
 
 

ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยราชภฏัธนบุรี 
ว่าด้วยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
---------------------- 

 

เพื่อให้การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรีมีคุณภาพ    และ
ประสิทธิภาพ   ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  และแนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐาน
หลัก สูตรระดับ อุดมศึกษา    พ .ศ .  ๒๕๔๘    ของสํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั     
พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรีจึงตราขอ้บงัคบัไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
 

ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรีว่าดว้ยการจดัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 
  

ขอ้  ๒     ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบันกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  เป็นตน้ไป 
 

ขอ้  ๓    บรรดา กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  คาํสั่ง  หรือประกาศ  อ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี   ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
  

 ขอ้  ๔  ในขอ้บงัคบัน้ี 
  “มหาวิทยาลยั”   หมายความวา่   มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

“คณะ”    หมายความว่า   หน่วยงานทางวิชาการของมหาวิทยาลยัท่ีรับผิดชอบในการ         
จดัการศึกษาระดบัต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลยั 

“ภาควิชา”   หมายความวา่   หน่วยงานทางวิชาการท่ีสงักดัคณะ    
  “สาขาวิชา”   หมายความวา่   สาขาของหลกัสูตร หรือวิชาเอก ท่ีมหาวิทยาลยัเปิดสอน  
  “หลกัสูตร” หมายความว่า กลุ่มหรือชุดของรายวิชาในระดบัปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลยั
เปิดสอน 
  “อธิการบดี”  หมายความวา่   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
  “คณบดี”   หมายความวา่    หวัหนา้หน่วยงานทางวิชาการระดบัคณะของมหาวิทยาลยั 



 ๒ 
 
 

  “คณะกรรมการประจาํคณะ”  หมายความว่า  คณะกรรมการวิชาการ  ซ่ึงรับผิดชอบ       
ในการกาํกบัดูแลมาตรฐานทางวิชาการของคณะ 
    “ ประธานหลกัสูตร”  หมายความวา่  อาจารยป์ระจาํผูรั้บผดิชอบในการบริหารหลกัสูตร 
   “อาจารยท่ี์ปรึกษา”   หมายความว่า   อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  ภาควิชา   และ/หรือคณะ
ท่ีทาํหน้าท่ีให้คาํปรึกษา   แนะนํา  ตักเตือน  ดูแลความประพฤติ   และแนะแนวการศึกษา  ให้กับ  
นกัศึกษา   
  “นกัศึกษา”  หมายความว่า  ผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี
  “นกัศึกษาภาคปกติ”  หมายความวา่  ผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั   และ
ลงทะเบียนเรียนแบบเตม็เวลา   
  “นกัศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา่  ผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั  และ
ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เตม็เวลา 
  “การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา”  หมายความว่า  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ 
ซ่ึงคิดเป็นหน่วยกิตการเรียนรวมกนัไม่นอ้ยกว่า  ๙  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ 
  “การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เตม็เวลา”  หมายความวา่ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ  
ซ่ึงคิดเป็นหน่วยกิตการเรียนรวมกนัไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต  ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ 
  “การวดัและประเมินผลการศึกษา”   หมายความว่า  การสอบภาคทฤษฎี             การสอบ
ภาคปฏิบติั  การสอบปากเปล่า  หรือการประเมินความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการทาํงาน  การฝึก   
อบรม การฝึกอาชีพ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยนํามาเทียบกับเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลยักาํหนดข้ึน   เพื่อประเมินเป็นผลการศึกษา 
                   

 ขอ้   ๕  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี   และมีอาํนาจออกระเบียบ  ประกาศ 
หรือ คาํสัง่ เพื่อปฏิบติัการตามขอ้บงัคบัน้ี 
 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี  ใหอ้ธิการบดีมีอาํนาจตีความและวินิจฉยั  คาํ
วินิจฉยัของอธิการบดี  ใหถื้อเป็นท่ีสุด 

รายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง  ท่ีมิไดป้รากฏในขอ้บงัคบัน้ี  ใหอ้อกเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั 
 

หมวด ๑ 
การบริหาร 

 

 ขอ้  ๖   ใหมี้คณะกรรมการเพ่ือบริหารการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ดงัน้ี 
   ๖.๑   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
   ๖.๒   คณะกรรมการบริหารวิชาการ  
 



 ๓ 
 
 

   ๖.๓   คณะกรรมการประจาํคณะ 
   ๖.๔   คณะกรรมการบริหารภาควิชา 
   ๖.๕   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 

ขอ้   ๗   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั  ประกอบดว้ย   
   อธิการบดี           เป็นประธานกรรมการ 
   รองอธิการบดีทุกฝ่าย          เป็นกรรมการ 
   ผูช่้วยอธิการบดีทุกฝ่าย          เป็นกรรมการ 
   คณบดีทุกคณะ           เป็นกรรมการ 
   ผูอ้าํนวยการสาํนกั/ศูนย/์โครงการบณัฑิตศึกษา        เป็นกรรมการ 
   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี        เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

            คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั   มีอาํนาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
   (๑)      กาํหนดนโยบายและแนวทางการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของสงัคม   และสนองนโยบายของสภามหาวิทยาลยั 
   (๒)     กาํกบัดูแลการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ ตามเกณฑม์าตรฐาน

การศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
  (๓)    ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการและหน่วยงาน               

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
   (๔)   ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรม ท่ีเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ 

และคุณภาพทางวิชาการทั้งของคณาจารยแ์ละนกัศึกษา 
   (๕)   รับขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั  และสภาวิชาการมาพิจารณา  เพื่อหา

แนวทางดาํเนินการใหเ้กิดประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาใหม้ากท่ีสุด 
 

ขอ้   ๘   คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ประกอบดว้ย 
   รองอธิการบดีท่ีรับผดิชอบงานดา้นวิชาการ               เป็นประธานกรรมการ 
   คณบดีทุกคณะ                   เป็นกรรมการ 
   ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน           เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   หวัหนา้งานบริหารทัว่ไปสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
 

            คณะกรรมการบริหารวิชาการ  มีอาํนาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
   (๑) พฒันามาตรฐานและกาํกับดูแลให้การจดัการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคุณภาพ   

ตามเกณฑม์าตรฐาน 
   (๒)  พิจารณากลัน่กรองการขอเปิดหลกัสูตร  เพื่อนาํเสนอใหม้หาวิทยาลยัเห็นชอบ 
   (๓)   พิจารณากลั่นกรองการปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี               

เพื่อนาํเสนอต่อสภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลยั 



 ๔ 
 
 

   (๔)  พิจารณากลัน่กรองการขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภาควิชา และคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร  เพื่อเสนอใหม้หาวิทยาลยัแต่งตั้ง 

   (๕)  พิจารณากลัน่กรองการจดัทาํโครงการเสริมสร้างพฒันาความสามารถทางวิชาการ
ของคณาจารยแ์ละนกัศึกษาทั้งมหาวิทยาลยั 

   (๖)  พิจารณากลัน่กรองการรับนักศึกษา  การจดัแผนการเรียน  และการประเมินผล
การศึกษา 

   (๗)  จดัทาํร่างระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 

   (๘) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ
มอบหมาย 

 

