
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 

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

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒวาดวย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ใหมีความเหมาะสม   และเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2541  สภามหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ขอบังคบันี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวาดวย  การศึกษาระดับ    

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548”  

ขอ 2  ใหใชขอบังคับนี้ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 3  ใหยกเลกิขอบังคับมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2543 

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศ หรือมติอ่ืนใดในสวนทีก่ําหนดไวแลวใน 

ขอบังคับนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ  4  ในขอบังคับนี ้  

  “มหาวิทยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  “สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

    “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวชิาการมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                

ตามขอบังคับมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543                                                    

   “อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

                        “คณะ” หมายความวา  คณะซึ่งเปนสวนราชการ  ตามมาตรา 8  แหงพระราชบญัญัติ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541  และใหหมายความถึง  สวนงานในกาํกับของมหาวทิยาลัย  

ตามระเบียบมหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ วาดวย สวนงานในกํากับของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2543  ดวย 
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  “ภาควิชา หรือ สาขาวิชา”  หมายความวา  ภาควิชา หรือ สาขาวิชา ของมหาวทิยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ  ซึง่เปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสภามหาวทิยาลัย 

  “คณบดี”  หมายความวา  คณบดีหรือตําแหนงทีเ่ทียบเทา ซึง่เปนสวนราชการของ

มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ และใหหมายความถงึบคุคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือ

ตําแหนงทีเ่ทียบเทาของสวนงานในกาํกับของมหาวทิยาลัยดวย 

ขอ 5    ใหอธกิารบดีรักษาการตามขอบังคบันี ้

 

 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ขอ 6  ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน 3 ระบบ ดังนี ้

6.1  การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึง่ปการศึกษามีระยะ 

เวลาการศึกษาไมนอยกวา 30 สัปดาห 

6.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี ้

      6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา 

ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

      6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา 

ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

     6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษา 

ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

                   ระบบการจัดการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษได  

                   6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา 

โดยมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8 สัปดาห 

                   จํานวนชัว่โมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชัว่โมง     

การเรียนตามที่กําหนดไวตามขอ 8 

                   ในการจัดการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System)  ซึง่เปนการจัดการเรียน 

การสอนเปนชวงเวลาชวงละหนึง่รายวิชาหรือหลายรายวชิาก็ได 
      ใหแตละหลักสูตรกาํหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการศึกษาแบบใด 

ขอ 7  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใชระบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิต ตองจัดการเรียน 

การสอนไมนอยกวา 15 ชัว่โมง การจัดการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท ดังนี ้
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7.1  การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค 

การศึกษาไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกนิ 22 หนวยกติ ยกเวนในกรณีที่นิสิตมหีนวยกิตที่เหลือสําหรับ

ลงทะเบียนตามหลักสูตรนอยกวา 9 หนวยกิต 

7.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบยีนรายวิชา ไมเกิน 9    

หนวยกิต                 

สําหรับหลักสตูรที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค  ใหเทยีบ

จํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

ขอ  8  หนวยกติ  หมายถึงการกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาทีน่ิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมี

หนวยกิตกําหนดไว ดังนี ้

8.1  รายวชิาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรอือภิปรายปญหา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไม

นอยกวา 15 ชัว่โมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

8.2  รายวชิาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง 2 ถงึ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา 

30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวภิาค 

8.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก 3 ถงึ 9 ชัว่โมงตอสัปดาห หรือไมนอย

กวา 45 ถึง 135 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวภิาค 

8.4  การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัติตามคลินิก ที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถงึ 12 

 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงตอภาคการศกึษาปกติใหมคีาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

8.5  การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) ที่ใชเวลาศึกษาดวยตนเองจากสื่อการเรียนตามที่

อาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษา 1 ถึง 2 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 15 ถงึ 30 ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ที่ไมใชระบบทวิภาค ตามขอ 6.2 เทียบคา

หนวยกิตกับชัว่โมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

 

 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา 

 

ขอ 9  จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี ้

9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใชเวลา 

ศึกษาไมเกนิ 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรบัการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
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9.2   หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใช  

เวลาศึกษาไมเกิน 10 ปการศกึษาสาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ปการศึกษา

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

9.3  หลักสูตรปริญญาตรี ( ไมนอยกวา 6 ป)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180     

หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศกึษาสาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 18 ป

การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

9.4  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  มีจาํนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72  หนวยกิต  

ใชเวลาศึกษาไมเกิน 4 ปการศึกษาสําหรบัการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลา และไมเกนิ 6 ปการศึกษา

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนือ่ง)  จะตองถอืเปนสวนหนึง่ของหลักสูตรปริญญาตรีและ

จะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวนและใหระบุคําวา 

“ตอเนื่อง” ไวในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 

9.5  หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) มจีาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา 120      

หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกนิ 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ป

การศึกษา สําหรบัการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) สามารถเทียบหนวยกิตตามประสบการณหรือ  

ตามความรูของผูเรียนได โดยเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบที่มหาวทิยาลัยกาํหนด  

 ขอ 10 การนับเวลาการศึกษา ใหนบัจากวนัที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาใน 

หลักสูตรนัน้ 

ขอ 11  โครงสรางหลกัสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชา

เลือกเสรี   โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี ้

                    11.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

11.2  หมวดวชิาเฉพาะ  หมายถงึ  วิชาแกน  วิชาเฉพาะดาน วิชาพืน้ฐานวิชาชพี และ

วิชาชพี ใหมีจาํนวนหนวยกติรวม ดังนี ้

11.2.1 หลักสตูรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84 หนวยกติ 

11.2.2 หลักสตูรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 114 หนวยกติ 

11.2.3 หลักสตูรปริญญาตรี (6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 144 หนวยกติ 

11.2.4 หลักสตูรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 42 

หนวยกิต 

11.2.5 หลักสตูรปริญญาตรี (เทียบความรู) ใหมีจาํนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84  

หนวยกิต 
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หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวชิาเอกและวิชาโท  

ก็ได  โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต  และวิชาโทตองมจีํานวนหนวยกิตไม

นอยกวา 15 หนวยกิต   ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจาํนวนหนวยกติ ของวิชาเอกอีกไม

นอยกวา 30 หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต 

11.3  หมวดวชิาเลือกเสรี หมายถงึ  รายวชิาใดๆ ที่เปดโอกาสใหนิสิตเลือกเรียนในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยใหมจีาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา  6  หนวยกติ 

11.4  หมวดกจิกรรม หมายถึง การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ของมหาวทิยาลยั โดยไมนับ  

หนวยกิต 

  

   

หมวด 3 
การรับเขาเปนนิสิต 

 

ขอ 12 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

12.1  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา 

12.2  สําเร็จการศึกษา  ข้ันอนุปริญญาหรือเทียบเทาสาํหรับ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

12.3  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 13  การรบัเขาเปนนิสิต ใชวิธีดังตอไปนี ้

13.1  สอบคัดเลือก 

13.2  คัดเลือก 

13.3  รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

13.4  รับเขาตามขอตกลงของมหาวทิยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

ขอ 14  การขึน้ทะเบียนเปนนิสิต  ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐาน    

ที่มหาวทิยาลยักําหนด โดยชําระเงนิคาธรรมเนียมตาง ๆ  ตามวัน เวลา  และสถานทีท่ี่มหาวทิยาลยั

กําหนด 

ขอ 15  ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตที่ไมอาจมารายงานตวัเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานทีท่ี่

มหาวิทยาลยักําหนด  เปนอันหมดสทิธิท์ีจ่ะเขาเปนนิสิต  เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัย

ทราบเปนลายลักษณอักษรในวนัทีม่หาวทิยาลัยกาํหนดใหรายงานตัว  และเมื่อไดรับอนมุัติ ตองมา

รายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวด 4 
การลงทะเบียน 

 

ขอ 16  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  

16.1 กําหนดวนัและวิธกีารลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแตละภาคการศึกษา

ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

16.2  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ของ

มหาวิทยาลยัเรียบรอยแลว ภายในกาํหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย นิสิตผูใดลงทะเบยีนเรียน 

หรือ ชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ  ภายหลังวนัที่มหาวทิยาลัยกําหนด  จะตองถูกปรับตามระเบียบ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวาดวย การเก็บเงนิคาธรรมเนียมการศกึษาระดับปริญญาตรี 

