
 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

------------------------------- 
 

เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงตราขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบังคับนี้ เ รียกวา   “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รีว าดวยการจัดการศึกษา                 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรท่ีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศ อื่นใดที่เกี ่ยวกับการจัดการศึกษา   
ระดับปริญญาตรี ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย,, หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 “คณะ” หมายความวา หนวยงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  
ระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 “หลักสูตร” หมายความวา กลุมหรือชุดของรายวิชาในระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอน 
 “หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ” หมายความวา หลักสูตรท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู 
ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เนนความรูและทักษะดานวิชาการ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณ 
จริงไดอยางสรางสรรค 

 

/“หลักสูตร  … 



 
-๒- 

 

 “หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ” หมายความวา หลักสูตรท่ีมุงผลิตบัณฑิต
ใหมีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เนนความรู สมรรถนะและทักษะดานวิชาชีพตามขอกําหนด
ของมาตรฐานดานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ โดย
ผานการฝกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 
 “สาขาวิชา,, หมายความวา สาขาของหลักสูตรหรือวิชาเอกท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอน 
 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 “คณบดี” หมายความวา หัวหนาหนวยงานทางวิชาการระดับคณะของมหาวิทยาลัย 
 ‘‘คณะกรรมการประจําคณะ,, หมายความวา คณะกรรมการที่เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ 
 “ประธานหลักสูตร,, หมายความวา บุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปนประธานหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรี 
 “คณาจารย” หมายความวา บุคลากรซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 “อาจารยผูสอน” หมายความวา อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโท 
หรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือในสาขาวิชา 
ของรายวิชาท่ีสอน 
 “อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา อาจารยท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา ตักเตือน ดูแล
ความประพฤติ และแนะแนวการศึกษาใหกับนักศึกษา  
 “อาจารยประจํา” หมายความวา  บุคคลที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัยท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 
 “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้สามารถเปน
อาจารยประจํา หลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาท่ี  
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ท่ีจัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน 
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน ๒ คน 
 

/“อาจารยพิเศษ” … 



 
-๓- 

 

 “อาจารยพิเศษ” หมายความวา อาจารยผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 
 “นายทะเบียน” หมายความวา ผูท่ีไดรับการแตงต้ังจากมหาวิทยาลัยโดยมีอํานาจหนาท่ีตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 “นักศึกษา” หมายความวา ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 
 “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและ  
ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 
 “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและ 
ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 
 “การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา” หมายความวา การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ ซ่ึงคิด 
เปนหนวยกิตการเรียนรวมกันไมนอยกวา ๙ หนวยกิตและไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ 
 “การลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา” หมายความวา การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ ซ่ึง 
คิดเปนหนวยกิตการเรียนรวมกันไมนอยกวา ๓ หนวยกิตและไมเกิน ๙ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ 
 “การวัดและประเมินผลการศึกษา” หมายความวา การสอบภาคทฤษฎี การสอบภาคปฏิบัติ 
การสอบปากเปลาหรือการประเมินความรูและประสบการณท่ีไดจากการทํางาน การฝกอบรม การฝกอาชีพ 
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยโดยนํามาเทียบกับเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นเพื่อ
ประเมินเปนผลการศึกษา 
 “การโอนผลการเรียน” หมายความวา การโอนหนวยกิตและคาระดับคะแนนของรายวิชาท่ีเคย
ศึกษามาแลวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อใชนับหนวยกิตเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย   
 “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวา การเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาท่ีเคยศึกษา
มาแลวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพื่อใชนับหนวยกิตเปนสวนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   

ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือ 
คําส่ังเพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ 

 ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย 
คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสุด 
 รายละเอียดอืน่ใดท่ีเกีย่วของ ท่ีมิไดปรากฏในขอบังคับนีใ้หออกเปนประกาศของมหาวทิยาลัย 
 
 
 
 

/หมวด ๑ ... 



 
-๔- 

 

หมวด ๑ 
การบริหาร 

ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการเพือ่บริหารการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี ้
๖.๑ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
๖.๒ คณะกรรมการบริหารวชิาการ 
๖.๓ คณะกรรมการประจําคณะ  
๖.๔ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ขอ ๗ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหมีอํานาจหนาท่ีตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏธนบุรี วาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ขอ ๘ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ประกอบดวย 
 รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานดานวิชาการ      เปนประธานกรรมการ 
 คณบดีทุกคณะ         เปนกรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน     เปนกรรมการและเลขานุการ 
 หัวหนางานบริหารทั่วไปสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนผูชวยเลขานุการ 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้
 (๑)  พัฒนามาตรฐานและกํากับดูแลใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณภาพตามเกณฑ 
มาตรฐาน 
 (๒)  กล่ันกรองการขอเปดและปดหลักสูตร เพื่อนําเสนอตอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย     
เห็นชอบ 
 (๓)  กล่ันกรองการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อนําเสนอตอสภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
 (๔)  กล่ันกรองการขอแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเสนอใหมหาวิทยาลัยแตงต้ัง 
 (๕)  กลั่นกรองการจัดทําโครงการเสริมสรางพัฒนาความสามารถทางวิชาการของ 
คณาจารยและนักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย 
 (๖)  กล่ันกรองการรับนักศึกษา การจัดแผนการเรียนและการประเมินผลการศึกษา 
 (๗)  จัดทํารางระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศท่ีเกีย่วของกับการจัดการศึกษา ระดบัปริญญาตรี 

           (๘)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการมอบหมาย 
ขอ ๙ คณะกรรมการประจําคณะ ใหมีอํานาจหนาท่ีตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวย

คณะกรรมการประจําคณะ 
 
 
 

/ขอ ๑๐... 



