึกษาที�ลาพกัการศึกษา  หรือถกูสั�งใหพ้กัการศึกษาตามขอ้บงัคบั

มหาวิทยาลยัวา่ดว้ยวินยันกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเพื�อรักษาสภาพนกัศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมรักษา

สภาพนกัศึกษาตามอตัราที�มหาวิทยาลยักาํหนด  โดยใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน  ๒  สปัดาห์  นบั

จากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ  หรือภายในสปัดาห์แรก  นบัจากวนัเปิดภาคฤดูร้อน  มิฉะนั�นจะตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียมเพิ�มตามอตัราที�มหาวิทยาลยักาํหนด   

   ๒๗.๒  นกัศึกษาที�เรียนไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบตามที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร

แลว้และไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐  ทั�งนี�ตอ้งอยูใ่นระหวา่งเวลาที�กาํหนดตามขอ้  ๑๐  

หรือตามระยะเวลาที�กาํหนดสภาพการเป็นนกัศึกษาของการจดัการศึกษานั�นๆ 

 ขอ้ ๒๘  ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 นกัศึกษาจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอตัราที�มหาวิทยาลยักาํหนดโดยใหป้ฏิบติั  ตามวิธีการ  

ขั�นตอนและในวนัที�มหาวิทยาลยักาํหนด  การผ่อนผนัการชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอาํนาจ

ของอธิการบดีโดยผอ่นผนัไดไ้ม่เกิน  ๑  ภาคการศึกษา  การยกเวน้หรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ใหเ้ป็น

อาํนาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั  และใหจ้ดัทาํเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั 

 ขอ้ ๒๙  การลา 

  ๒๙.๑  นกัศึกษามีสิทธิลาป่วยหรือการลากิจไดไ้ม่เกินร้อยละ  ๒๐  ของเวลาเรียน

ทั�งหมดในภาคการศึกษานั�น  กรณีลาป่วยหรือการลากิจที�ไม่เกิน  ๑๕ วนั  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยที์�

ปรึกษาในการอนุมติัหากเกินจากนี�ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้โปรแกรมวิชาและอนุมติัจากคณบดีเจา้

สงักดั 



  

  ๒๙.๒  นกัศึกษาที�ไดรั้บอนุมติัใหล้าแลว้  มีสิทธิไดรั้บการผอ่นผนัการสอบ  การนบั

เวลาเรียนและสิทธิอื�นๆ  ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรียนหรือการสอบ 

 ขอ้  ๓๐ การลาพกัการศึกษา 

  ๓๐.๑ นกัศึกษาอาจยื�นคาํร้องขอพกัการศึกษาได ้ ในกรณีใดกรณีหนึ�ง  ดงัต่อไปนี�  

   ๓๐.๑.๑  ถกูเกณฑ ์ หรือระดมพลเขา้รับราชการกองประจาํการ 

   ๓๐.๑.๒  ไดรั้บทุนการแลกเปลี�ยนนกัศึกษาระหวา่งประเทศ  หรือทุนอื�นใดที�

มหาวิทยาลยัเห็นสมควรสนบัสนุน 

   ๓๐.๑.๓  ประสบอุบติัเหตุ  ภยนัตราย  หรือเจบ็ป่วยจนตอ้งเขา้รักษาตวัเป็น

เวลานานเกินร้อยละ  ๒๐  ของเวลาเรียนทั�งหมดในภาคการศึกษานั�นตามคาํสั�งแพทย ์ โดยมีใบรับรองแพทย ์

จากสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลซึ� งเป็นของ

เอกชนที�กระทรวงสาธารณสุขกาํหนด 

   ๓๐.๑.๔  เมื�อนกัศึกษามีความจาํเป็นส่วนตวั  อาจยื�นคาํร้องขอลาพกัการศึกษา

ไดถ้า้ไดล้งทะเบียนโดยสมบูรณ์ในมหาวิทยาลยัแลว้อยา่งนอ้ย  ๑  ภาคการศึกษา 

  ๓๐.๒  การลาพกัการศึกษา  นกัศึกษาตอ้งยื�นคาํร้องภายในสัปดาห์ที�  ๓  ของภาคการศึกษาที�

ลาพกัการศึกษา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั  ยกเวน้การลาพกัการศึกษาในกรณีขอ้ 

๓๐.๑.๑–๓๐.๑.๓  โดยใหอ้ธิการบดีเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั 

  ๓๐.๓  การลาพกัการศึกษา  กระทาํไดค้รั� งละไม่เกิน  ๒  ภาคการศึกษาติดต่อกัน   

ถา้นกัศึกษายงัมีความจาํเป็นที�จะตอ้งขอลาพกัการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป  ใหน้กัศึกษายื�นคาํร้องขอลา

พกัการศึกษาใหม่ทั�งนี�การลาพกัการศึกษาทุกครั� งตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครอง 

  ๓๐.๔  ในกรณีที�นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา  ใหน้บัระยะเวลาที�ลาพกั

การศึกษารวมอยูใ่นระยะเวลาการศึกษาดว้ย 

  ๓๐.๕  นกัศึกษาที�ไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา   เมื�อจะกลบัเขา้เรียนตอ้งยื�นคาํร้อง

กลบัเขา้เรียนต่อคณบดี  ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๒  สปัดาห์และใหค้ณบดีเจา้สงักดัแจง้

สาํนกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

  ๓๐.๖  นกัศึกษาที�ไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา  ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ 

นกัศึกษาตามอตัราที�มหาวิทยาลยักาํหนด 

 ขอ้ ๓๑  การลาออก 

 นกัศึกษาที�ประสงคจ์ะลาออกจากความเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั  จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจาก

ผูป้กครองและไดรั้บอนุมติัโดยคณบดีเจา้สังกดัและใหค้ณบดีแจง้สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 

 

 

 

 

 



  

หมวด  ๗ 

การวดั  และการประเมนิผลการศึกษา 

 

  ขอ้ ๓๒  การมีสิทธิเขา้สอบ 

  ๓๒.๑  นกัศึกษาผูมี้สิทธิในสอบปลายภาคการศึกษาตอ้งอยูใ่นเกณฑต่์อไปนี�  

   ๓๒.๑.๑  มีเวลาเรียนรายวิชาใดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ๘๐   ของเวลาเรียนทั�งหมด 

   ๓๒.๑.๒  กรณีที�มีเวลาเรียนรายวิชาใดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐  แต่ไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 

๖๐  และคณบดีพิจารณาเห็นสมควรใหมี้สิทธิสอบ 

  ๓๒.๒  นกัศึกษาผูข้าดคุณสมบติัตามขอ้ ๓๒.๑.๑  หรือขอ้ ๓๒.๑.๒  ใหอ้าจารยผ์ูส้อน

พิจารณาใหผ้ลการเรียนเป็น F หรือ  U  แลว้แต่กรณี 

 ขอ้  ๓๓  ระเบียบการสอบ 

  ๓๓.๑  การกาํหนดจาํนวนครั� ง  วธีิการสอบ  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยป์ระจาํวิชา 

  ๓๓.๒  ระเบียบการสอบ  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

  ๓๓.๓  นกัศึกษาที�ไม่ไดเ้ขา้สอบตามกาํหนดโดยมีเหตุผลความจาํเป็น  จะตอ้งยื�นคาํร้อง

ขอสอบต่อคณะภายในเจด็วนั  นบัตั�งแต่วนัสอบวิชานั�น  และสอบใหเ้สร็จสิ�นภายใน  ๑๕  วนั  นบัตั�งแต่

วนัสอบตามปกติของวิชานั�นหากพน้กาํหนดใหถื้อวา่ขาดสอบ  กรณีที�มีความจาํเป็นตอ้งสอบเกิน  ๑๕  วนั  

ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณบดี  ทั�งนี�   หากไม่อาจปฏิบติัตามความดงักล่าวได ้ ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณบดี 