16.3  ผูที่ข้ึนทะเบียนเปนนิสิตใหมในภาคการศึกษาใด  ตองลงทะเบียนเรียนในภาค 

การศึกษานัน้ 

16.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบรูณในภาคการศึกษาใด ภายในกาํหนดเวลาตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย ไมมีสิทธิเ์รียนในภาคการศึกษานัน้ เวนแตจะไดรับอนุมติัเปนกรณีพิเศษจาก

คณบดี  ทัง้นี ้นิสิตตองลงทะเบียนเรยีนรายวิชาไวถูกตองแลว ภายใน 2 สัปดาห นับจากวนัเปดภาค

การศึกษา 

         16.5  รายวิชาใดทีห่ลกัสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอืน่กอนหรือมีบุรพวชิา นิสิตตอง

เรียนรายวิชาดังกลาวมากอน  จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ได 

ขอ 17  จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได 

17.1  นิสิตเตม็เวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค

ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต  ในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกนิ 10 

หนวยกิต  สําหรับนิสิตสภาพรอพินจิใหลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ 

17.2 นิสิตไมเต็มเวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาตามระบบ      

ทวิภาค  ไมเกนิ 9 หนวยกิต  ในภาคฤดูรอนลงทะเบยีนเรียนรายวิชาไดไมเกิน 6 หนวยกิต 

17.3 นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติจากคณบดี  เพื่อลงทะเบียนเรยีนรายวิชามากกวาที่

กําหนดไว  ทั้งนี้ ตองไมเกิน 3 หนวยกิต 

17.4  นิสิตทีจ่ะสําเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร มีจาํนวนหนวยกิตต่ํา      

กวาเกณฑที่กาํหนดไวในขอ 17.1 ใหลงทะเบียนเรียนเทาจํานวนหนวยกิตที่เหลือได 

สําหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอืน่ที่ไมใชระบบทวิภาคใหเปนไปตามเกณฑของ

ระบบทวิภาค 

ขอ 18  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
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18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก

อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนเปนลายลักษณอักษร  

18.2  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมหนวย

กิตสะสม 

18.3 รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่ตํ่า

สุดแตไมเกินจาํนวนหนวยกติสูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา    

18.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับเปนหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอย

กวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมดของรายวิชานั้น โดยนิสิตไมตองสอบ 

18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนมุัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับ

หนวยกิต  แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่มหาวทิยาลยัเหน็สมควร  และจะตองปฏิบัติตาม

ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  

  ขอ 19  การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห      

โดยการอนมุัติจากคณบด ี
 

 

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

  ขอ 20  นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ  ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน  

ของรายวิชานัน้ ๆ  จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ยกเวน กรณีการจัดการศึกษา แบบ

การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) 

ขอ 21  การประเมินผลการศึกษา 

21.1  การประเมินผลการศึกษาใชระบบคาระดับข้ัน  ดังนี ้
                                     

 ระดับข้ัน ความหมาย คาระดับข้ัน 

             A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
             B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
             B ดี (Good) 3.0 
             C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 
             C พอใช (Fair) 2.0 
             D+ ออน (Poor) 1.5 
             D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
             E ตก (Fail) 0.0 



 

- 8 - 

   

21.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับข้ัน ใหประเมนิผลใช

สัญลักษณ ดังนี ้   

                           

 สัญลักษณ                  ความหมาย 

 S ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/เปนทีพ่อใจ 

 U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/ไมเปนที่พอใจ 

 AU การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบัหนวยกิต (Audit) 

 I การประเมนิผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

 W การงดเรียนโดยไดรับอนุมติั (Withdrawn) 

 IP ยังไมประเมนิผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In progress)     
 

 21.3 การให  E  นอกจากขอ 21.1  แลว  สามารถกระทาํไดในกรณีตอไปนี้ 

                 21.3.1  นิสิตสอบตก 

21.3.2 ขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

21.3.3 มีเวลาเรยีนไมครบตามเกณฑในขอ 20 

21.3.4  ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

21.3.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ  I  เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 21.6 

21.4 การให  S  หรือ  U  จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิตหรือมีหนวยกิต แต

คณะเหน็วาไมสมควรประเมนิผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับข้ัน หรือการประเมินผลการฝกงาน  

ที่มิไดกําหนดเปนรายวิชาใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี ในกรณีที่ได U นิสิตจะตองปฏิบัติงาน