 
-๕- 

 

ขอ ๑๐ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย 
 ประธานหลักสูตร     เปนประธานกรรมการ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   เปนกรรมการ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ท่ีคัดเลือกข้ึนมา เปนกรรมการและเลขานุการ 
 การไดมาซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ใหอยูในดุลพินิจของแตละคณะ และให 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 (๑) นําเสนอการเปดและปดหลักสูตร ปรับปรุง พัฒนา และบริหารหลักสูตรท่ีอยูในความ
รับผิดชอบใหทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของสังคม และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 (๒) สนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ ของ
หลักสูตรท่ีอยูในความรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ 
 (๓) จดัหาและผลิตส่ือการเรียนการสอนสําหรับรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตรในความ
รับผิดชอบ 
 (๔) จัดทําโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางคุณภาพทางวิชาการทั้งของคณาจารย 
และนักศึกษาในหลักสูตร 
 (๕) ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 (๖) ทําการประกันคุณภาพหลักสูตร ในดานการบริหารหลักสูตร การจัดทรัพยากร
ประกอบ การเรียนการสอนและการวิจัย การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษาและการสํารวจความ
ตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 (๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี คณะกรรมการประจําคณะ มอบหมาย 

ขอ ๑๑ กรรมการตามขอ ๘ และ ขอ ๑๐ ท่ีมิไดเปนกรรมการโดยตําแหนงใหมีวาระการตํารง
ตําแหนงคราวละ ๓ ป และอาจไดรับการแตงต้ังใหมอีกก็ได 
 

หมวด ๒ 
คณาจารย 

 
ขอ ๑๒ คณาจารย ซ่ึงเปนอาจารยผูสอน มีคุณสมบัติและหนาท่ี ดังนี้  

 (๑) อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเทา หรือ
มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
 (๒)  มีความประพฤติดี มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

/(๓)  แสวงหา... 



 
-๖- 

 

 (๓)  แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง ท้ังการติดตามความกาวหนาทางวิชาการในศาสตร     
ของตนและการสรางองคความรูดวยกระบวนการวิจัย 

(๔)  สอนและอบรมนักศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้งดานวิชาการ วิชาชีพและ
คุณธรรมจริยธรรม 

(๕)  ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
(๖)  มีความรับผิดชอบสูง เปนแบบอยางท่ีดีของศิษย 
(๗)  ทําหนาท่ีหลักดานการสอนและการวิจัยและรับผิดชอบในการปรับปรุงรายวิชาท่ีไดรับ

มอบหมายใหสอน และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
 ขอ ๑๓ จํานวน คุณวฒิุ และคุณสมบัติของอาจารย 
  ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยและ/หรือใหเปนไปตามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

หมวด ๓ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ขอ ๑๔ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบทวิภาค และจัดการศึกษาท้ังภาคปกติ 

และภาคพิเศษ 
ขอ  ๑๕  ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาค  มหาวิทยาลัยกําหนดให ๑  ปการศึกษา  แบง

ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ในแตละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และ
อาจจัดใหมีภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลาและหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษา
ปกติ 
 “หนวยกิต” เปนหนวยท่ีแสดงปริมาณเวลาในการศึกษาแตละรายวิชา โดยมีหลักในการคิดคา
หนวยกิต ดังนี้ 
 (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายความรูหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ 
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
 (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
 (๓)  การฝกงาน หรือ การฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
 (๔)  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทําโครงงาน 
หรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ระบบทวิภาค 

ขอ ๑๖ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทางดังนี้  
 

/ระบบไตรภาค... 



 
-๗- 

 

ระบบไตรภาค 
๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา

ศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห 
โดย ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกบั ๑๒/๑๕ หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔ 

หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับ ๕ หนวยกิตระบบไตรภาค  
ระบบจตุรภาค 

๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห 

โดย ๑ หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับ ๑๐/๑๕ หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ ๒ 
หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับ ๓ หนวยกิตระบบจตุรภาค 
 ขอ ๑๗ หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอน มี ๒ แบบ ดังนี ้

๑๗.๑  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบงเปน ๒ แบบ ไดแก 
 ๑๗.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ เนนความรูและทักษะดานวิชาการสามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงได
อยางสรางสรรค 
 ๑๗.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ ซ่ึงเปนหลักสูตรปริญญาตรี 
สําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษมุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงโดยใชหลักสูตร
ปกติที่เปดสอนอยูแลวใหรองรับศักยภาพของผูเรียนโดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอนอยูแลวและสนับสนุนใหผูเรียนไดทําวิจัยท่ีลุมลึกทางวิชาการ 

๑๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบงเปน ๒ แบบ ไดแก 
 ๑๗.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความ
รอบรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนนความรู สมรรถนะและทักษะดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
วิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ โดยผานการฝกงาน 
ในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 

หลักสูตรแบบนี้เทานั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง) ไดเพราะมุง 
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยูแลวใหมีความรูดานวิชาการมากยิ่งขึ้นรวมทั้งไดรับการฝกปฏิบัติ 
ข้ันสูงเพิ่มเติม 

หลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง) ถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี
และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวน และใหระบุคําวา 
“ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายช่ือหลักสูตร 

 
 

/๑๗.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี... 



 
-๘- 

 

 ๑๗.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการซ่ึงเปนหลักสูตร 
สําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการข้ันสูง 
โดยใชหลักสูตรปกติท่ีเปดสอนอยูแลวใหรองรับศักยภาพของผูเรียน ดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชา 
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยูแลว และทําวิจัยที่ลุมลึกหรือไดรับการฝกปฏิบัติขั้นสูงในหนวยงาน 
องคกรหรือสถานประกอบการ 

หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการตองมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
 ขอ ๑๘ จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๑๘.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต 
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน 
เต็มเวลา และไมกอน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
 ๑๘.๒ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๕ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต 
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๕ ปการศึกษา สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน 
เต็มเวลา และไมกอน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
 ๑๘.๓ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๖ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๘๐ หนวยกิต 
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๘ ปการศึกษา สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียน  เต็มเวลา และไมกอน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
 ๑๘.๔ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต 
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๖ ปการศึกษา สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา ท้ังนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาใน
หลักสูตรนั้น สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน 
๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

ขอ ๑๙ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันคุณภาพของทุกหลักสูตรที่เปดสอน และปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
หมวด ๔ 

คุณสมบัติและวิธีรับนักศึกษา 
ขอ ๒๐ คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา 

 ๒๐.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาตามเกณฑท่ีหลักสูตรแตละประเภทกําหนดไว ดังนี้ 
 

/๒๐.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี... 