ขอ้  ๙  คณะกรรมการวิชาการประจาํคณะ   ประกอบดว้ย 
 คณบดี       เป็นประธานกรรมการ 
 รองคณบดี       เป็นรองประธาน 
 ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก     เป็นกรรมการ 
 หวัหนา้ภาควิชา      เป็นกรรมการ 
 ประธานหลกัสูตร         เป็นกรรมการ 
 หวัหนา้สาํนกังานคณะ         เป็นเลขานุการ 
 
          คณะกรรมการประจาํคณะ   มีอาํนาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
  (๑)  พิจารณาความตอ้งการของสังคม  และนโยบายการศึกษาของรัฐบาล   เพื่อนาํมาจดั

หลกัสูตรและการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี 
 (๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ

ของคณะ 
 (๓)  นาํเสนอการเปิดหลกัสูตรและการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ

ของคณะ ต่อสภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลยั 
 (๔)  ส่งเสริมสนบัสนุนการปรับปรุงและพฒันากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ 

ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของคณะใหมี้ประสิทธิภาพ 
 (๕)  ส่งเสริมสนบัสนุนให้คณาจารยผ์ลิตผลงานทางวิชาการ  และส่ือการเรียนการสอน

สาํหรับรายวิชาต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของคณะ 
 (๖)  จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้สําหรับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ  ท่ีอยู่ใน             

ความรับผดิชอบของคณะใหมี้ปริมาณเพียงพอ  และมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
 (๗)  จดัทาํโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางวิชาการ  ทั้งของ

คณาจารยแ์ละนกัศึกษา 



 ๕ 
 
 

 (๘)  ควบคุมดูแลมาตรฐานทางวิชาการของคณะ  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 (๙) ประเมินการสอนของคณาจารย ์เพื่อปรับปรุงพฒันา  และยกระดบัคุณภาพใหสู้งข้ึน 
 (๑๐) พิจารณาการขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา  การขอยกเวน้การเรียนรายวิชา  การ

ขอโอนยา้ยหลกัสูตร  หรือ สาขาวิชา   และการขอเขา้ศึกษาเพื่อรับปริญญาท่ีสองของนกัศึกษา 
 (๑๑)  ปฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยัมอบหมาย 
 

ขอ้ ๑๐  คณะกรรมการบริหารภาควิชา   ประกอบดว้ย 
  หวัหนา้ภาควิชา              เป็นประธานคณะกรรมการ 
  ประธานหลกัสูตรในสงักดั            เป็นกรรมการ 
  ผูป้ระสานงานรายวิชา  หรือ หมู่วิชาในสงักดั          เป็นกรรมการ 

ประธานหลกัสูตรท่ีคดัเลือกข้ึนมา            เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

          คณะกรรมการบริหารภาควิชา  มีอาํนาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
(๑) นาํเสนอการเปิดหลกัสูตร และการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ

ของภาควิชาต่อคณะกรรมการประจาํคณะ  เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามลาํดบั 
 (๒) สนับสนุนการปรับปรุงพฒันากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ท่ีอยู่ใน           

ความรับผดิชอบของภาควิชาใหมี้ประสิทธิภาพ 
 (๓) จัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็น  เพื่อสนับสนุนให้การเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆท่ีอยู ่         

ในความรับผดิชอบของภาควิชาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(๔) สนับสนุนให้คณาจารยผ์ลิตส่ือการเรียนการสอนสําหรับรายวิชาต่าง ๆท่ีอยู่ใน              

ความรับผดิชอบของภาควิชา 
 (๕) จัดทาํโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางวิชาการทั้ งของ

คณาจารยแ์ละนกัศึกษา 
 (๖) ควบคุมดูแลมาตรฐานทางวิชาการของภาควิชา  ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 (๗) ปฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆตามท่ีคณะกรรมการประจาํคณะมอบหมาย 
 

ขอ้  ๑๑  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  ประกอบดว้ย 
  ประธานหลกัสูตร               เป็นประธานกรรมการ 

    อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร             เป็นกรรมการ 
    อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีคดัเลือกข้ึนมา                เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

            การไดม้าซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  ให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละคณะ   และให้
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  มีอาํนาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 



 ๖ 
 
 

   (๑)    ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบใหท้นัสมยัและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของสงัคม 

  (๒)   ปรับปรุงและพฒันากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของหลกัสูตรท่ีอยู ่ 
ในความรับผดิชอบใหมี้ประสิทธิภาพ  

   (๓)   จดัหาและผลิตส่ือการเรียนการสอนสาํหรับรายวิชาต่าง ๆ  ของหลกัสูตรในความ
รับผดิชอบ 

   (๔)   จดัทาํโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางวชิาการ  ทั้งของ
คณาจารยแ์ละนกัศึกษาในหลกัสูตร 

  (๕)   ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานตามเกณฑข์อง
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      (๖)   ทาํการประกนัคุณภาพหลกัสูตร  ในดา้นการบริหารหลกัสูตร   การจดัทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั   การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนาํนกัศึกษา   และการสาํรวจ
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สงัคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

  (๗)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารภาควิชาและคณะกรรมการประจาํ
คณะมอบหมาย 

 

ขอ้  ๑๒  กรรมการตามขอ้  ๗  ถึง  ๑๑   ท่ีมิไดเ้ป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง  ให้มีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งคราวละ  ๓  ปี  และอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกกไ็ด ้
 

หมวด  ๒ 
คณาจารย์ 

  

 ขอ้  ๑๓  คณาจารย ์ ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูส้อน   มีคุณสมบติั   ดงัน้ี 
  (๑)  เป็นอาจารยป์ระจาํของมหาวิทยาลยั  หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอก   ท่ีสาํเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาโท  หรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือมีความรู้   ความเช่ียวชาญ  และประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ 
  (๒)  มีความประพฤติดี  มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  (๓)  แสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง   ทั้งการติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการในศาสตร์
ของตน  และการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยกระบวนการวิจยั 
  (๔)  สอนและอบรมนกัศึกษาใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ทั้งดา้นวชิาการ   วิชาชีพ 
และคุณธรรมจริยธรรม 
  (๕)  ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม 
  (๖)  มีความรับผดิชอบสูง  เป็นแบบอยา่งท่ีดีของศิษย ์
 ขอ้  ๑๔  อาจารยผ์ูส้อน  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการปรับปรุงหลกัสูตรรายวิชาท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหส้อน  และพฒันากระบวนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 



 ๗ 
 
 

หมวด  ๓ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ขอ้  ๑๕   มหาวิทยาลยัจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบทวิภาค   และจัดการศึกษาทั้ ง        
ภาคปกติและภาคพิเศษ   ทั้งในมหาวิทยาลยัและนอกมหาวิทยาลยั 
 

 ขอ้  ๑๖   ในการจดัการศึกษาระบบทวิภาค  มหาวิทยาลยักาํหนดใหปี้การศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น  
๒ ภาคการศึกษาปกติ  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจจดั
ใหมี้ภาคฤดูร้อน โดยกาํหนดระยะเวลาและหน่วยกิตใหมี้สดัส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บัภาคการศึกษาปกติ    
  