เพิ่มเติมจนกวาจะไดรับความเหน็ชอบใหผานได จงึจะถอืวาไดศึกษาครบถวนตามทีก่ําหนดไวใน

หลักสูตร    

21.5 การให  I   จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้

21.5.1 นิสิตมเีวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 20 แตไมไดสอบเพราะปวย  หรือ  

เหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดี 

21.5.2 ผูสอนและหัวหนาภาควิชาเหน็สมควรใหรอผลการศึกษา  เพราะนิสิตยัง

ปฏิบัติงานซึง่เปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไมสมบูรณ 

21.6 การดําเนินการแก  I   นิสิตจะตองดาํเนนิการแกสัญลักษณ  I  ใหเสร็จส้ินภายใน 4  

สัปดาห เพื่อใหผูสอนแกสัญลักษณ   I  หากพนกําหนดดังกลาวผูสอนจะเปลีย่นสัญลักษณ  I  เปนคา

ระดับข้ัน  E  ทันท ี
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21.7 นิสิตที่มผีลการเรียนตัง้แตระดับ D ข้ึนไป ถือวาสอบไดในรายวชิานัน้ ยกเวน

รายวิชาในหลกัสูตรกําหนดไวเปนอยางอื่น 

21.8  การให  W  จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้

21.8.1 นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวชิานัน้ตามขอ 19 

21.8.2 นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักตามขอ 27 

21.8.3 นิสิตถกูสั่งพกัการเรียนในภาคการศึกษานั้น 

21.8.4 นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเปลี่ยนจากสัญลกัษณ  I  เนื่องจากการปวย  

หรือเหตุอันสุดวิสัยยงัไมส้ินสดุ 

21.9 การให AU จะกระทําในกรณีทีน่ิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ 

โดยไมนับหนวยกิต ตามขอ 18 

21.10  การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทาํงานตอเนื่องกันเกนิกวา  1   

ภาคการศึกษา 

21.11  ผลการสอบตองสงผานความเห็นชอบของคณบดีประจําคณะกอนสงกองบรกิาร

การศึกษา 

                   21.12 การแสดงผลการศึกษาและคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมสําหรับนิสิตทีรั่บโอนจาก

สถาบันอุดมศึกษาอืน่ เมื่อสําเร็จการศึกษาใหดําเนนิการดังนี ้

21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไวสวนหนึ่ง

ตางหากพรอมทั้งระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษานัน้ไวดวย 

21.12.2 คํานวณคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตร

ของมหาวทิยาลัย 

ขอ 22  การเรยีนซ้าํหรือเรียนแทน 

22.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได  E  ในวชิาบังคับนิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเลือก

รายวิชาอื่นที่มลัีกษณะเนื้อหาคลายคลึงเรียนแทน  ในการเลือกเรียนแทนนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก

หัวหนาภาควชิาหรือหัวหนาสาขาหรือประธานหลักสูตร ที่รายวิชานั้นสงักัด และไดรับอนุมัติจากคณบดี  

ที่รายวิชานั้นสงักัด 

ในกรณีที่ไมใชวิชาบงัคับ หากไดผลการเรียนเปน E ไมตองเรียนซ้ําในรายวิชาดงักลาวได 

22.2  ในกรณทีี่นิสิตยายคณะหรือเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท  รายวชิาที่สอบได  E  ใน

วิชาบงัคับของวิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิม นิสิตจะตองเรยีนซ้าํหรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหม

หรือวิชาโทใหมแทนกันได ในการเลือกเรียนแทนนี้ตองไดรับความเหน็ชอบจากหัวหนาภาควิชา หรือ

หัวหนาสาขาวชิา หรือประธานหลักสูตรของวิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหม  และไดรับอนุมัติจากคณบดี 
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ของคณะที่วิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหมสังกัด วิชาที่เลือกเรียนแทนนี้จะไมนับหนวยกิตในหมวดวชิาเอก

ใหมหรือหมวดวิชาโทใหม 

ขอ 23  การนบัหนวยกิตและการคํานวณคาระดับข้ันเฉลี่ย 

23.1  การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ย  ใหนับจาก

รายวิชาทีม่ีการประเมินผลการศึกษาเปนคาระดับข้ัน   A,  B+,  B,  C+,  C,  D+,  D  และ  E 