   ๓๓.๔  นกัศึกษาที�ทุจริตในการสอบ  ใหถื้อวา่สอบตกได ้ F  ในวิชานั�น  และ

ถือวา่ผิดวินยัทางการศึกษาจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

 ขอ้  ๓๔  การวดัผลการศึกษา 

 การวดัผลการศึกษาอาจจะกระทาํไดร้ะหวา่งภาคการศึกษา  ดว้ยวิธีสอบย่อย  ทาํรายงาน  งานที�

แบ่งกนัทาํเป็นหมู่คณะการทดสอบระหวา่งการศึกษา  การเขียนสารนิพนธ์ประจาํรายวิชา  หรืออื�นๆ  และ

เมื�อสิ�นสุดภาคการศึกษาจะมีผลการสอบปลายภาคสาํหรับและรายวิชาที�ศึกษานั�น  โดยคิดคะแนน

ระหว่างการศึกษาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  ๕๐  แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ  ๗๐  เวน้แต่รายวิชาที�กาํหนดใหว้ดัผล

การศึกษาลกัษณะอื�นโดยใหท้าํเป็นประกาศมหาวิทยาลยั  ทั�งนี� ใหอ้าจารยผ์ูส้อนส่งผลการเรียนหลงัสอบ

ปลายภาคการศึกษาในวนัและเวลาที�มหาวิทยาลยักาํหนด  แต่ตอ้งไม่เกิน ๑๕ วนั นบัตั�งแต่วนัสิ�นสุดการ

สอบปลายภาคการศึกษา  โดยใหป้ฏิบติัตามประกาศการส่งผลการเรียนของมหาวิทยาลยั 

 มหาวิทยาลยัอาจใชว้ิธีทดสอบเทียบความรู้แทนการวดัความผลการศึกษาตามความในวรรคก่อนกไ็ด ้

 ขอ้  ๓๕  การประเมินผลการศึกษา 

  ๓๕.๑  ใหค้ณะกรรมการประจาํคณะอนุมติัผลการศึกษาแต่ละรายวิชา  กาํหนดใหใ้ช้

ระบบระดบัคะแนนและแตม้ระดบัคะแนนในการวดัและประเมินผล  ดงันี�  

  ระดบัคะแนน  A    ความหมาย ดีเยี�ยม (Excellent)    แตม้ระดบัคะแนน    ๔.๐๐ 

  ระดบัคะแนน  B+  ความหมาย ดีมาก (Very  Good)  แตม้ระดบัคะแนน   ๓.๕๐ 



  

  ระดบัคะแนน  B    ความหมาย ดี (Good)              แตม้ระดบัคะแนน  ๓.๐๐ 

  ระดบัคะแนน  C +  ความหมาย   ค่อนขา้งดี (Fairly  Good)  แตม้ระดบัคะแนน  ๒.๕๐ 

  ระดบัคะแนน  C      ความหมาย   พอใช ้ (Fair)                    แตม้ระดบัคะแนน  ๒.๐๐ 

  ระดบัคะแนน  D+   ความหมาย  อ่อน (Poor)                     แตม้ระดบัคะแนน  ๑.๕๐ 

  ระดบัคะแนน  D     ความหมาย  อ่อนมาก  (Very  Poor)       แตม้ระดบัคะแนน  ๑.๐๐ 

  ระดบัคะแนน  F      ความหมาย  ตก  (Fail)                          แตม้ระดบัคะแนน   ๐ 

   ๓๕.๑.๑  ระบบนี� ใช้สาํหรับการประเมินรายวิชาที�เรียนตามหลกัสูตร  

ระดบัคะแนนที�ถือวา่สอบไดต้ามระบบนี�ตอ้งไม่ตํ�ากวา่  D  ถา้นกัศึกษาไดรั้บคะแนนในรายวิชาใดเป็น  F  

ตอ้งลงทะเบียนเรียนซํ�าจนกวา่จะสอบได ้ ยกเวน้รายวิชาเลือกสามารถลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื�นที�อยู่