 
-๙- 

 

  ๒๐.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป ๕ ป และ ๖ ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
  ๒๐.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาท่ีตรง
กับสาขาวิชาท่ีจะเขาศึกษาหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๒๐.๒ ตองเปนผูไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
 ๒๐.๓ มีคุณสมบัติอยางอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๒๑ การรับเขาศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนักศึกษา โดยวิธีการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๒๒ การรายงานตัวเปนนักศึกษา 
 ๒๒.๑ ผูท่ีผานการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกจะตองรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
พรอมดวยเอกสาร ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวา สละสิทธิ 
 ๒๒.๒ เม่ือรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาแลว มหาวิทยาลัยจะกําหนดรหัสประจําตัว 
นักศึกษาใหตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด และจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษา 
แนะนําและดูแลนักศึกษา 
 

หมวด ๕ 
การลงทะเบียนเรียน 

ขอ ๒๓ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียม 
การศึกษาในแตละภาคการศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหชําระตามวัน เวลาและสถานท่ี 
ท่ีมหาวิทยาลัยแจงใหทราบพรอมแสดงหลักฐานการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหครบถวนจึงจะถือวา 
การลงทะเบียนนั้นสมบูรณ 

ขอ ๒๔ ในกรณีท่ีมีความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจประกาศเพิ่มหรืองดการสอนวิชาใดวิชาหน่ึง 
หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดวิชาหน่ึงก็ได 

ขอ ๒๕ นักศึกษาซ่ึงสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรหน่ึงแลวหากมีความประสงค 
จะเรียนอีกหลักสูตรหน่ึงในคณะเดียวกันหรือตางคณะกันเพื่อรับปริญญาท่ี ๒ ก็สามารถกระทําไดโดยจะตอง 
ไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะในการคัดเลือกนักศึกษาตามเงื่อนไขและกําหนด 
จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาเพิ่มเติม 

 
 
 
 

/ขอ ๒๖ การกาํหนด... 



 
-๑๐- 

 

ขอ ๒๖ การกําหนดจํานวนหนวยกิตตอภาคการศึกษาในการลงทะเบียนเรียน 
 ๒๖.๑ การศึกษาภาคปกติ 
 นักศึกษาภาคปกติจะตองลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาโดยในแตละภาคการศึกษาปกติ 
ตองลงทะเบียนเรียนรวมกันแลวไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต 
 ๒๖.๒ การศึกษาภาคพิเศษ 
 นักศึกษาภาคพิเศษจะตองลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาโดยในแตละภาค
การศึกษาปกติตองลงทะเบียนเรียนรวมกันแลวไมนอยกวา ๓ หนวยกิตและไมเกิน ๙ หนวยกิต 
 การนับจํานวนหนวยกิตในขอ ๒๖.๑ และ ๒๖.๒ จะไมนับหนวยกิตของรายวิชา  
ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในลักษณะเปนบุพวิชา (Prerequisite) เพื่อปรับพื้นฐานหรือเรียนแบบเรียนรวม 
หรือรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหสอบเทียบโดยไมตองเขาเรียน 
 ๒๖.๓ ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกนิ ๙ หนวยกิต 
    หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเปนการลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวนหนวยกิต 
แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
ท้ังนี้ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามท่ีระบุไวในหลักสูตร 
 

หมวด ๖ 
การขอเปล่ียนแปลง เพิ่ม ถอน และยกเลิกรายวิชา 

 ขอ ๒๗ การขอเปล่ียนแปลง เพื่อเพิ่ม หรือถอนรายวิชาเรียน จะกระทําไดเม่ือนักศึกษาได
ลงทะเบียนเรียนแลวและจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน ของภาคการศึกษาปกติหรือ ๑๐ 
วัน ของภาคการศึกษาฤดูรอนโดยนับจากวันเปดภาคการศึกษาพรอมทั้งใหยื่นหลักฐานตอสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๒๘ การขอยกเลิกรายวิชาเรียน สามารถกระทําไดโดยนักศึกษาตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบ 
จากอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอนหลังจากนั้นใหนําหลักฐานมายื่นตอสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนของมหาวิทยาลัยในระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน กอนวันสอบปลายภาคการศึกษา สําหรับภาค
การศึกษาปกติ และไมนอยกวา ๗ วัน สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนโดยรายวิชาท่ีขอยกเลิกจะไดรับการบันทึก 
อักษร “W” ในระเบียนผลการเรียน 

หมวด ๗ 
การเรียนรายวิชานอกหลักสูตร 

 ขอ ๒๙ การเรียนรายวิชาใด ๆ นอกเหนือจากท่ีหลักสูตรกําหนดใหเรียน นักศึกษาสามารถลงทะเบียน 
เรียนเพื่อเพิ่มเติมความรูไดโดยการประเมินผลการศึกษาจะกระทําได ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๒๙.๑ ประเมินผลการศึกษาเปนระดับคะแนน (A , B+ , B , C+ , C , D+ , D หรือ F) ในกรณีนี้  
 

/สามารถนําหนวยกิต... 