“หน่วยกิต”   เป็นหน่วยท่ีแสดงปริมาณเวลาในการศึกษาแต่ละรายวิชา  โดยมีหลกัในการคิด             
ค่าหน่วยกิต  ดงัน้ี 
  (๑)   รายวิชาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเ้วลาบรรยายความรู้หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  
ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ   ใหมี้ค่าเท่ากบั  ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  (๒)   รายวิชาภาคปฏิบติั  ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาค   
การศึกษาปกติ   ใหมี้ค่าเท่ากบั  ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  (๓)  การฝึกงาน หรือ การฝึกภาคสนาม ท่ีใชเ้วลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชัว่โมงต่อภาค  
การศึกษาปกติ   ใหมี้ค่าเท่ากบั  ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  (๔)  การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  ท่ีใชเ้วลาทาํ
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่นอ้ยกวา่  ๔๕  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั  ๑  หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 
 

ขอ้  ๑๗  หลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ท่ีมหาวิทยาลยัเปิดสอน  มี  ๓  ประเภท  ดงัน้ี 
    (๑)  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี(๔ ปี) มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ ๑๒๐ หน่วยกิต   
ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน  ๘ ปีการศึกษา   สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา   และไม่เกิน   ๑๒   ปีการศึกษา   
สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา       สามารถศึกษาสาํเร็จไดไ้ม่ก่อน    ๖    ภาคการศึกษาปกติ   
สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา   และไม่ก่อน  ๑๔  ภาคการศึกษา      สาํหรับการลงทะเบียนเรียน   
ไม่เตม็เวลา 
    (๒)  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี(๕ ปี)มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า ๑๕๐หน่วยกิต   
ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๕ ปีการศึกษา  
สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา  สามารถศึกษาสาํเร็จไดไ้ม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ   สาํหรับ
การลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา   และไม่ก่อน  ๑๗  ภาคการศึกษา   สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
    (๓)  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  มีจาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกว่า  ๗๒ 
หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๔ ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๖              
ปีการศึกษา สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา   สามารถศึกษาสาํเร็จไดไ้ม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ 



 ๘ 
 
 

สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 
  

 ขอ้  ๑๘  มหาวิทยาลยัจดัให้มีการประกนัคุณภาพของทุกหลกัสูตรท่ีเปิดสอน  และปรับปรุง
พฒันาหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  
 

หมวด  ๔ 
คุณสมบัติและวธีิรับนักศึกษา 

 
ขอ้  ๑๙  คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเขา้ศึกษา 

  ๑๙.๑  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามเกณฑท่ี์หลกัสูตรแต่ละประเภทกาํหนดไว ้  ดงัน้ี 
    ๑๙.๑.๑  หลกัสูตรปริญญาตรี (๔ ปี  และ ๕ ปี)  จะตอ้งเป็นผูส้ําเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า 
    ๑๙.๑.๒  หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)   จะตอ้งเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า   หรือระดับอนุปริญญา  (๓  ปี)  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย   หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอนุปริญญา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๑๙.๒  เป็นผูมี้ร่างกายแขง็แรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 

  ๑๙.๓ มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
  

ขอ้  ๒๐  การรับเขา้ศึกษา 
           มหาวิทยาลยัจะพิจารณารับผูส้มคัรเขา้เป็นนักศึกษา   โดยวิธีการสอบคดัเลือก  หรือ           

การคดัเลือกตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
  

ขอ้  ๒๑  การรายงานตวัเป็นนกัศึกษา 
  ๒๑.๑  ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก   จะตอ้งรายงานตวัเพื่อข้ึนทะเบียน  เป็น

นกัศึกษาพร้อมดว้ยเอกสาร  ตามวนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ 
  ๒๑.๒  เม่ือรายงานตวัข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาแลว้   มหาวิทยาลยัจะกาํหนดรหัส   

ประจาํตวันกัศึกษาใหต้ามหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีนกัศึกษาสงักดั  และจะแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา  เพื่อให ้                
คาํปรึกษา  แนะนาํ  และดูแลนกัศึกษา  

 
 
 
 



 ๙ 
 
 

หมวด  ๕ 
การลงทะเบียนเรียน 

 

ขอ้  ๒๒  นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนและชาํระเงินค่าบาํรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  ตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด โดยใหช้าํระตามวนั  เวลา และสถานท่ี  
ท่ีมหาวิทยาลยัแจง้ใหท้ราบ  พร้อมแสดงหลกัฐานการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาใหค้รบถว้น   จึงจะถือ
วา่การลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ 

  

ขอ้  ๒๓  ในกรณีท่ีมีความจาํเป็น  มหาวิทยาลยัอาจประกาศงดการสอนวิชาใดวิชาหน่ึง  หรือ
จาํกดัจาํนวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดวิชาหน่ึงกไ็ด ้

  

ขอ้  ๒๔  นกัศึกษาซ่ึงสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีหลกัสูตรหน่ึงแลว้           หากมีความ
ประสงคจ์ะเรียนอีกหลกัสูตรหน่ึงในคณะเดียวกนัหรือต่างคณะกนั    เพื่อรับปริญญาท่ี  ๒  กส็ามารถ
กระทาํได ้    โดยจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการประจาํคณะ  ในการคดัเลือก
นกัศึกษาตามเง่ือนไข  และกาํหนดจาํนวนรายวิชา  จาํนวนหน่วยกิต  และระยะเวลาท่ีนกัศึกษาจะตอ้ง
ศึกษาเพิ่มเติม 

  

ขอ้  ๒๕  การกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาในการลงทะเบียนเรียน 
  ๒๕.๑  ภาคการศึกษาปกติ 
               ๒๕.๑.๑  นกัศึกษาภาคปกติจะตอ้งลงทะเบียนเรียนแบบเตม็เวลา  โดยในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติ  ตอ้งลงทะเบียนเรียนรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ๙  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต 
               ๒๕.๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะตอ้งลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา  โดยใน

แต่ละภาคการศึกษาปกติ  ตอ้งลงทะเบียนเรียนรวมกนัแลว้ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต    และไม่เกิน  ๙  
หน่วยกิต 

๒๕.๑.๓   การนบัจาํนวนหน่วยกิตในขอ้  ๒๕.๑.๑ และ  ๒๕.๑.๒   จะไม่นบั
หน่วยกิตของรายวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนในลกัษณะเป็นบุพวิชา (Prerequisite ) เพื่อปรับพื้นฐาน
หรือเรียนแบบเรียนร่วม  หรือรายวิชาท่ีไดรั้บอนุมติัใหส้อบเทียบ  โดยไม่ตอ้งเขา้เรียน 

  ๒๕.๒  ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
     

หมวด  ๖ 
การขอเปล่ียนแปลง  เพิม่ ถอน  และยกเลิกรายวชิา 

 
 ขอ้  ๒๖  การขอเปล่ียนแปลง  เพื่อเพิ่ม  หรือถอนรายวิชาเรียน    จะกระทาํได้เม่ือนักศึกษา        
ไดล้งทะเบียนเรียนแลว้   และจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน  ๒๐ วนั ของภาคการศึกษาปกติ   หรือ  



 ๑๐ 
 
 

๑๐  วนัของภาคการศึกษาฤดูร้อน  โดยนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา    พร้อมทั้งให้ยื่นหลกัฐานต่อสาํนกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลยั  
 