ในกลุ่มเดียวแทนได ้ แลว้ใหเ้ปลี�ยนระดบัคะแนนวิชาเลือกเดิมจาก  F เป็น W 

   ๓๕.๑.๒  ส่วนการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และ

รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพถา้ไดร้ะดบัคะแนนตํ�ากวา่  C  ถือวา่สอบตก  นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียน

เรียนซํ�า 

  ๓๕.๒  ในกรณีที�ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดบัคะแนนไดใ้หป้ระเมินผลโดยสัญลกัษณ์  ดงันี�  

  สญัลกัษณ์  S  ความหมาย  ผลการประเมินผา่นเกณฑ ์ (Satisfactory)  

  สญัลกัษณ์  U  ความหมาย  ผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์ (Unsatisfactory) 

  สญัลกัษณ์  I   ความหมาย   ผลการประเมินยงัไม่สมบูรณ์  (Incomplety) 

  สญัลกัษณ์  W  ความหมาย  การถอนรายวิชาเรียนโดยไดรั้บอนุมติั (Withdrawal) 

  สญัลกัษณ์  AU  ความหมาย  การเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit)  

  ระบบนี�ใชส้าํหรับการประเมินรายวิชาที�หลกัสูตรบงัคบัใหเ้รียนเพิ�มตามขอ้กาํหนด

เฉพาะของแต่ละสาขาวิชาและรายวิชาที�สภามหาวิทยาลยักาํหนดใหเ้รียนเพิ�ม  รายวิชาที�ไดผ้ลการเรียน  U  

นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนซํ�าจนกวา่จะสอบได ้

  ๓๕.๓  การให ้ F ในรายวิชาใดจะกระทาํไดใ้นกรณีต่อไปนี�ดว้ย 

   ๓๕.๓.๑  นกัศึกษาสอบตก 

   ๓๕.๓.๒.  นกัศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา 

   ๓๕.๓.๓  นกัศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑใ์นขอ้  ๓๒.๑ 

   ๓๕.๓.๔  นกัศึกษาทุจริตในการสอบ 

   ๓๕.๓.๕  นกัศึกษาที�ได ้I  แต่มิไดด้าํเนินการขอประเมินผลเพื�อแก ้I  ใหเ้สร็จ

สิ�นภายใน ๒  สปัดาห์แรกของภาคการศึกษาถดัไปที�นกัศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียน 

  ๓๕.๔  การให้  S หรือ U ใช้สาํหรับประเมินรายวิชาเรียนที�ไม่นาํค่าของหน่วย

กิตมาคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสม 

  ๓๕.๕  การให ้ I ในรายวิชาใดจะกระทาํไดใ้นกรณีต่อไปนี�  



  

   ๓๕.๕.๑  นกัศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑใ์นขอ้  ๓๒.๑.๑  หรือขอ้  

๓๒.๑.๒  แต่ขาดสอบปลายภาคเนื�องจากป่วย  หรือเหตุสุดวิสัย  และไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

   ๓๕.๕.๒  อาจารยผ์ูส้อนและคณบดีเห็นสมควรใหร้อผลการศึกษาเพราะนกัศึกษายงั

ปฏิบติังานซึ� งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั�นไม่สมบูรณ์  โดยไม่ใช่เป็นความบกพร่องหรือ

ความผิดของนกัศึกษา  ในกรณีที�มีเหตุผลความจาํเป็นอยา่งยิ�ง  ใหอ้ธิการบดีอนุมติัขยายเวลาไดไ้ม่เกิน  ๑  ภาค

การศึกษา 

  ๓๕.๖  นกัศึกษาที�ได ้I จะตอ้งดาํเนินการขอรับการประเมินผลเพื�อเปลี�ยนสญัลกัษณ์ I 

ใหเ้สร็จสิ�นตามอาจารยผ์ูส้อนกาํหนด  ภายในภาคการศึกษาปกติถดัไป  หากพน้กาํหนดดงักล่าวใหอ้าจารย์

ผูส้อนพิจารณาผลงานที�คา้งอยูเ่ป็นศูนย ์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที�มีอยูแ่ลว้และหากอาจารย์