 
-๑๑- 

 

สามารถนําหนวยกิตของรายวิชานั้นมาคํานวณเปนคาคะแนนเฉล่ีย (GPA) ของภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
และคาคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) ของผลการศึกษาตลอดหลักสูตรได 

๒๙.๒ ประเมินผลการศึกษาแบบไมเปนระดับคะแนน (S,U) ในกรณีนี้ไมสามารถนํา
หนวยกิตของรายวิชานั้นมาคํานวณเปนคาหนวยกิตรวมของภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและ คาหนวยกิต 
สะสมตลอดหลักสูตรได 

๒๙.๓ การใหผลการศึกษาเปนอักษร Au 
๒๙.๓.๑ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรวม (Au) ในรายวิชาใดแลวจะขอ 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นอีกเพื่อใหมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับคะแนนไมได 
๒๙.๓.๒ รายวิชาท่ีจะสามารถลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรวมไดจะตองไมใช 

รายวิชาท่ีมีภาคปฏิบัติและจะตองไดรับอนุญาตจากประธานหลักสูตร 
๒๙.๓.๓ นักศึกษาจะใชรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรวมเปนบุพวิชา 

(Prerequisite) ของรายวิชาท่ีตอเนื่องกันไมได 
๒๙.๓.๔ มหาวิทยาลัยจะไมนับหนวยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบ 

เรียนรวมและจะบันทึกผลการเรียนลงในใบรายงานผลการศึกษาวา “Au” เม่ือผูสอนตรวจสอบพบวานักศึกษามี
เวลาเรียนเพียงพอ 

๒๙.๓.๕ นักศึกษาไมจําเปนตองสอบหรือทํากิจกรรมใด ๆ ในรายวิชาท่ี 
ลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรวม 

๒๙.๓.๖ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาตางประเทศแบบเรียนรวมไมได 
 ขอ ๓๐ ในการเรียนรายวิชานอกหลักสูตร นักศึกษาตองชําระคาหนวยกิตเชนเดียวกับการลงทะเบียน 
เรียนรายวิชาปกติ 

 
หมวด ๘ 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 
 ขอ ๓๑ การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 
 ๓๑.๑ มหาวิทยาลัยใหอาจารยผูสอนมีการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอน 
ในแตละภาคการศึกษา โดยการวัดและประเมินผลตองทําตลอดภาคการศึกษาและจัดใหมีการสอบปลายภาค 
โดยกําหนดคะแนนเก็บระหวางภาค อยูระหวางรอยละ ๕๐ – ๘๐ 
 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาในหลักสูตรที่ตองไดรับการรับรองมาตรฐานจาก
องคกรวิชาชีพใหมหาวิทยาลัยออกประกาศการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองตาม
หลักเกณฑขององคกรวิชาชีพนั้น ๆ โดยผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะ
กรรมการบริหารวิชาการเพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
 
 

/๓๑.๒ การประเมินผล... 



 
-๑๒- 

 

 ๓๑.๒ การประเมินผลรายวิชาในระบบท่ีมีคาระดับคะแนน ใหแสดงผลการศึกษาเปนตัวอักษร 
ซ่ึงมีความหมายของระดับคะแนนและคาระดับคะแนนเปน ๘ ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน 
 A  ดีเยีย่ม  ๔.๐ 
 B+  ดีมาก  ๓.๕ 
 B  ดี  ๓.๐ 
 C+  ดีพอใช  ๒.๕ 
 C  พอใช  ๒.๐ 
 D+  ออน  ๑.๕ 
 D  ออนมาก  ๑.๐ 
 F                     ตก  ๐.๐ 

 
 การประเมินผลรายวิชาตามระบบนี้ระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดตองไมตํ่ากวา D ถานักศึกษา 
ไดระดับคะแนนในรายวิชาใดท่ีไดรับการประเมินเปน F จะไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย กรณีระดับ
คะแนน F ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได ยกเวนรายวิชาเลือกใหสามารถเปล่ียนไปลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืนท่ีอยูในหมวดหรือกลุมเดียวกันแทนได 
 สําหรับการประเมินผลรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาการฝกประสบการณ 
วิชาชีพ การเตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา ถานักศึกษาไดระดับคะแนนตํ่ากวา C ถือวา ตก และ
ตองลงทะเบียนเรียนใหม หากไดรับการประเมินตํ่ากวา C เปนคร้ังท่ีสองถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 ๓๑.๓ การประเมินผลรายวิชาในระบบไมมีคาระดับคะแนนใชสัญลักษณการประเมินเปน
ตัวอักษร ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน ความหมายของการการประเมิน 
S (Satisfactory) ผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ หรือ ผาน 
U (Unsatisfactory) ผลการศึกษาไมเปนท่ีพอใจ หรือ ไมผาน 

 
 
 
 
 

/๓๑.๔ การแสดงผล... 



 
-๑๓- 

 

 ๓๑.๔ การแสดงผลการศึกษารายวิชาท่ียังมิไดประเมินผลการศึกษาหรือไมมีการประเมินผล 
ใหแสดงดวยตัวอักษร ดังนี้ 
  

อักษร ความหมายของผลการศึกษา 
I (Incomplete) ประเมินผลไมสมบูรณ (ขาดการประเมินผลงานระหวางภาค)
I* (Incomplete) ประเมินผลไมสมบูรณ (ขาดสอบปลายภาค) 
Au (Audit) ลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรวมหรือลงทะเบียนเรียนในฐานะ

ผูรวมฟงโดยไมมีการประเมินผลและนักศึกษามีเวลาเรียน  
ไมนอยกวา รอยละ ๘๐

W (Withdraw) ลงทะเบียนเรียนแลว  ยกเลิก  การเรียนรายวิชาน้ันเมื่อพน
กําหนดเวลาเพ่ิม – ถอนแลว โดยใหดําเนินการกอนกําหนดสอบ
ปลายภาค

IP (In progress) การเรียนการสอนยังไมส้ินสุด (รายวิชาท่ีเปนหัวขอพเิศษ 
โครงงาน สารนิพนธ)

 
๓๑.๕ การใหอักษร I ในรายวิชาใด ๆ กระทําไดในกรณี ดังนี้ 

๓๑.๕.๑ อาจารยผูสอน ประธานหลักสูตรและ/หรือคณบดีเห็นควรใหรอผลการศึกษา 
อันเนื่องมาจากนักศึกษาทํางานท่ีเปนสวนหนึ่งของรายวิชานั้นยังไมสมบูรณใหแสดงผลการศึกษาเปน “ I ” 
โดยใหอาจารยผูสอนสงคะแนนเทาท่ีมีอยู 
 ๓๑.๕.๒ นักศึกษาจะตองดําเนินการขอเปล่ียนอักษร “I” เปนระดับคะแนนหรืออักษร 
S หรือ U ภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดดังกลาวแลวใหอาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนจาก
คะแนนท่ีมีอยูภายในเวลา ๑๕ วัน หากพนเวลาท่ีกําหนดใหงานทะเบียนและประมวลผลประเมินผลการเรียน 
จากคะแนนท่ีมีอยูเปนระดับคะแนน (A , B+ , B , C+ , C , D+ , D หรือ F) หรืออักษร S หรือ U 