 ขอ้  ๒๗  การขอยกเลิกรายวิชาเรียน  สามารถกระทาํได ้ โดยนกัศึกษาตอ้งไดรั้บการพิจารณา
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยป์ระจาํวิชา หลงัจากนั้นให้นาํหลกัฐานมายื่นต่อสาํนกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลยั ในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า  ๒  สัปดาห์ก่อนวนัสอบปลายภาค
การศึกษา  สาํหรับภาคการศึกษาปกติ  และไม่นอ้ยกว่า  ๑  สัปดาห์สาํหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน  โดย
รายวิชาท่ีขอยกเลิกจะไดรั้บการบนัทึกอกัษร  “W”  ในระเบียนผลการเรียน 
 

หมวด  ๗ 
การเรียนรายวชิานอกหลักสูตร 

 
ขอ้  ๒๘  การเรียนรายวิชาใด ๆ  นอกเหนือจากท่ีหลกัสูตรกาํหนดให้เรียน  นกัศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มเติมความรู้ได ้ โดยการประเมินผลการศึกษาจะกระทาํได ้ ๓  ลกัษณะ  ดงัน้ี 
      ๒๘.๑  ประเมินผลการศึกษาเป็นระดบัคะแนน  ( A , B+ , B , C+ , C ,  D+ , D หรือ F)  
ในกรณีน้ีสามารถนาํหน่วยกิตของรายวิชานั้นมาคาํนวณเป็นค่าคะแนนเฉล่ีย (GPA) ของภาคการศึกษา    
ท่ีลงทะเบียนเรียนและค่าคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX)  ของผลการศึกษาตลอดหลกัสูตรได ้
      ๒๘.๒  ประเมินผลการศึกษาแบบไม่เป็นระดบัคะแนน ( S , U)  ในกรณีน้ีไม่สามารถ
นําหน่วยกิตของรายวิชานั้นมาคาํนวณเป็นค่าหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและ             
ค่าหน่วยกิตสะสมตลอดหลกัสูตรได ้ ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บการประเมินผลการศึกษาเป็น U นกัศึกษา 
ไม่ตอ้งเรียนซํ้าอีก 

  ๒๘.๓  การใหผ้ลการศึกษาเป็นอกัษร  Au 
  ๒๘.๓.๑  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเรียนร่วม (Au) ในรายวิชาใดแลว้  จะ

ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นอีก  เพื่อใหมี้การประเมินผลการศึกษาเป็นระดบัคะแนนไม่ได ้  
    ๒๘.๓.๒  รายวิชาท่ีจะสามารถลงทะเบียนเรียนแบบเรียนร่วมไดจ้ะตอ้งไม่ใช่
รายวิชาท่ีมีภาคปฏิบติั  และจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากประธานหลกัสูตร  และ/หรือหวัหนา้ภาควิชา   
    ๒๘.๓.๓  นักศึกษาจะใชร้ายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเรียนร่วมเป็นบุพวิชา 
(Prerequisite)  ของรายวิชาท่ีต่อเน่ืองกนัไม่ได ้
    ๒๘.๓.๔ มหาวิทยาลัยจะไม่นับหน่วยกิตของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน
แบบเรียนร่วม  และจะบนัทึกผลการเรียนลงในใบรายงานผลการศึกษาว่า “Au”  เม่ือผูส้อนตรวจสอบ
พบวา่  นกัศึกษามีเวลาเรียนเพียงพอ 
    ๒๘.๓.๕  นักศึกษาไม่จาํเป็นตอ้งสอบ   หรือทาํกิจกรรมใด ๆ  ในรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนเรียนแบบเรียนร่วม 



 ๑๑ 
 
 

 ๒๘.๓.๖  นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศแบบเรียนร่วม
ไม่ได ้
 

ขอ้  ๒๙  ในการเรียนรายวิชานอกหลกัสูตร  นักศึกษาตอ้งชาํระค่าหน่วยกิตเช่นเดียวกบัการ             
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปกติ 

 
หมวด  ๘ 

การวดัผลและการประเมินผลการศึกษา 
  

ขอ้  ๓๐  การวดัผลและการประเมินผลการศึกษา 
   ๓๐.๑  มหาวิทยาลยัให้อาจารยผ์ูส้อนมีการวดัและประเมินผลทุกรายวิชาท่ีมีการเรียน

การสอนในแต่ละภาคการศึกษา   โดยการวดัและประเมินผลตอ้งทาํตลอดภาคการศึกษา  และจดัใหมี้การ
สอบปลายภาค  โดยกาํหนดคะแนนเกบ็ระหวา่งภาค  อยูร่ะหวา่งร้อยละ  ๕๐ - ๘๐ 

   ๓๐.๒  การประเมินผลรายวิชาในระบบท่ีมีค่าระดบัคะแนน   ใหแ้สดงผลการศึกษาเป็น
ตวัอกัษร   ซ่ึงมีความหมายของระดบัคะแนน   และค่าระดบัคะแนน   เป็น  ๘  ระดบั  ดงัน้ี 

 
 

 ระดบัคะแนน  ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดบัคะแนน  
           A   ดีเยีย่ม           ๔.๐ 
           B+   ดีมาก           ๓.๕ 
           B   ดี           ๓.๐ 
           C+   ดีพอใช ้               ๒.๕ 
          C    พอใช ้                ๒.๐ 
           D+   อ่อน                            ๑.๕ 
           D   อ่อนมาก           ๑.๐ 
           F    ตก            ๐.๐ 
 

  การประเมินผลรายวิชาตามระบบน้ี   ระดบัคะแนนท่ีถือว่าสอบได ้ ตอ้งไม่ตํ่ากว่า  D  ถา้
นกัศึกษาไดร้ะดบัคะแนนในรายวิชาใด  เป็น  F  ตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่  จนกว่าจะสอบได ้  ยกเวน้   
รายวิชาเลือก  ใหส้ามารถเปล่ียนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนท่ีอยูใ่นหมวดหรือกลุ่มเดียวกนัแทนได ้
  สําหรับการประเมินผลรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และรายวิชา                 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ถา้นกัศึกษาไดร้ะดบัคะแนนตํ่ากว่า  C  ถือว่า  ตก  และตอ้งลงทะเบียนเรียน
ใหม่  หากไดรั้บการประเมินตํ่ากวา่  C  เป็นคร้ังท่ีสอง  ถือวา่พน้สภาพการเป็นนกัศึกษา  

 ๓๐.๓ การประเมินผลรายวิชาในระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน ใชส้ัญลกัษณ์การประเมิน  
เป็นตวัอกัษร  ซ่ึงมีความหมาย  ดงัน้ี 

 



 ๑๒ 
 
 

           ระดบัการประเมิน    ความหมายของการการประเมิน 
            S  (Satisfactory)    หมายความวา่    ผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ  หรือ  ผา่น 
           U  (Unsatisfactory)    หมายความวา่   ผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจ หรือ ไม่ผา่น 
 

 ๓๐.๔   การแสดงผลการศึกษารายวิชาท่ียงัมิได้ประเมินผลการศึกษา  หรือไม่มีการ
ประเมินผล  ใหแ้สดงดว้ยตวัอกัษร  ดงัน้ี 

 