ผูส้อนไม่ส่งผลการประเมินใหม่ภายในภาคการศึกษาถดัไป  ให้นายทะเบียนของมหาวิทยาลยัเปลี�ยน

ระดบัคะแนนเป็น F หรือ U แลว้แต่กรณีเวน้แต่อธิการบดีอนุมติัใหข้ยายเวลา  เนื�องจากเหตุสุดวิสยัอนัมิใช่

เกิดจากการกระทาํของนกัศึกษาผูน้ั�น  ทั�งนี�ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสิ�นภายในระยะเวลาที�กาํหนดใหใ้นขอ้  

๓๕.๕.๒ 

  ๓๕.๗  การให ้ W  ในรายวิชาใดจะกระทาํไดใ้นกรณีต่อไปนี�  

   ๓๕.๗.๑  นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหถ้อนรายวิชาเรียนตามขอ้ ๒๖.๕ 

   ๓๕.๗.๒  นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษาตามขอ้ ๓๐ 

   ๓๕.๗.๓ นกัศึกษาถกูสั�งใหพ้น้การศึกษาหลงัจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั�นๆ 

   ๓๕.๗.๔  รายวิชาเลือกที�ได ้ F และไดรั้บอนุมติัใหเ้รียนรายวิชาอื�นแทน 

   ๓๕.๗.๕  นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัจากคณบดี  ใหเ้ปลี�ยนจาก I ที�นกัศึกษาไดรั้บ

ตามขอ้ ๓๕.๕.๑  และครบกาํหนดเวลาของการเปลี�ยน I แลว้  แต่การป่วยหรือเหตุอนัสุดวิสัยยงัไม่สิ�นสุด  

โดยมีหลกัฐานที�เชื�อถือได ้

  ๓๕.๘  การให ้AU ในรายวิชาใดจะกระทาํในกรณีที�นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหล้งทะเบียน

เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิตตามขอ้ ๒๕ 

  ๓๕.๙  การนบัจาํนวนหน่วยกิต 

   ๓๕.๙.๑  การนบัจาํนวนหน่วยกิตเพื�อใชใ้นการคาํนวณหาแตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ย  

ใหน้บัจากทุกรายวิชาที�มีระบบการใหค้ะแนนแบบระดบัคะแนน  ในกรณีที�นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ�า

หรือเรียนแทนในรายวิชาใดใหเ้อาจาํนวนหน่วยกิต  และแตม้ระดบัคะแนนที�ไดไ้ปใชใ้นการคาํนวณหา

แตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยดว้ย 

   ๓๕.๙.๒  การนบัจาํนวนหน่วยกิตสะสมของนกัศึกษาเพื�อใหค้รบหลกัสูตร  

ใหน้บัเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที�สอบที�ไดเ้ท่านั�น 

  ๓๕.๑๐  การคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ย 

   ๓๕.๑๐.๑  แตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยเฉพาะรายภาคการศึกษา  ใหค้าํนวณจากผล

การเรียนของนกัศึกษาภาคการศึกษานั�น  โดยนาํผลรวมของผลคูณของจาํนวนหน่วยกิตกบัแตม้ระดบั



  

คะแนนของแต่ละรายวิชาเป็นตวัตั�งหารดว้ยจาํนวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั�น  การคาํนวณ

ดงักล่าวใหต้ั�งหารถึงทศนิยม ๒ ตาํแหน่ง  โดยไม่ปัดเศษสาํหรับรายวิชาที�ยงัมีผลการเรียนเป็น I ไม่ใหน้าํ

หน่วยกิตมารวมเป็นตวัหารเฉลี�ย 

   ๓๕.๑๐.๒  แตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสม  ใหคาํนวณจากผลการเรียนของ

นกัศึกษาตั�งแต่เริ�มเขา้ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดทา้ย  โดยนาํผลรวมของผลคูณของจาํนวนหน่วยกิต  กบั