๓๑.๖ การใหอักษร I* ในรายวิชาใด ๆ กระทําไดในกรณี ดังนี ้
๓๑.๖.๑ นักศึกษาไมสามารถเขาสอบปลายภาคไดเนื่องจากปวยโดยมีใบรับรองแพทย 

หรือมีเหตุผลสุดวิสัยท่ีมีหลักฐานมาแสดงและใหแสดงผลการศึกษาเปน “ I* ” 
 ๓๑.๖.๒ นักศึกษาท่ีขาดสอบปลายภาคทุกประเภทจะตองมาดําเนินการยื่นคํารอง   
ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือขอสอบปลายภาคภายในเวลา  ๑๕ วัน นับจากวันสุดทายของ
การสอบตามตารางสอบท่ีกําหนดและจะตองชําระคาขอสอบตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริม 
วิชาการและงานทะเบียนจะจัดสอบใหกับนักศึกษาท่ียื่นคํารองภายในเวลา ๑๕ วัน หากนักศึกษาไมมาดําเนินการ 
ยื่นคํารองเพ่ือขอสอบปลายภาคเม่ือเปดภาคการศึกษาใหมใหอาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนจากคะแนน
ท่ีมีอยูภายในเวลา ๑๕ วัน หากพนเวลาท่ีกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประเมินผลการเรียน  

 

/จากคะแนนท่ีมีอยู... 



 
-๑๔- 

 

จากคะแนนท่ีมีอยูเปนระดับคะแนน (A , B+ , B , C+ , C , D+ , D หรือ F) หรืออักษร S หรือ U 
๓๑.๗  การใหอักษร W นอกจากกรณีของการยกเลิกรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดตามคํานิยาม 

ภายในขอ ๓๑.๔ แลว อาจใหอักษร W ไดในกรณีตอไปนี้ 
๓๑.๗.๑ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเรียนรวมในฐานะผูรวมฟง (Au) 

โดยไมมีการประเมินผลแตมีเวลาในการเรียนนอยกวารอยละ ๘๐ 
๓๑.๗.๒ นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
๓๑.๗.๓ มหาวิทยาลัยอนุมัติใหนกัศึกษาถอนรายวิชาทุกรายวิชา 

ขอ ๓๒ นักศึกษามีสิทธ์ิในการสอบปลายภาคตองอยูในเกณฑ ดังตอไปนี้ 
 ๓๒.๑ มีเวลาเรียนในรายวิชาไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของวิชาเรียน 
 ๓๒.๒ มีเวลาเรียนในรายวิชาไมนอยกวารอยละ ๕๐ – ๗๐ ของวิชาเรียน ใหอยูในดุลพินิจ
ของอาจารยผูสอน  
 ๓๒.๓ ผูไมมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนจะไดรับการพิจารณาผลการเรียนเปนระดับคะแนน
ตามคะแนนท่ีมีอยู 

ขอ ๓๓ การนับหนวยกิตสะสม 
 ๓๓.๑ ใหนับหนวยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาที่ไดรับการประเมินเปนระดับคะแนนหรือ 
สัญลักษณ S, U  โดยไมรวมรายวิชาท่ีตองเรียนเพิ่ม เพื่อปรับพื้นฐาน ตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ๓๓.๒ การคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ียและคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใหนําเอาผลคูณของ 
จํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละรายวิชารวมกันแลวหารดวยผลรวมของหนวยกิตของรายวิชา
ทั้งหมด ผลของการหารใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนงโดยไมปดเศษและรายวิชาที่ไดระดับคะแนน F จะไมนํา
หนวยกิตมาเปนตัวหาร 
 ขอ ๓๔ การเรียนซํ้าและการเรียนเพิ่ม 
 ๓๔.๑ รายวิชาบังคับในหลักสูตร ที่นักศึกษาไดรับผลการประเมินเปนระดับคะแนน F 
หรือไดรับการประเมินเปนอักษร U นักศึกษาตองเรียนรายวิชานั้นซํ้าอีกเพื่อใหไดรับการประเมินเปนระดับ
คะแนนอ่ืนหรือสัญลักษณ S 
 ๓๔.๒ กรณีท่ีมีความจําเปนตองเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนแทนจะตองไดรับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร 
 ๓๔.๓ นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาครบถวนตามขอกําหนดของหลักสูตรแลว แตมีคาระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมไมถึงเกณฑการจบหลักสูตร (๒.๐๐) ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัย 
เปดสอนซ่ึงเปนรายวิชาท่ีไมเคยลงทะเบียนเรียนมากอนเพื่อเพิ่มคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใหสูงข้ึนจนถึง 

/เกณฑการจบหลักสูตร... 