                   23.2  การนับจาํนวนหนวยกติสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กาํหนดในหลกัสูตรใหนับ

เฉพาะหนวยกติของรายวิชาที่สอบได ต้ังแตระดับ D ข้ึนไปเทานั้น   

23.3  คาระดบัข้ันเฉลี่ยรายภาคการศึกษา  ใหคํานวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษา

นั้นโดยเอาผลรวมของผลคณูระหวางจาํนวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาเปนตวัตั้งหาร

ดวยจํานวนหนวยกิตรวมของภาคการศึกษานัน้ 

23.4  คาระดบัข้ันเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตัง้แตเร่ิมเขาเรียน

จนถงึภาคการศึกษาสุดทายที่นิสิตลงทะเบยีนเรียน  โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิต

กับคาระดับข้ัน ของแตละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด  หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด 

23.5 การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติ ภาคเรยีนที่ 2 

ที่นิสิตลงทะเบยีนเรียน 

23.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได  IP  รายวชิาใด ไมตองนํารายวิชานัน้มาคํานวณคา

ระดับข้ันเฉลี่ยรายภาคการศกึษานั้น  แตใหนาํไปคํานวณในภาคการศึกษาที่ไดรับการประเมนิผล 

ขอ 24  การทจุริตในการสอบและการทุจริตใด ๆ ที่เกีย่วของกับการศึกษา  

นิสิตที่เจตนาทุจริตหรือทาํการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกบัการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับ

โทษดังนี ้

24.1 ตกในรายวิชานัน้ หรือ 

24.2  ตกในรายวิชานัน้ และใหพักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือเลื่อน 

การเสนอชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา หรือ 

24.3 พนจากสภาพนิสิต 

การพิจารณาการทุจริตดังกลาวใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 

 

หมวด 6 
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก 

 

ขอ  25  สถานภาพนิสิต เปนดังนี ้

25.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงเปน 2 ประเภท ดังนี ้
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25.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแกนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเตม็เวลา                

25.1.2 นิสิตไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแกนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 

25.2  สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา 

25.2.1 นิสิตสามัญ ไดแก ผูที่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของ

มหาวิทยาลยัและเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

25.2.2 นิสิตสมทบ ไดแก นสิิตและนักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ที่ไดรับ

อนุมัติจากมหาวทิยาลยัใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่

ตนสังกัด 

25.2.3 นิสิตทีเ่ขารวมศึกษา ไดแกบุคคลภายนอกที่ไดรับการอนุมัติจาก

มหาวิทยาลยัใหเขารวมศกึษาในรายวิชา โดยอาจเทยีบโอนหนวยกิตได เมื่อไดรับการคัดเลือกเขาเปน

นิสิตสามัญ 

ขอ 26  การจาํแนกสภาพนิสิต 

        สภาพนสิิตมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ และสภาพรอพนิิจ 

26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ  ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศกึษาแรก  หรือนิสิต

ที่สอบไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  2.00 

26.2 นิสิตสภาพรอพนิิจ  ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต  1.50 - 1.99  

แตยังไมพนสภาพนิสิต  ภายใตขอ 29.3.5  และ 29.3.6  

การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อส้ินภาคการศึกษาที่ 2 นับต้ังแตเร่ิมเขาศึกษา 

นิสิตเต็มเวลาที่เรียนภาคฤดรูอนใหนาํผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่

ลงทะเบียนเรียน 

ขอ 27  การลาพักการเรียน 

27.1 นิสิตอาจยื่นคํารองลาพกัการเรียนได  ในกรณีใดกรณีหนึง่ตอไปนี ้

27.1.1  ถูกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจําการหรอืไดรับหมายเรียกเขารับ

การตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล 

27.1.2  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหวางประเทศ หรือทนุอื่นใดที่

มหาวิทยาลยัเห็นควรสนับสนุน            

27.1.3  เจ็บปวยจนตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรอง

แพทย 

27.1.4  มีเหตุจําเปนสวนตัว  อาจยื่นคาํรองขอลาพกัการเรียนได  ถามสีภาพนิสิต

มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 
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27.2  การลาพักการเรียน นิสิตตองยืน่คํารองภายใน 4  สัปดาหนบัจากวนัเปดภาคเรียน  

และจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิต ของภาคการศึกษานัน้ และใหคณบดีเปนผูพจิารณาอนมุัติการ    

ลาพักการเรียน 

27.3 การลาพกัการเรียน  ใหอนุมัติคร้ังละ  1  ภาคการศึกษา  ถานิสิตยังมีความจาํเปนที่

จะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีก  ใหยื่นคํารองใหมตามขอ 27.2 

27.4  ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 

ขอ 28  การลาออก 

นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนสิิตของมหาวทิยาลยั  ใหยืน่คํารองตอคณะที่นิสิต

ศึกษาอยูและใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนมุัติ   

ขอ 29  การพนจากสภาพนสิิต 

นิสิตตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ดังตอไปนี ้

29.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติปริญญาตามขอ 39 

29.2 ไดรับอนุมติัจากคณบดีใหลาออก ตามขอ 28 

29.3  ถูกคัดชือ่ออกจากมหาวทิยาลยัในกรณีดังตอไปนี้ 

29.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเปนนิสิตใหม  

ยกเวน   กรณีตามขอ 27.1.1,  27.1.2,  27.1.3 

29.3.2 ไมชําระเงนิคารักษาสถานภาพนิสิตตามขอ 27.2 

29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 12 

29.3.4  เมื่อคาระดับข้ันเฉลีย่สะสมต่ํากวา 1.50           

29.3.5  เปนนสิิตสภาพรอพนิิจทีม่ีคาระดบัข้ันเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.75  เปนเวลา 

2  ภาคการศึกษาตอเนื่องกนั 

29.3.6  เปนนสิิตสภาพรอพนิิจครบ  4  ภาคการศึกษาตอเนื่องกนั 

29.3.7  ไมสามารถเรียนสําเร็จภายในกาํหนดระยะเวลาตามขอ 9  หรือได 

คาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.00 

29.3.8  ทาํการทุจริตในการสอบและถูกสัง่ใหพนจากสภาพนิสิต 

29.3.9  มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

29.3.10 ทําผดิระเบียบของมหาวิทยาลยัอยางรายแรง   

29.3.11 ถูกพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดอีาญา  เวนแตความผิดโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 

29.4 ถึงแกกรรม 
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หมวด 7 
การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหนวยกิต 

 

ขอ 30  การเปลี่ยนสถานภาพ 

30.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาํเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตเปลี่ยน

สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนีน้ิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ

และระเบียบตาง ๆ รวมทั้งชาํระคาธรรมเนยีมการศึกษา ในการเปลีย่นสภาพใหถูกตอง 

30.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได จะตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไม

นอยกวา 1 ปการศึกษา และตองลงทะเบยีนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอน

สําเร็จการศึกษา 

ขอ 31  การยายคณะ 

31.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาํเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตยาย

คณะไดทั้งนีน้สิิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมทัง้ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใน

การยายคณะให เรียบรอย 

31.2  นิสิตตองยื่นคาํรองในการขอยายคณะไมนอยกวา  60  วนักอนการลง ทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษาที่ประสงคจะยาย  การพิจารณาอนุมัติใหอยูในดุลพินิจของคณบดีที่เกี่ยวของและ

เปนไปตามระเบียบของคณะนั้น ๆ  การยายคณะจะมีผลสมบูรณตอเมื่อ  ไดรับอนมุัติจากคณบดีใน

คณะที่จะยายไปศึกษา  

31.3 รายวิชาตาง ๆ ทีน่ิสิตยายคณะไดเรียนมา ใหนาํมาคํานวณคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสม

ดวย 

31.4 ระยะเวลาการศึกษาใหนับต้ังแตเร่ิมเขาเรียนในคณะแรกที่เขาเรียน 

ขอ 32  การเปลี่ยนวชิาเอกและวิชาโท 

นิสิตสามารถเปลี่ยนวชิาเอกและวิชาโทได โดยไดรับอนุมัติจากหวัหนาภาค หรือหวัหนา

สาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรที่เกี่ยวของ และไดรับอนุมัติจากคณบดี 

ขอ 33  การคนืสภาพนิสิต 

สภาวิชาการมอํีานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควร

อยางยิ่งเทานัน้ และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 
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ขอ 34  การลงทะเบียนเรียนในสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ 