        อกัษร     ความหมายของผลการศึกษา  
  I  (Incomplete)             หมายความวา่           การประเมินผลไม่สมบูรณ์   
                  (ขาดการประเมินผลงานระหวา่งภาค) 
  I*  (Incomplete)       หมายความวา่               การประเมินผลไม่สมบูรณ์   
                    (ขาดสอบปลายภาค) 

Au  (Audit)             หมายความวา่  ลงทะเบียนเรียนแบบเรียนร่วมหรือ 
ลงทะเบียนเรียนในฐานะผูร่้วมฟัง 
โดยไม่ มีการประ เ มินผล    และ           
นักศึกษามีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ  ๘๐ 

W   (Withdraw)      หมายความวา่  ลงทะเบียนเรียนแลว้ยกเลิก  
การ เ รียน  รายวิชานั้ น    เ ม่ือพ้น
กาํหนดเวลาเพิ่ม-ถอนแลว้  โดยให้
ดําเนินการก่อนกําหนดสอบปลาย
ภ าค  ไ ม่น้อ ยกว่ า   ๒   สัปด า ห์ 
สําหรับภาคการศึกษาปกติและไม่
น้อยกว่ า   ๑   สัปดา ห์   สํ าห รับ      
ภาคการศึกษาฤดูร้อน    

 P   (In progress)    หมายความวา่         การเรียนการสอนยงัไม่ส้ินสุด   
 

๓๐.๕   การใหอ้กัษร  I   หรือ  I*  ในรายวิชาใด ๆ   กระทาํไดใ้นกรณี  ดงัน้ี 
  ๓๐.๕.๑  นักศึกษาไม่สามารถเขา้สอบได ้ เน่ืองจากป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์

หรือมีเหตุผลสุดวิสยัท่ีมีหลกัฐานมาแสดง   ใหแ้สดงผลการศึกษาเป็น  “ I* ” 
  ๓๐.๕.๒  อาจารยผ์ูส้อน ประธานหลกัสูตร หัวหนา้ภาควิชา  และ/หรือ คณบดี

เห็นควรให้รอผลการศึกษา   อนัเน่ืองมาจากนกัศึกษาทาํงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชานั้นยงัไม่สมบูรณ์
ใหแ้สดงผลการศึกษาเป็น “ I ” 

๓๐.๖  นักศึกษาท่ีขาดสอบปลายภาคทุกประเภท    จะตอ้งมาดาํเนินการยื่นคาํร้องท่ี    
งานทะเบียนและประมวลผล   เพื่อขอสอบปลายภาคภายในเวลา ๒ สัปดาห์  นบัจากวนัสุดทา้ยของการ



 ๑๓ 
 
 

สอบตามตารางสอบท่ีกาํหนด  และจะตอ้งชาํระค่าขอสอบตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  โดยงานทะเบียน
และประมวลผลจะจดัสอบใหก้บันกัศึกษาท่ียืน่คาํร้องภายในเวลา   ๒  สปัดาห์ 

๓๐.๗  นกัศึกษาจะตอ้งดาํเนินการขอเปล่ียนอกัษร  I  เป็นระดบัคะแนน หรือ   อกัษร S   
ภายในภาคการศึกษาปกติถดัไปท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  หากพน้กาํหนดดงักล่าวแลว้  ให้อาจารย์
ผูส้อนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนท่ีมีอยูท่ ั้งหมด  เป็นระดบัคะแนนตามระบบประเมินผล  หรือเป็น
อกัษร  S  หรือ  U  แลว้แต่กรณี  

๓๐.๘  การให้อักษร  W  นอกจากกรณีของการยกเลิกรายวิชาหน่ึงรายวิชาใดตาม           
คาํนิยามภายในขอ้ ๓๐.๔ แลว้   อาจใหอ้กัษร  W  ไดใ้นกรณีต่อไปน้ี  

 ๓๐.๘.๑  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเรียนร่วม ในฐานะผูร่้วมฟัง  
(Au) โดยไม่มีการประเมินผล  แต่มีเวลาในการเรียนนอ้ยกวา่ร้อยละ  ๘๐   

 ๓๐.๘.๒  นักศึกษาถูกสั่งพกัการศึกษา  หรือพน้สภาพการเป็นนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 

       ๓๐.๘.๓  มหาวิทยาลยัอนุมติัใหน้กัศึกษาถอนรายวิชาทุกรายวิชา 
 

ขอ้  ๓๑   การนบัหน่วยกิตสะสม 
   ๓๑.๑ ให้นบัหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีไดรั้บการประเมินเป็นระดบัคะแนนหรือ  

สัญลกัษณ์ S,U โดยไม่รวมรายวิชาท่ีตอ้งเรียนเพิ่ม   เพื่อปรับพื้นฐาน   ตามมติของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

   ๓๑.๒   การคาํนวณค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย  และค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมให้นาํเอา
ผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชารวมกันแล้วหารด้วยผลรวมของ         
หน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด    ผลของการหาร ใหมี้ทศนิยม  ๒  ตาํแหน่ง  โดยไม่ปัดเศษ 
  

ขอ้  ๓๒  การเรียนซํ้าและการเรียนเพิ่ม 
  ๓๒.๑  รายวิชาบงัคบัในหลกัสูตร ท่ีนกัศึกษาไดรั้บผลการประเมินเป็นระดบัคะแนน  F  

หรือไดรั้บการประเมินเป็นอกัษร  U   นกัศึกษาตอ้งเรียนรายวิชานั้นซํ้ าอีก  เพื่อใหไ้ดรั้บการประเมินเป็น
ระดบัคะแนนอ่ืน  หรือ  สญัลกัษณ์  S 

  ๓๒.๒  กรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนแทน จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  หรือคณะกรรมการบริหารภาควิชา  แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ีให้เป็นไปตาม         
ขอ้กาํหนดของหลกัสูตร 

  ๓๒.๓  นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาครบถว้นตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตรแลว้  แต่มีค่า
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึงเกณฑก์ารจบหลกัสูตร  (๒.๐๐)  ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตร    
ท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอน  ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีไม่เคยลงทะเบียนเรียนมาก่อน  เพื่อเพิ่มค่าระดับคะแนน         
เฉล่ียสะสมใหสู้งข้ึนจนถึงเกณฑก์ารจบหลกัสูตรได ้ ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษา   และไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน  

  



 ๑๔ 
 
 

ขอ้  ๓๓  ขั้นตอนการประเมินผลการศึกษา 
  ๓๓.๑  ให้คณะกรรมการประจําคณะร่วมกันพิจารณาผลการวัดและประเมินผล          

การศึกษาของรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลยั และ
ใหค้ณบดีเป็นผูล้งนามรับรองผลการประเมินผลการศึกษารายวิชาท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของคณะ 

  ๓๓.๒  ให้แต่ละคณะรายงานผลของการวดัและประเมินผลการศึกษาในแต่ละภาค             
การศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อพิจารณาและกลัน่กรองการประเมินผลการศึกษา  หลงัจาก
นั้นจึงมอบให้งานทะเบียนและประมวลผลนาํไปคิดคาํนวณ ค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย  และระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมตามลาํดบั 