 
-๑๕- 

 

เกณฑการจบหลักสูตรได ท้ังนี้นักศึกษาจะตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจาก อาจารยท่ีปรึกษาและไดรับ
อนุมัติจากอาจารยผูสอน 

ขอ ๓๕ การประเมินผลการศึกษา 
 ๓๕.๑ ใหคณะกรรมการประจําคณะรวมกันพิจารณาผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ของรายวิชาตาง ๆ ท่ีเปดสอนในแตละภาคการศึกษาตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัยและใหคณบดีเปนผู
ลงนามรับรองผลการประเมินผลการศึกษารายวิชาท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะ 
 ๓๕.๒ ใหแตละคณะรายงานผลของการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละภาคการศึกษา  
ตอคณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการบริหารวิชาการใหงานทะเบียนและประมวลผล
ตรวจสอบและกล่ันกรองการประเมินผลการศึกษาและรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อ
พิจารณา จากนั้น จึงประมวลผลนําไปคิดคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ียและระดับคะแนนเฉล่ียสะสม
ตามลําดับ 
 

หมวด ๙ 
การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ 

 ขอ ๓๖ นักศึกษาซ่ึงทุจริตในการสอบจะไดรับโทษสถานใดสถานหน่ึง ดังนี้  
 ๓๖.๑ ไดรับระดับคะแนน F ในรายวิชาท่ีนักศึกษากระทําการทุจริต  
 ๓๖.๒ ไดรับระดับคะแนน F ทุกรายวิชาในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษากระทําการทุจริต 
 ขอ ๓๗ ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงและพิจารณาโทษตาม ขอ ๓๖ แก
นักศึกษาซ่ึงทุจริตในการสอบเพ่ือเสนอใหมหาวิทยาลัยส่ังลงโทษตามประกาศเกณฑการลงโทษของ
นักศึกษาท่ีกระทําทุจริตการสอบตอไป 

 
หมวด ๑๐ 

การลาของนักศึกษา 
 ขอ ๓๘ การลาของนักศึกษา กระทําไดในกรณี ตอไปนี้  

๓๘.๑ การลาเพื่อไมเขาช้ันเรียน 
  นักศึกษาท่ีมีกิจจําเปน หรือปวย ไมสามารถเขาเรียนในช่ัวโมงเรียนได จะตองยื่นใบลา  
เพื่อขออนุญาตจากอาจารยผูสอน 

๓๘.๒ การลาพักการศึกษา 
 นักศึกษาที่มีการเจ็บปวยหรือกิจจําเปนพิเศษเปนเวลานานใหสามารถลาพักการศึกษาได 
ตามเง่ือนไข ดังนี้ 
 
 
 

/๓๘.๒.๑ นักศึกษาใหม... 



 
-๑๖- 

 

 ๓๘.๒.๑ นักศึกษาใหมที่มหาวิทยาลัยเพิ่งรับเขาศึกษาไมมีสิทธิลาพักการศึกษา 
ในภาคการศึกษาแรก ยกเวนการเจ็บปวยท่ีแพทยใหการรับรองหรือนักศึกษาผูนั้นจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 
เปนกรณีพิเศษ 
 ๓๘.๒.๒ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 
หากมีความประสงคจะลาพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรือมากกวาจะตองแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ
เปนลายลักษณอักษรโดยใหยื่นใบลาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยผานอาจารยท่ีปรึกษา ประธานหลักสูตร 
ถึงคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติและนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 
 ๓๘.๒.๓ นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษาหรือถูกส่ังพักการศึกษาไมตองชําระคาธรรมเนียม 
ท่ีเรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา แตตองชําระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีลาพัก ยกเวน 
ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนแลว 
 ๓๘.๒.๔ การลาพักในระหวางภาคการศึกษาจะกระทําไดตองไดรับอนุมัติกอนวัน
เร่ิมสอบปลายภาคของภาคการศึกษานั้น รายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นจะไดรับการบันทึก 
เปนอักษร “W” ในใบระเบียนผลการศึกษา 
 ๓๘.๒.๕ การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขยายระยะเวลาศึกษา
ออกไป 

๓๘.๓ การลาออก 
 นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาใหยื่นใบลาตามแบบท่ีมหาวทิยาลัย 
กําหนดผานอาจารยท่ีปรึกษา ประธานหลักสูตร ถึงคณบดีแลวเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ขอ ๓๙ ในระหวางท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือนักศึกษาท่ียังไมไดรับการอนุมัติใหลาออกจาก
การเปนนักศึกษาใหถือวายังมีสภาพเปนนักศึกษาอยูและนักศึกษาผูนั้นจะตองปฏิบัติตามระเบียบตาง ๆ ของ 
มหาวิทยาลัยทุกประการ 
 

หมวด ๑๑ 
การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 ขอ ๔๐ นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนกัศึกษาในกรณดีงัตอไปนี ้
 ๔๐.๑ การพนสภาพการเปนนักศึกษาโดยระเบียบการวดัผล 
 ๔๐.๑.๑ ไมลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและไมรักษาสภาพ 
การเปนนักศึกษา 
 ๔๐.๑.๒ ไมสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  
 ๔๐.๑.๓ โอนไปเปนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน  

 
/๔๐.๑.๔ สําเร็จการศึกษา... 



 
-๑๗- 

 

 ๔๐.๑.๔ สําเร็จการศึกษา 
 ๔๐.๑.๕ ยืน่ใบลาออกและไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลว 
 ๔๐.๑. ๖ มีผลการศึกษาอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี ้
 (๑) เม่ือศึกษามาแลวครบสองภาคการศึกษาปกติมีคาระดับคะแนน 
เฉล่ียสะสมท้ังหมดไมถึง ๑.๖๐ 

(๒) เม่ือเขาศึกษาครบสี่ภาคการศึกษาปกติ หกภาคการศึกษาปกติและ
แปดภาคการศึกษาปกติแลวมีคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมท้ังหมดไมถึง ๑.๘๐ 
  (๓) เรียนไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรและใชเวลาในการศึกษาครบตาม
ขอ ๑๗ แลวแตไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา ๒.๐๐ 
 ๔๐.๒ การพนสภาพการเปนนักศึกษาโดยผลของกฎหมาย ในกรณดีังตอไปนี้  
 ๔๐.๒.๑ ตาย 
 ๔๐.๒.๒ แจงความเท็จ ปกปดความจริงหรือใชหลักฐานการศึกษาปลอมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณารับเขาเปนนักศึกษา 
 ๔๐.๒.๓ ถูกลงโทษทางวินยัใหออกหรือไลออกจากมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๑ การพนสภาพของนักศึกษาภาคปกติตามขอ ๔๐.๑ จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ 
ในระบบทวิภาค สําหรับผลการศึกษาภาคฤดูรอนใหนําไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป 
ที่นักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียน ยกเวนผูท่ีจบการศึกษาภาคฤดูรอน 

 
หมวด ๑๒ 

การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาและการขอยกเวนการเรียนรายวิชา 
 ขอ ๔๒ ผูมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาและขอยกเวนการเรียนรายวิชา ตองเปนผูมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
 ๔๒.๑ เปนผูมีความรูพื้นฐานการศึกษาของระดับที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตาม 
ท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
 ๔๒.๒ สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือเทียบเทาท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

ขอ ๔๓ หลักเกณฑและเง่ือนไขในการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา มีดังนี้ 
๔๓.๑ เปนรายวิชาหรือชุดวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาท่ีสํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
๔๓.๒ ในกรณีท่ีขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎท่ีมี 

/รหัสวิชาและ... 