34.1 สถาบันอุดมศึกษาอืน่ที่นิสิตประสงคจะลงทะเบียนเรียน  ตองเปนสถาบัน 

อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  ทั้งนี้ โดยความเหน็ชอบของหวัหนาภาควิชา หรือ 

หัวหนาสาขาวชิา หรือประธานหลักสูตร  และไดรับอนุมัติจากคณบดี 

34.2  การโอนหนวยกิตและการเทยีบรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอืน่ตามขอ 34.1 ใหเปนไปตามขอ 36        

34.3  ผลการศึกษาที่ไดรับ  ตองปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสิตนั้นทุกกรณี 

มหาวิทยาลยัจะยึดถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  และหากไมมกีาร

เทียบโอนรายวิชาตามขอ 34.2  จะถือวาเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร 

ขอ 35  การรบัโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน                      

35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศกึษาจากสถาบันอดุมศึกษาอืน่ทีม่ี 

วิทยฐานะเทียบเทามหาวทิยาลัยได  โดยมเีงื่อนไขและวธิกีารตามที่สภาวิชาการกาํหนด 

35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะตอง

ยอมรับการเทยีบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามขอบังคับขอ 36 

35.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป

การศึกษาแตตองไมเกิน 2 เทาของกําหนดเวลาที่ตองศกึษาเพื่อใหไดจํานวนหนวยกิตที่เหลือ  และตอง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมแตละหลักสูตร จึงจะมีสิทธิสํ์าเร็จ

การศึกษา แตไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิม 

ขอ 36  การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดบัอุดมศึกษา  ใหใชเกณฑ ดังนี ้

36.1  เปนรายวิชาในหลกัสตูรอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

36.2  เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคยีงกันไดหรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอย

กวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ 

36.3  เปนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวไมเกนิ  5  ป  นับถงึวนัที่ขอเทียบรายวิชา 

36.4  รายวชิาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป และหมวดวิชาเลอืกตองไดระดับข้ัน  C   หรือ  

คาระดับข้ันเฉลี่ย  2.00  หรือเทียบเทา 

36.5  รายวชิาในหมวดวิชาเฉพาะดาน  วชิาเอก  วชิาแกน  หรือวิชาชพี  ตองสอบได     

ไมตํ่ากวาระดับข้ัน  B  หรือคาระดับข้ันเฉลี่ย 3.00 หรือเทียบเทา และเปนไปตามเกณฑและขอกําหนด

เพิ่มเติมของคณะที่รับเทยีบโอน 

36.6 การโอนหนวยกิตและการเทยีบรายวิชา ใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาหรือ

สาขาวิชาทีน่ิสิตขอโอนหนวยกิตและเทยีบรายวิชา  และไดรับอนุมัติจากคณบดี 
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36.7 การโอนหนวยกิตและการเทยีบรายวิชา  ใหกระทาํไดไมเกินกึง่หนึง่ของจาํนวน

หนวยกิตรวมตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลัย 

36.8 ในกรณีจําเปนที่ไมอาจอนุโลมตามเกณฑการเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิตนี้    

ไดทั้งหมดที่มิไดระบุไวในประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ ใหอธกิารบดีพิจารณาใหความเห็นชอบเปน  

ราย ๆ ไป 

ขอ 37  การเทยีบโอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิต 

มหาวิทยาลยัอาจยกเวนหรอืเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  

หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับนสิิตที่มคีวามรูความสามารถ ที่สามาถวัดมาตรฐานได 

ทั้งนี้ นิสิตตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตทีก่ําหนดไวในหลักสตูรและเปนไปตามหลกัเกณฑการ 

เทียบโอนของมหาวิทยาลยั 
 
 

หมวด 8 
การขอรับและการใหปริญญา 

 
ขอ 38  การขอรับปริญญา 

ในภาคการศึกษาใดทีน่ิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษา  ใหแสดงความจาํนงขอรับปริญญา

ตอมหาวิทยาลัยกอนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดทาย  1  เดือน 

ขอ 39  การใหปริญญา 

                     มหาวิทยาลยัจะพิจารณานสิิตที่ไดแสดงความจาํนงขอรับปริญญา  และมีความประพฤติ

ดี  เสนอชื่อตอสภามหาวทิยาลัยเพื่ออนุมติัปริญญาบัณฑิต  หรือปริญญาบัณฑิตเกยีรตินิยมตามเกณฑ