แตม้ระดบัคะแนนของแต่ละรายวิชาที�เรียนทั�งหมดตามขอ้ ๓๕.๑๐.๑  เป็นตวัตั�งหารดว้ยจาํนวนหน่วย

กิตรวมทั�งหมด  การคาํนวณดงักล่าวใหต้ั�งหารถึงทศนิยมตาํแหน่งที� ๒   โดยไม่ปัดเศษสาํหรับรายวิชาที�ยงั

มีผลการเรียนเป็น I  ไม่ใหน้าํหน่วยกิตมารวมเป็นตวัหารเฉลี�ย  กรณีที�สอบตกและตอ้งเรียนซํ�า  ใหน้บัรวมทั�ง

หน่วยกิตและผลการเรียนครั� งสุดทา้ยไปคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสม 

   ๓๕.๑๐.๓  การคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมของนกัศึกษาที�ยา้ยสาขา

วิชาเอก  ยา้ยหลกัสูตร  ยา้ยคณะ  ใหค้าํนวณแตม้ระดบัคะแนนของทุกรายวิชาที�มีปรากฎในหลกัสูตรสาขา

วิชาเอกที�รับเขา้  ไม่วา่จะเป็นรายวิชาที�เทียบหรือไม่กต็าม 

   ๓๕.๑๐.๔  การคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมที�โอนมาจากสถานศึกษา

อื�นและนกัศึกษาที�สาํเร็จอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  และไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ศึกษาต่อใหคิ้ดเฉพาะแตม้ระดบั

คะแนนของรายวิชาที�เรียนใหม่เท่านั�น 

  ๓๕.๑๑  การแจง้ผลการเรียน 

   ๓๕.๑๑.๑  มหาวิทยาลยัจะแจง้ผลการเรียนภายหลงัจากการประมวลผลการ

เรียนแลว้เสร็จในแต่ละภาคการศึกษา 

   ๓๕.๑๑.๒  มหาวิทยาลยัจะระงบัการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรอง

ใดๆ  ใหแ้ก่นกัศึกษาหากนกัศึกษาคา้งชาํระหนี� สินต่อมหาวิทยาลยั  ถึงแมจ้ะไดมี้การแจง้ผลการเรียนไป

แลว้กต็าม 

 ขอ้ ๓๖  การเรียนเพื�อเปลี�ยนแตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสม 

  ๓๖.๑  นกัศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาเดิมเพื�อเปลี�ยนแตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสม  โดย

ความเห็นชอบของอาจารยที์�ปรึกษาและไดรั้บอนุมติัจากคณบดีเจา้สงักดัของนกัศึกษา  ทั�งนี�   การคาํนวณ

แตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมใหใ้ชผ้ลการเรียนครั� งใหม่ 

  ๓๖.๒  ในแต่ละภาคการศึกษา  นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ� าไดโ้ดยตอ้งเรียนวิชาอื�นๆ  

ในหลกัสูตรไม่ตํ�ากวา่  ๙  หน่วยกิต  ยกเวน้ในกรณีที�นกัศึกษาเรียนครบหน่วยกิตตามหลกัสูตรปริญญาตรี

แลว้แต่แตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมไม่ถึงเกณฑใ์ห ้ เรียนซํ�าเฉพาะรายวิชาที�จะเรียนเพื�อยกระดบัคะแนน

ได ้ ทั�งนี�   ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยที์�ปรึกษาทุกรายวิชา 

  ๓๖.๓  กรณีนกัศึกษาเขา้รับการศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเนื�อง  จะลงทะเบียน

รายวิชาซํ�าหรือเทียบเท่ากบัรายวิชาที�เคยศึกษามาแลว้ในระดบัอนุปริญญาไม่ได ้

 

 



  

 ขอ้ ๓๗  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 นกัศึกษาจะตอ้งรับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที�ระบุไว้

ในหลกัสูตรถา้ผูใ้ดปฏิบติังานไม่ครบถว้น  เนื�องจากประพฤติตนและปฏิบติังานขดัต่อระเบียบวินัย   