 
-๑๘- 

 

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาตรงกัน รวมทั้งมีจํานวนหนวยกิตเทากันซึ่งไดรับการประเมินผลการเรียน 
ไมตํ่ากวาระดับคะแนน C ใหสามารถนําคาหนวยกิตและคาระดับคะแนนมาคํานวณเปนผลการศึกษาได 

๔๓.๓ การขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจะทําไดไมเกินกวา  ๓ ใน ๔ ของหลักสูตร  
ท่ีสมัครเขาศึกษา 
  นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยท่ีรับโอนไมนอยกวา ๑ ปการศึกษาสําหรับ 
หลักสูตรปริญญาตรีใหมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยกําหนดตามความเหมาะสม 
โดยใหสอดคลองกับจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้น ๆ 

กรณีจบปริญญาตรีมาแลวตองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา สําหรับ 
ผูท่ีจบปริญญาตรีมาแลวเกิน ๑๐ ป สามารถนํามายกเวนไดเฉพาะรายวิชาศึกษาท่ัวไปเทานั้น 
 ๔๓.๔ ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหมนักศึกษาจะขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
ไดไมเกินกวาช้ันปและภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหเขาศึกษาตามหลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบแลว 
 ๔๓.๕ รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีจะนํามาขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน 
ตองสอบไดมาแลวไมเกิน ๑๐ ป โดยนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาหรือจากภาคการศึกษาสุดทายท่ีมีผลการ
เรียนจนถึงวันท่ีรับบุคคลนั้นเขาศึกษา 
 ๔๓.๖ การขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงจะกระทําได 
เพียงคร้ังเดียวเทานั้น 
 ขอ ๔๔ หลักเกณฑในการขอยกเวนการเรียนรายวิชา มีดังนี้ 

๔๔.๑ เปนรายวิชาหรือชุดวิชาที่มีรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาไมตรงกับหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัยแตมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีขอยกเวน 

๔๔.๒ เปนรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีไดรับการประเมินผลการเรียนไมตํ่ากวาระดับคะแนน C 
หรือไดรับการประเมินเปนสัญลักษณ “S”  

๔๔.๓ การขอยกเวนการเรียนรายวิชา จะทําไดไมเกินกวา ๓ ใน ๔ ของหลักสูตรท่ี
สมัครเขาศึกษาและจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ปการศึกษาสําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี  (๔ ป หรือ ๕ ป) และไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

๔๔.๔ รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีนํามาขอยกเวนการเรียนรายวิชา ผูขอสามารถขอเทียบเปน
จํานวนหนวยกิตไดตามท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินให แตไมสามารถนํามาคํานวณเปนคาระดับ 
คะแนนเฉล่ียหรือคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมได 

๔๔.๕ มหาวิทยาลัยจะยกเวนการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปและ/หรือรายวิชาบุพวิชา 
(prerequisite) ท้ังหมดใหกับผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัย 

 
 

/ขอ ๔๕ ผูขอยกเวน... 



 
-๑๙- 

 

ขอ ๔๕ ผูขอยกเวนการเรียนรายวิชาหรือขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ตองกระทําภายใน
กําหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยแจงใหทราบในแตละภาคการศึกษา 

ขอ ๔๖ ในการขอยกเวนการเรียนรายวิชา หรือการขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา นักศึกษาตอง
ชําระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๔๗ การบันทึกผลการเรียนรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนหรือที่ไดรับการยกเวน 
ใหบันทึกเปนอักษร “S” 

ขอ ๔๘ นักศึกษาท่ีถูกพนสภาพตามระเบียบการวัดผลไมสามารถนํารายวชิามายกเวนหรือเทียบโอนได 
 

หมวด ๑๓ 
การขอโอนยายหลักสูตร และสาขาวิชา ของนักศึกษา 

 ขอ ๔๙ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
มีสิทธิท่ีจะขอโอนยายไปศึกษาหลักสูตรอ่ืน ท้ังภายในคณะเดิมหรือตางคณะได 

ขอ ๕๐ การขอโอนยายหลักสูตรไปตางคณะมีหลักเกณฑดังนี ้
 ๕๐.๑ จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา ประธานหลักสูตรและคณบดีของ
คณะเดิมกอน 
 ๕๐.๒ ประธานหลักสูตรและคณบดีของคณะที่จะรับโอนยายจะเปนผูพิจารณาอนุมัติ
รับเขาศึกษา 
 ๕๐.๓ มีระยะเวลาที่ตองศึกษาอยูในหลักสูตรที่โอนยายเขากอนจบการศึกษาและมีสิทธิ
ขอรับปริญญา ดังนี้ 
 ๕๐.๓.๑ ไมนอยกวาสองภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร ๕ ป 
 ๕๐.๓.๒ไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป และ
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

ขอ ๕๑ การขอโอนยายหลักสูตรและสาขาวิชาภายในคณะเดิมมีหลักเกณฑดังนี ้
 ๕๑.๑ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและประธานหลักสูตรเดิม  
 ๕๑.๒ ประธานหลักสูตรท่ีจะรับโอนยายเปนผูเสนอใหมหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติ
รับเขาศึกษา 
 ๕๑.๓ มีระยะเวลาศึกษาอยูในหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีโอนยายเขาไมนอยกวา ๒ ภาค
การศึกษาปกติกอนจบการศกึษาจึงมีสิทธิขอรับปริญญาสําหรับการศึกษาหลักสูตร ๕ ป 
  ๕๑.๔ มีระยะเวลาศึกษาอยูในหลักสูตรและสาขาวิชาที่โอนยายเขาไมนอยกวา ๑ ภาค 
การศึกษาปกติกอนจบการศึกษาจึงมีสิทธิขอรับปริญญาสําหรับการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป และ
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
 ขอ ๕๒ การโอนยายหลักสูตรและสาขาวิชาท้ังภายในคณะและตางคณะสามารถโอนไดเพียงคร้ังเดียว 

/ขอ ๕๓ การเทียบหรือ... 