ตอไปนี้ 

39.1  ปริญญาบณัฑิต 

ผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิต  ตองมีคุณสมบัติดังนี ้

39.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ

ของมหาวทิยาลัย 

39.1.2 ไดรับการประเมินผล  S  ในรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต หรือการประเมินรวบ

ยอด  สําหรับหลักสูตรที่มกีารกําหนดไว 

39.1.3 ไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  2.00 

ทั้งนี้หากมกีารใชระบบการวดัผลและการศึกษาที่แตกตางไปจากนี้ จะตองกาํหนด ใหมี

คาเทียบเคียงกันได โดยการอนุมัติของสภามหาวทิยาลยั 
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39.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตนิิยมอนัดับสอง 

ผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิมอันดับสอง  ตองเปนนิสิตเต็มเวลา   

และมีคุณสมบัติดังนี ้

39.2.1  มีคุณสมบัติครบตามขอ 39.1.1  และขอ 39.1.2 

39.2.2  มีระยะเวลาเรยีนไมเกินจาํนวนภาคการศึกษาทีก่ําหนดไวในหลักสูตรทั้งนี้ 

ไมนับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพกัการเรียน 

39.2.3 ไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.25  ข้ึนไป 

                                39.2.4 ไมมีผลการเรียนรายวิชาใดต่ํากวา  C 

39.3  ปริญญาบัณฑิตเกยีรตินิยมอนัดับหนึ่ง 

ผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิมอันดับหนึ่ง  ตองเปนนิสิตเต็มเวลา และ  

มีคุณสมบัติดังนี ้

39.3.1  มีคุณสมบัติครบตามขอ 39.1.1  และขอ 39.1.2 

                               39.3.2  มีระยะเวลาเรียนไมเกนิจํานวนภาคการศึกษาตามที่กาํหนดไวในหลักสูตร

ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมติัใหลาพักการเรียน 

39.3.3  ไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.60  ข้ึนไป 

39.3.4  ไมมีผลการเรียนรายวิชาใดต่ํากวา  C   

 

 

หมวด 9  
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ขอ 40 ทุกหลกัสูตรจะตองกาํหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย

จะตองประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเดน็ คือ 

40.1 การบริหารหลักสูตร 

40.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

40.3 การสนบัสนุนและการใหคําแนะนาํนสิิต 

40.4  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 

ขอ 41 ใหทกุหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสตูรใหทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนมีาตรฐานและ

คุณภาพการศกึษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมนิเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง

ทุก 5 ป 
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ขอ 42 หลักสตูรที่จะเปดใหมหรือหลกัสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลกัสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลกัสูตรนัน้ ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลกัสูตรจะตองมี

คุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธกับสาขาที่เปดสอน และในจาํนวนนี้ตองเปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย 2 คน ทัง้นี้

อาจารยประจาํในแตละหลกัสูตรจะเปนอาจารยประจาํเกินกวา 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไมได  

อาจารยประจาํหลักสูตร หมายถงึบุคลากรของมหาวทิยาลัยที่มหีนาที่หลักทางดานการ

สอนและการวจิัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลกัสูตรที่เปดสอน 

ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบนัหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน 

อาจารยประจาํของสถาบันในความรวมมอืนั้น ใหถือเปนอาจารยประจําในความหมายของเกณฑ

มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา 

ขอ 43 ใหทกุหลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จาํนวนไมนอยกวา 3 คน โดยอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองเปนอาจารยประจําหลกัสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

การพัฒนาหลกัสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  

   

 

บทเฉพาะกาล 
 

ในกรณีที่มีขอความใดของขอบังคับนี้ขัดหรือแยงกับขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี

ฉบับกอน  โดยที่ขอความเดมิเอื้อประโยชนแกนิสิตที่เขาศึกษาในขณะที่ขอบังคับฉบับนั้นมีผลบังคบัใช  

ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาใชขอบังคับเดิมได  จนกวานิสิตนัน้จะพนสภาพนิสิต 

  

ประกาศ  ณ  วันที่   25  เมษายน  พ.ศ.  2548        

 

 

 

 (ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 

         นายกสภามหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 