 
หมวด  ๙ 

การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ 
 

ขอ้  ๓๔  นกัศึกษาซ่ึงทุจริตในการสอบจะไดรั้บโทษสถานใดสถานหน่ึงหรือหลายสถาน ดงัน้ี 
๓๔.๑  ไดรั้บระดบัคะแนน  F  ในรายวิชาท่ีนกัศึกษากระทาํการทุจริต 
๓๔.๒  ไดรั้บระดบัคะแนน F  ทุกรายวิชาในภาคการศึกษาท่ีนกัศึกษากระทาํการทุจริต 
 

ขอ้  ๓๕  ให้มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนสอบสวนขอ้เท็จจริง  และพิจารณาโทษตาม  
ขอ้ ๓๔  แก่นกัศึกษาซ่ึงทุจริตในการสอบ  เพื่อเสนอใหม้หาวิทยาลยัสัง่ลงโทษต่อไป 

 
หมวด  ๑๐ 

การลาของนักศึกษา 
 

ขอ้  ๓๖  การลาของนกัศึกษา   กระทาํไดใ้นกรณี ต่อไปน้ี 
   ๓๖.๑   การลาเพื่อไม่เขา้ชั้นเรียน 
    นกัศึกษาท่ีมีกิจจาํเป็น หรือป่วย ไม่สามารถเขา้เรียนในชัว่โมงเรียนได ้จะตอ้ง

ยืน่ใบลา  เพื่อขออนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
 

   ๓๖.๒   การลาพกัการศึกษา 
    นกัศึกษาท่ีมีการเจ็บป่วยหรือกิจจาํเป็นพิเศษเป็นเวลานาน ให้สามารถลาพกั

การศึกษาได ้ ตามเง่ือนไข  ดงัน้ี 
    ๓๖.๒.๑  นักศึกษาใหม่ท่ีมหาวิทยาลัยเพิ่งรับเข้าศึกษา  ไม่มีสิทธิลาพัก       

การศึกษาในภาคการศึกษาแรก  ยกเวน้การเจ็บป่วยท่ีแพทยใ์ห้การรับรอง  หรือนักศึกษาผูน้ั้นจะไดรั้บ
อนุมติัจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ 

๓๖.๒.๒  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา
ปกติ  หากมีความประสงคจ์ะลาพกัการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรือมากกวา่  จะตอ้งแจง้ใหม้หาวิทยาลยั



 ๑๕ 
 
 

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยให้ยื่นใบลาตามแบบท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด โดยผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษา  
ประธานหลกัสูตร/หัวหนา้ภาควิชา  ถึงคณบดี  เพื่อพิจารณาอนุมติั  และนาํส่งสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน            

๓๖.๒.๓  นกัศึกษาท่ีลาพกัการศึกษา  หรือถูกสั่งพกัการศึกษา  ไม่ตอ้งชาํระ
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา  แต่ตอ้งชาํระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาค          
การศึกษาท่ีลาพกั  ยกเวน้ภาคการศึกษาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนแลว้ 

    ๓๖.๒.๔  การลาพกัในระหว่างภาคการศึกษา  จะกระทาํไดต้อ้งไดรั้บอนุมติั
ก่อนวนัเร่ิมสอบปลายภาคของภาคการศึกษานั้น  รายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น         
จะไดรั้บการบนัทึกเป็นอกัษร “W” ในใบระเบียนผลการศึกษา 

    ๓๖.๒.๕  การลาพกัการศึกษาไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุใหข้ยายระยะเวลา
ศึกษาออกไป   
      ๓๖.๓  การลาออก   

  นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาให้ยื่นใบลาตามแบบ          
ท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา ประธานหลกัสูตร และ/หรือ หวัหนา้ภาควิชา  ถึงคณบดี  แลว้
เสนอต่อมหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติั   

 

ขอ้  ๓๗  ในระหว่างท่ีนกัศึกษาลาพกัการศึกษา  หรือนกัศึกษาท่ียงัไม่ไดรั้บการอนุมติัให้ลาออก
จากการเป็นนกัศึกษา  ให้ถือว่ายงัมีสภาพเป็นนกัศึกษาอยู่  และนกัศึกษาผูน้ั้นจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ
ต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัทุกประการ 
 

หมวด  ๑๑ 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ขอ้  ๓๘  นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา  ในกรณีต่อไปน้ี 

  ๓๘.๑  การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาโดยระเบียบการวดัผล 
 ๓๘.๑.๑  ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดและ       

ไม่รักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา 
 ๓๘.๑.๒  ไม่สาํเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 ๓๘.๑.๓  โอนไปเป็นนกัศึกษาของสถาบนัการศึกษาอ่ืน 
 ๓๘.๑.๔  สาํเร็จการศึกษา 
 ๓๘.๑.๕  ยืน่ใบลาออก  และไดรั้บอนุมติัจากมหาวิทยาลยัแลว้ 

               ๓๘.๑.๖  มีผลการศึกษาอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 
 (๑)  เม่ือศึกษามาแลว้ครบสองภาคการศึกษาปกติ  มีค่าระดบัคะแนน

เฉล่ียสะสมทั้งหมดไม่ถึง  ๑.๖๐ 



 ๑๖ 
 
 

      (๒)  เม่ือเขา้ศึกษาครบส่ีภาคการศึกษาปกติ  หกภาคการศึกษาปกติ 
และแปดภาคการศึกษาปกติ  แลว้  มีค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมทั้งหมดไม่ถึง  ๑.๘๐ 

     (๓)  เรียนไดห้น่วยกิตครบตามหลกัสูตร  และใชเ้วลาในการศึกษาครบ
ตามขอ้ ๑๘ แลว้  แต่ไดค่้าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่  ๒.๐๐  

 

   ๓๘.๒  การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาโดยผลของกฎหมาย  ในกรณีต่อไปน้ี 
๓๘.๒.๑  ตาย 
๓๘.๒.๒  แจง้ความเทจ็ ปกปิดความจริง หรือใชห้ลกัฐานการศึกษาปลอมเพ่ือ

ประกอบการพิจารณารับเขา้เป็นนกัศึกษา 
๓๘.๒.๓  ถูกลงโทษทางวินยัใหอ้อกหรือไล่ออกจากมหาวิทยาลยั 

  

ข้อ  ๓๙  การพน้สภาพของนักศึกษา  ตามข้อ ๓๘.๑  จะกระทาํเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติ          
ในระบบทวิภาค  สําหรับผลการศึกษาภาคฤดูร้อนให้นาํไปรวมกบัผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
ถดัไป  ท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นลงทะเบียนเรียน  ยกเวน้ผูท่ี้จบการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 
หมวด  ๑๒ 

การเทียบโอนผลการเรียนรายวชิาและการยกเว้นการเรียนรายวชิา 
 

ขอ้  ๔๐  ผูมี้สิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาและขอยกเวน้การเรียนรายวิชา   ตอ้งเป็นผูมี้
คุณสมบติัดงัน้ี 

  ๔๐.๑ เป็นผูมี้ความรู้พื้นฐานการศึกษาของระดบัท่ีขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา   
ตามท่ีกาํหนดในเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  ๔๐.๒  เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา   ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ    
ขา้ราชการพลเรือน หรือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง   

  

ขอ้  ๔๑  หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา  มีดงัน้ี 
  ๔๑.๑  เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาในหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า  ท่ีสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรับรอง 
  ๔๑.๒  ในกรณีท่ีขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา   ในหลกัสูตรของสถาบนัราชภฏั  

หรือมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมีรหัสวิชาและคาํอธิบายรายวิชาตรงกนั  รวมทั้งมีจาํนวนหน่วยกิตเท่ากนั  ซ่ึง
ไดรั้บการประเมินผลการเรียนไม่ตํ่ากวา่ระดบัคะแนน  C   ใหส้ามารถนาํค่าหน่วยกิต และค่าระดบัคะแนน
มาคาํนวณเป็นผลการศึกษาได ้

  ๔๑.๓  การขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา   จะทาํได้ไม่เกินกว่า  ๓  ใน  ๔  ของ       
หลกัสูตรท่ีสมคัรเขา้ศึกษา  และจะตอ้งใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัไม่น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา   



 ๑๗ 
 
 

สําหรับหลกัสูตรปริญญาตรี ( ๔  ปี  หรือ  ๕  ปี )  และไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ
หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) 

  ๔๑.๔  ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่  นกัศึกษาจะขอเทียบโอนผลการเรียน
รายวิชาไดไ้ม่เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตให้เขา้ศึกษาตามหลกัสูตรท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบแลว้ 

  ๔๑.๕  รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีจะนาํมาขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา  ในหมวดวิชา
เฉพาะดา้น   ตอ้งสอบไดม้าแลว้ไม่เกิน  ๘  ปี  โดยนบัจากวนัท่ีสาํเร็จการศึกษา  หรือจากภาคการศึกษา     
สุดทา้ยท่ีมีผลการเรียน  จนถึงวนัท่ีรับบุคคลนั้นเขา้ศึกษา 

  ๔๑.๖  การขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงจะกระทาํได้
เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น 

 

ขอ้  ๔๒  หลกัเกณฑใ์นการขอยกเวน้การเรียนรายวิชา  มีดงัน้ี 
  ๔๒.๑  เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีมีรหสัวิชาและคาํอธิบายรายวิชาไม่ตรงกบัหลกัสูตร

ของมหาวิทยาลยั   แต่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่  ๓ ใน ๔ ของรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีขอยกเวน้ 
  ๔๒.๒  เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีไดรั้บการประเมินผลการเรียนไม่ตํ่ากว่าระดบัคะแนน      

C  หรือไดรั้บการประเมินเป็นสญัลกัษณ์  S,  P  หรือ  G 
  ๔๒.๓  การขอยกเวน้การเรียนรายวิชา  จะทาํไดไ้ม่เกินกว่า  ๓ ใน  ๔ ของหลกัสูตรท่ี

สมคัรเขา้ศึกษา    และจะตอ้งใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา   สําหรับ
หลกัสูตรปริญญาตรี  ( ๔  ปี   หรือ  ๕  ปี )   และไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคการศึกษาปกติ   สําหรับหลกัสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) 

  ๔๒.๔  รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีนาํมาขอยกเวน้การเรียนรายวิชา  ผูข้อสามารถขอเทียบ
เป็นจาํนวนหน่วยกิตได ้ ตามท่ีคณะกรรมการของมหาวิทยาลยัประเมินให้  แต่ไม่สามารถนาํมาคาํนวณ
เป็นค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย   หรือค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมได ้

  ๔๒.๕  มหาวิทยาลยัจะยกเวน้การเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป และ/หรือรายวิชาบุพวิชา 
(prerequisite)  ทั้ งหมดให้กับผูท่ี้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ท่ีสมัครเขา้ศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั 

  ๔๒.๖  ในกรณีท่ีผูข้อนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอธัยาศยั  การฝึกอบรม  การฝึกอาชีพ  หรือการปฏิบติังานในสถานประกอบการ  มาขอเทียบ
เพื่อยกเวน้การเรียนรายวิชาในหลกัสูตร ให้ผูข้อนําหลกัฐานท่ีแสดงถึงประสบการณ์การเรียนรู้  และ
ผลสัมฤทธ์ิ  หรือสมรรถนะท่ีตรงตามจุดประสงค์ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร   โดยอาจให้มีการประเมิน             
ภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบติั  หรือทั้ง ๒ ลกัษณะ 

  ๔๒.๗  ในกรณีท่ีผูข้อตอ้งการเทียบประสบการณ์ในการทาํงานเพ่ือขอยกเวน้การเรียน
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   จะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถนํา



 ๑๘ 
 
 

หลกัฐานมาแสดงถึงสมรรถนะในวิชาชีพนั้น ๆ    และจะตอ้งเป็นผูท่ี้ผ่านการทาํงานในวิชาชีพนั้น ๆ      
ในสถานประกอบการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ๓  ปี 

 

ขอ้  ๔๓  ผูข้อยกเวน้การเรียนรายวิชาหรือขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา  ตอ้งกระทาํภายใน
กาํหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลยัแจง้ใหท้ราบในแต่ละภาคการศึกษา 

 

ขอ้  ๔๔  ในการขอยกเวน้การเรียนรายวิชา  หรือการขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา  นกัศึกษา
ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

  

ขอ้  ๔๕  นักศึกษาท่ีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชามีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม  
ส่วนนกัศึกษาท่ีไดรั้บการยกเวน้การเรียนรายวิชาไม่มีสิทธิไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม 

 

ขอ้  ๔๖  การบนัทึกผลการเรียนรายวิชาท่ีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียน  ให้บนัทึกเป็นระดบั
คะแนน  และค่าระดบัคะแนน   ส่วนการบนัทึกผลการเรียนรายวิชาท่ีไดรั้บการพิจารณาใหย้กเวน้การเรียน  
ใหบ้นัทึกเป็นอกัษร  “S” 

 

 
หมวด  ๑๓ 

                             การขอโอนย้ายหลักสูตร และสาขาวชิา  ของนักศึกษา 
 

ขอ้  ๔๗  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง   
มีสิทธิท่ีจะขอโอนยา้ยไปศึกษาหลกัสูตร หรือสาขาวิชาอ่ืน  ทั้งภายในคณะเดิมหรือต่างคณะได ้  

  

ขอ้  ๔๘  การขอโอนยา้ยหลกัสูตรและสาขาวิชาไปต่างคณะ  มีหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
 ๔๘.๑  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  ประธานหลกัสูตร  หัวหน้า 

ภาควิชา  และคณบดีของคณะเดิมก่อน 
 ๔๘.๒  ประธานหลกัสูตร  หวัหนา้ภาควิชา  และคณบดีของคณะท่ีจะรับโอนยา้ยจะเป็น 

ผูพ้ิจารณาอนุมติัรับเขา้ศึกษา 
 ๔๘.๓  มีระยะเวลาท่ีตอ้งศึกษาอยู่ในสาขาวิชาท่ีโอนยา้ยเขา้  ก่อนจบการศึกษาและมี

สิทธิขอรับปริญญา  ดงัน้ี 
 ๔๘.๓.๑  ไม่นอ้ยกวา่สองภาคการศึกษาปกติ   สาํหรับหลกัสูตร  ๕  ปี 

  ๔๘.๓.๒  ไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  สําหรับหลกัสูตรปริญญาตรี             
๔  ปี   และหลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  

  

ขอ้   ๔๙   การขอโอนยา้ยหลกัสูตรและสาขาวิชาภายในคณะเดิม  มีหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
   ๔๙.๑  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  และประธานหลกัสูตรเดิม 