 
-๒๐- 

 

 ขอ ๕๓ การเทียบหรือโอนยายรายวิชาใหประธานหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะท่ีจะ
รับโอนเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขอ ๕๔ รายวิชาท่ีเคยศึกษามาท้ังในหลักสูตรและสาขาวิชาเดิมใหสามารถนําหนวยกิตและระดับ
คะแนนท้ังหมดมาคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในหลักสูตรและสาขาวิชาใหมได 

ขอ ๕๕ คํารองขอโอนยายหลักสูตรและสาขาวิชาท้ังภายในคณะและตางคณะท่ีไดรับอนุมัติแลวจะตอง 
มายื่นท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกอนเร่ิมภาคการศึกษาปกติท่ีจะขอโอนยายไมนอยกวา ๑๕ วัน 
 ขอ ๕๖ การโอนยายหลักสูตรและสาขาวิชาทั้งภายในคณะหรือตางคณะจะสมบูรณก็ตอเมื่อได 
ชําระคาธรรมเนียมการโอนยายหลักสูตรและสาขาวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและไดรับการเปล่ียนรหัส
ประจําตัวนักศึกษาใหมแลว 
 ขอ ๕๗ หลักสูตรและระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแตละหลักสูตร 
 

หมวด ๑๔ 
การอนุมัติปริญญาและการใหเหรียญรางวัลเรียนดี 

 ขอ ๕๘ การแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา 
 ๕๘.๑ ในภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองยื่นคํารอง 
ท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยผานอาจารยท่ีปรึกษาและประธาน 
หลักสูตร ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๕๘.๒ นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติใหไดรับปริญญาจะตองมีคุณสมบัติดังนี ้
 ๕๘.๒.๑ ตองเรียนรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามขอกําหนดและเง่ือนไขของหลักสูตร 
หรือสาขาวิชานั้น  
 ๕๘.๒.๒ ตองไดรับคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒.๐๐ 
 ๕๘.๒.๓ เปนผูมีเกียรติและศักดิศรีของนักศึกษาในดานคุณธรรมจริยธรรมกอรปกับ 
เปนผูมีสํานึกและแสดงออกซ่ึงวัฒนธรรมอันดี 
 ขอ ๕๙ ใหคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาและตรวจสอบผลการคิดคํานวณคาระดับคะแนน
เฉล่ียสะสมของนักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร เพื่อนําเสนอตอสภาวิชาการใหพิจารณาและอนุมัติผลการศึกษา  
 ขอ ๖๐ ใหสภาวิชาการเปนผูพจิารณาและนําเสนอช่ือนักศึกษาผูสมควรไดรับปริญญาตอสภามหาวทิยาลัย  

ขอ ๖๑ การใหปริญญาเกียรตินิยมจะตองอยูในหลักเกณฑตอไปนี ้
  ๖๑.๑ ไดรับคาระดับคะแนนไมตํ่ากวา C และไมเคยไดรับสัญลักษณ U ในรายวิชา ใด ๆ 
ตลอดหลักสูตร 
 ๖๑.๒ ใชเวลาศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามแผนการศึกษา ยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับ
อนุมัติใหลาพักการศึกษา 
 ๖๑.๓ เปนผูมีความประพฤติดีและไมเคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  
 

/๖๑.๔ คาระดบัคะแนน... 



 
-๒๑- 

 

 ๖๑.๔ คาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมท่ีสภาวิชาการจะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยม 
เปนดังนี้ 
 ๖๑.๔.๑ คาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต ๓.๖๐ ข้ึนไป จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
อันดับหนึ่ง 
 ๖๑.๔.๒ คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง ๓.๒๕ ถึง ๓.๕๙ จะไดรับปริญญา 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

ขอ ๖๒ นักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา นักศึกษาที่ไดรับการยกเวนการเรียน
รายวิชาและนักศึกษาท่ีมีรายวิชาท่ีไดระดับคะแนน F ไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

ขอ ๖๓ การใหเหรียญรางวลัเรียนดีประจาํปแกนกัศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนดงัตอไปนี ้
 มหาวิทยาลัยจะใหรางวัลเรียนดีเปนเหรียญทองแกผูท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ๖๓.๑ นักศึกษาท่ีจบการศึกษาและมีผลการศึกษาเปนคาระดับคะแนนสูงสุดของหลักสูตร  
  ๖๓.๒ นักศึกษาผูนั้นตองมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมแตละภาคการศึกษาและทุกภาค
การศึกษารวมกันไมนอยกวา ๓.๖๐  
 ๖๓.๓ นักศึกษาผูนั้นตองมีคาระดับคะแนนไมตํ่ากวา C และไมไดรับอักษร U ในรายวิชาใด ๆ  
และนักศึกษาไมมีรายวิชาท่ีไดระดับคะแนน F 
 ๖๓.๔ เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย  
 ๖๓.๕ ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 (กรณีผูท่ีไดคะแนนเฉล่ียรองลงมาจะไมมีสิทธิไดรับเหรียญรางวัลเรียนดี) 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ ๖๔ หลักสูตรปรับปรุงกอนเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยการจัดการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ตอไปจนกวานักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 (ผูชวยศาสตราจารยอารีย  วชิรวราการ)        
นายกสภามหาวิทยาลัยราชกฏัธนบุรี 