ผูค้วบคุมซึ�งเป็นอาจารยห์รือบุคคลจากภายนอกอาจพิจารณาส่งตวักลบั  ใหถื้อวา่การศึกษายงัไม่สมบูรณ์

ตามความตอ้งการแห่งหลกัสูตรและจะไดรั้บการประเมินผลไม่ผ่าน (U)  นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ 

 

หมวด  ๘ 

การสําเร็จการศึกษา  การขอรับปริญญา  และการอนุมตัปิริญญา 

 

ขอ้ ๓๘  การสาํเร็จการศึกษา 

  ๓๘.๑  นกัศึกษาที�คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดตอ้งยื�นคาํร้องขอสาํเร็จ

การศึกษาที�สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลา ๓๐ วนั  นบัแต่วนัเปิดภาคการศึกษานั�น 

๓๘.๒  ใหค้ณะกรรมการประจาํคณะเป็นผูรั้บรองการสาํเร็จการศึกษา  และใหมี้ผลใช ้

บงัคบัตั�งแต่วนัที�สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งรายชื�อผูส้าํเร็จการศึกษาใหค้ณะกรรมการ

ประจาํคณะพิจารณา 

  ๓๘.๓  ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดงันี�  

   ๓๘.๓.๑  มีความประพฤติและคุณธรรม 

   ๓๘.๓.๒  ตอ้งเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ  ครบถว้นตามหลกัสูตร

สาขาวิชาและเป็นไปตามขอ้ ๑๐  แห่งขอ้บงัคบันี�  

   ๓๘.๓.๓  ตอ้งไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมไม่ตํ�ากวา่  ๒.๐๐ 

   ๓๘.๓.๔  ตอ้งไม่อยูร่ะหวา่งการถกูสอบสวนทางวินยัอยา่งร้ายแรงตาม

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัวา่ดว้ยวินยันกัศึกษา 

   ๓๘.๓.๕  กรณีเทียบโอนรายวชิา  ตอ้งมีเวลาศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัไม่นอ้ย

กวา่  ๒  ภาคการศึกษา 

 ขอ้ ๓๙  การขอรับปริญญา 

  ๓๙.๑  นกัศึกษาตอ้งสาํเร็จการศึกษาตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้นขอ้  ๓๘ 

  ๓๙.๒  ให้นักศึกษายื�นคาํร้องแสดงความจาํนงขอรับปริญญา  หรืออนุปริญญาต่อ

มหาวิทยาลยัตามวิธีการ  ขั�นตอนและในวนัที�มหาวิทยาลยักาํหนด  พร้อมทั�งตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมตาม

อตัราที�มหาวิทยาลยักาํหนด 

  ๓๙.๓  นกัศึกษาที�สมควรไดรั้บการเสนอชื�อใหไ้ดรั้บปริญญาหรืออนุปริญญา  จะตอ้ง

ไม่มีพนัธะดา้นหนี� สินใด  ๆ ต่อมหาวิทยาลยัและเป็นผูที้�มีความประพฤติไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัและระเบียบของ

มหาวิทยาลยั 

 



  

 ขอ้  ๔๐  การใหป้ริญญา 

  ๔๐.๑  ใหม้หาวิทยาลยัเสนอรายชื�อนกัศึกษาที�มีสิทธิไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อรับปริญญา

ในสาขาวิชาต่างๆ  เพื�อขออนุมติัปริญญาจากสภามหาวิทยาลยั 

  ๔๐.๒  การใหป้ริญญาเกียรตินิยม 

  มหาวิทยาลยัจะพิจารณาใหป้ริญญาเกียรตินิยมแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาตามเกณฑ ์ 

ดงัต่อไปนี�  

   ๔๐.๒.๑  สอบไดใ้นรายวิชาใดๆ  ไม่ตํ�ากวา่ C ตามระบบค่าระดบัคะแนน  

หรือไม่ได ้ U ตามระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน 

   ๔๐.๒.๒  ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซํ�าหรือเรียนแทนรายวิชาใดที�ได ้F หรือ U 

   ๔๐.๒.๓  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมตั�งแต่ ๓.๕๐  ขึ�นไปสาํหรับปริญญา

บณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบั ๑  หรือไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมตั�งแต่ ๓.๒๕  ขึ�นไปสาํหรับปริญญา

บณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบั  ๒ 

   ๔๐.๒.๔  นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเนื�องไม่มีสิทธิไดรั้บปริญญาบณัฑิต

เกียรตินิยม 

   ๔๐.๒.๕  สาํเร็จการศึกษาภายในกาํหนดเวลาไม่เกินจาํนวนปีการศึกษาปกติที�

ระบุไวใ้นหลกัสูตร 

   ๔๐.๒.๖  นกัศึกษาที�ขอเทียบโอนรายวิชาและยกเวน้รายวิชา  ไม่มีสิทธิไดรั้บ

ปริญญาเกียรตินิยม 

 ขอ้  ๔๑  การอนุมติัปริญญา 

 ใหส้ภาวิชาการเสนอชื�อผูส้มควรไดรั้บปริญญาต่อสภามหาวิทยาลยัเพื�ออนุมติั   

 ขอ้  ๔๒  การใหเ้กียรติบตัรการเรียนดี 

 มหาวิทยาลยัจะพิจารณาเสนอชื�อนกัศึกษาที�สาํเร็จการศึกษาและที�มีผลการเรียนดีต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั  เพื�ออนุมติัใหเ้กียรติบตัรแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาที�มีผลการเรียนดี  โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา  

ดงันี�  

  ๔๒.๑  นกัศึกษาผูมี้สิทธิไดรั้บเกียรติบตัรผูมี้ผลการเรียนดี  ตอ้งสอบไดจ้าํนวนหน่วยกิ

ตครบหลกัสูตรไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมตั�งแต่  ๓.๒๕  ขึ�นไป 

  ๔๒.๒  นกัศึกษาผูมี้สิทธิไดรั้บเกียรติบตัรผูมี้ผลการเรียนดีเยี�ยม  ตอ้งสอบไดจ้าํนวน

หน่วยกิตครบหลกัสูตร  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมตั�งแต่  ๓.๕๐  ขึ�นไป 

  ๔๒.๓  นกัศึกษาผูมี้สิทธิไดรั้บเกียรติบตัรผูมี้ผลการเรียนดี  และเกียรติบตัรผูมี้ 

ผลการเรียนดีเยี�ยมตอ้งไม่เป็นนกัศึกษาที�ไดป้ริญญาบณัฑิตเกียรตินิยม 

 คณะกรรมการประจาํคณะจะพิจารณาเสนอชื�อนกัศึกษาที�สาํเร็จการศึกษาและที�มีผลการเรียนดีต่อ

สภาวิชาการเพื�ออนุมติัใหเ้กียรติบตัรแก่นกัศึกษาที�มีผลการเรียนดี 

 



  

บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ้ ๔๓  ภายใตข้อ้บงัคบัในขอ้  ๔๒  ใหมี้ผลใชบ้งัคบัสาํหรับนกัศึกษาที�เขา้ศึกษาตั�งแต่ปี

การศึกษา  ๒๕๔๘ เป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๔๔  ในระหวา่งที�ยงัไม่ไดอ้อกประกาศ  ระเบียบ  ขอ้กาํหนด  หรือหลกัเกณฑใ์ดเพื�อปฏิบติั

ตามขอ้บงัคบันี�   ใหน้าํประกาศ  ระเบียบ  ขอ้กาํหนด  หรือหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีที�

มีผลบงัคบัใชอ้ยูก่่อนขอ้บงัคบันี�มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  จนกวา่จะไดมี้การออกประกาศ  ระเบียบ  

ขอ้กาํหนด  หรือหลกัเกณฑต์ามขอ้บงัคบันี�  

 

   ประกาศ  ณ  วนัที� ๒๙  เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๘ 

 

                                                                (ศาสตราจารยศุ์ภมาศ  พนิชศกัดิ� พฒันา) 

                                                                  ปฏิบติัหนา้ที�นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 

 

  