 ๑๙ 
 
 

   ๔๙ .๒   ประธานหลัก สูตร  และ /หรือหัวหน้ าภ าควิ ช า    ท่ี จะ รับโอนย้า ย                      
เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัรับเขา้ศึกษา 

   ๔๙.๓  มีระยะเวลาศึกษาอยู่ในหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีโอนยา้ยเขา้   ไม่น้อยกว่า     
สองภาคการศึกษาปกติ ก่อนจบการศึกษา  จึงมีสิทธิขอรับปริญญา   สาํหรับการศึกษาหลกัสูตร  ๕  ปี  

   ๔๙.๔  มีระยะเวลาศึกษาอยู่ในหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีโอนยา้ยเข้าไม่น้อยกว่า       
หน่ึงภาคการศึกษาปกติ ก่อนจบการศึกษา  จึงมีสิทธิขอรับปริญญา   สาํหรับการศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี  
๔ ปี  และปริญญาตรี  (ต่อเน่ือง)   

  

ขอ้  ๕๐  การโอนยา้ยสาขาวิชาทั้งภายในคณะและต่างคณะ   จะกระทาํไดเ้พียงคร้ังเดียว 
  

ขอ้  ๕๑  การเทียบหรือโอนยา้ยรายวิชา ใหป้ระธานหลกัสูตร หวัหนา้ภาควิชา และคณะกรรมการ
วิชาการคณะท่ีจะรับโอนเป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

  

ขอ้  ๕๒  รายวิชาท่ีเคยศึกษามาทั้งในหลกัสูตรและสาขาวิชาเดิม  ให้สามารถนาํหน่วยกิต และ
ระดบัคะแนนทั้งหมดมาคาํนวณค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมในหลกัสูตรและสาขาวิชาใหม่ได ้  

 

ขอ้    ๕๓   คาํร้องขอโอนยา้ยหลกัสูตรและสาขาวิชาทั้งภายในคณะและต่างคณะท่ีไดรั้บอนุมติั
แลว้  จะตอ้งนาํมายืน่ท่ีสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ก่อนเร่ิมภาคการศึกษาปกติท่ีจะขอ
โอนยา้ยไม่นอ้ยกวา่สองสปัดาห์ 

  

ขอ้  ๕๔  การโอนยา้ยหลกัสูตรและสาขาวิชาทั้งภายในคณะหรือต่างคณะจะสมบูรณ์  ก็ต่อเม่ือได้
ชาํระค่าธรรมเนียมการโอนยา้ยหลกัสูตรและสาขาวิชาตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  และไดรั้บการเปล่ียน
รหสัประจาํตวันกัศึกษาใหม่แลว้ 

  

ขอ้  ๕๕  หลกัสูตรและระยะเวลาการศึกษา  ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละหลกัสูตร 
 

หมวด  ๑๔ 
การอนุมัติปริญญาและการให้เหรียญรางวลัเรียนดี 

 
ขอ้  ๕๖  การแสดงความจาํนงขอสาํเร็จการศึกษา 
    ๕๖.๑  ในภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา    นักศึกษาจะตอ้งยื่น    

คาํร้องท่ีคาดว่าจะสาํเร็จการศึกษาต่อสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โดยผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษา   
และประธานหลกัสูตร  ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

   ๕๖.๒  นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อขออนุมติัใหไ้ดรั้บปริญญา  จะตอ้งมี        
คุณสมบติั  ดงัน้ี 



 ๒๐ 
 
 

  ๕๖.๒.๑  ตอ้งเรียนรายวิชาต่างๆ ครบถว้น ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของ
หลกัสูตรหรือสาขาวิชานั้น และต้องไม่มีรายวิชาบงัคบัใดของหลักสูตรท่ีได้รับผลการประเมินเป็น            
I    หรือ  P 

  ๕๖.๒.๒  ตอ้งไดรั้บค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกว่า  
๒.๐๐ 

  ๕๖.๒.๓  เป็นผูมี้เกียรติและศกัด์ิศรีของนักศึกษาในดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
กอปรกบัเป็นผูมี้สาํนึกและแสดงออกซ่ึงวฒันธรรมอนัดี  

  

ขอ้  ๕๗  ให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา และตรวจสอบผลการคิดคาํนวณค่าระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมของนกัศึกษาท่ีเรียนครบหลกัสูตร เพื่อนาํเสนอต่อสภาวิชาการให้พิจารณาและอนุมติั
ผลการศึกษา โดยพิจารณาจากคุณสมบติัตามขอ้  ๕๖.๒  แห่งขอ้บงัคบัน้ี 

   

ขอ้  ๕๘  ให้สภาวิชาการเป็นผูพ้ิจารณา และนําเสนอช่ือนักศึกษาผูส้มควรได้รับปริญญาต่อ         
สภามหาวิทยาลยั   เพื่อพิจารณาและอนุมติัใหไ้ดรั้บปริญญาบตัรต่อไป    

การไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมใหเ้ป็นไปตามความในขอ้  ๔๕  และ  ขอ้ ๕๙  แห่งขอ้บงัคบัน้ี 
   

ขอ้  ๕๙  การใหป้ริญญาเกียรตินิยมจะตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 
  ๕๙.๑  ไดรั้บค่าระดบัคะแนนไม่ตํ่ากว่า C  และไม่เคยไดรั้บสัญลกัษณ์ U ในรายวิชา          

ใด ๆ  ตลอดหลกัสูตร 
  ๕๙.๒  ใชเ้วลาศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดตามแผนการศึกษา ยกเวน้นักศึกษาท่ี

ไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 
  ๕๙.๓    เป็นผูมี้ความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินยันกัศึกษา 
  ๕๙.๔ ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมท่ีสภาวิชาการจะเสนอช่ือเพื่อขออนุมติัปริญญา  

เกียรตินิยมเป็น  ดงัน้ี 
   ๕๙.๔.๑  ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่  ๓.๖๐  ข้ึนไป  จะไดรั้บปริญญา

เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
   ๕๙.๔.๒  ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมระหว่าง  ๓.๒๕  ถึง  ๓.๕๙   จะไดรั้บ

ปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัสอง 
  

ขอ้  ๖๐  การใหเ้หรียญรางวลัเรียนดีประจาํปีแก่นกัศึกษา  จะดาํเนินการในกรณีต่อไปน้ี            
มหาวิทยาลยัจะใหร้างวลัเรียนดีเป็นเหรียญทองแก่นกัศึกษาท่ีจบการศึกษาและมี           

ผลการศึกษาเป็นค่าระดบัคะแนนสูงสุดของหลกัสูตร โดยนกัศึกษาผูน้ั้นตอ้งมีค่าระดบัคะแนนของทุก
รายวิชาไม่ตํ่ากวา่ C  และไม่ไดรั้บอกัษร U ในรายวิชาใด ๆ รวมถึงมีค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมแต่ละภาค 
การศึกษาและทุกภาคการศึกษารวมกนัไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐        อีกทั้งเป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย และ 
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยันกัศึกษา   

  



 ๒๑ 
 
 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 
 
 (ผูช่้วยศาสตราจารยชุ์มพล   ศิลปอาชา) 

       นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


