ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
................................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (2) มาตรา 56 และมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 6 ประจําปการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 มีมติใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยไว ดังตอไปนี้
พ.ศ. 2561”

ขอ 1 ข อบั งคั บ นี้ เ รี ย กว า “ข อ บังคั บ มหาวิ ทยาลั ย กรุ งเทพว าด ว ยการศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิก
(1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
(2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
บรรดาระเบี ย บ ข อ กํ า หนด ข อ บั ง คั บ ประกาศ คํ า สั่ ง หลั ก เกณฑ หรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข อง
มหาวิทยาลัยในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งแตกตาง หรือขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับ
นี้แทน ทั้งนี้ ไมกระทบถึงการที่ไดกระทําไปกอนที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ

กรุงเทพ
กรุงเทพ

ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
“รองอธิ การบดี” หมายความวา รองอธิการบดีอาวุโส และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
“ผูชวยอธิการบดี” หมายความวา ผูชวยอธิการบดีอาวุโส และผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัย

“ที่ ป ระชุ ม ผู บ ริ ห าร” หมายความว า ที่ ป ระชุ ม ของผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ ซึ่ ง
ประกอบดวยผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
“คณบดี” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการ และตําแหนงอื่นที่เทียบเทาในหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยซึ่งจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
“หัวหนาภาควิชา” หมายความวา หัวหนาภาควิชา และตําแหนงอื่นที่เทียบเทาในภาควิชา
ตางๆ
“นักศึกษา” หมายความวา ผูซึ่งเขาศึกษากับมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี

“นักศึกษาพิเศษ” หมายความวา ผูซึ่งเขาศึกษากับมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีเปน
รายวิชา ทั้งนี้ ไมวาจะมีการวัดผลการศึกษาหรือไมก็ตาม
“คณะ” หมายความว า คณะวิชา วิทยาลัย สถาบัน และหนวยงานอื่นของมหาวิทยาลั ย
ซึ่งจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
“ภาควิชา” หมายความวา ภาควิชาหรือสวนงานอื่นในคณะซึ่งจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรีในสาขาวิชาตางๆ
“หนวยกิต” หมายความวา หนวยที่แสดงปริมาณการศึกษา
“ค า ลงทะเบี ย นเรี ย น” หมายความว า ค า หน ว ยกิ ต ค า บํ า รุ ง ค า ธรรมเนี ย ม ค า ปรั บ
คาปฏิบัติการ และใหหมายความรวมถึงเงินใดๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาจากการลงทะเบียนเรียน
ทั้งนี้ ไมวาจะเรียกเก็บเปนรายวิชาหรือแบบเหมาจาย
“ผูอุปการะ” หมายความวา บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา พี่นองรวมบิดา
มารดาเดี ย วกั น พี่ น อ งร ว มบิ ดาหรื อมารดาเดีย วกัน ผูรับ บุ ตรบุ ญ ธรรม หรื อผูป กครอง ซึ่ง เปน ผูที่อุป การะ
คาลงทะเบียนเรียนใหแกนักศึกษา
ขอ 5 ให อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการตามข อ บั ง คั บ นี้ และให อ ธิ ก ารบดี มี อํ า นาจออกประกาศ คํ า สั่ ง
หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ตลอดจนใหมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหา
หรือขอขัดของในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ รวมถึงการยกเวนการปฏิบัติตามขอบังคับนี้เปนการชั่วคราว
การตีความ และวินิจฉัยปญหาหรือขอขัดของ รวมถึงการยกเวนการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
เปนการชั่วคราวตามวรรคสองใหเปนที่สุด
หมวดที่ 1
ระบบการศึกษา
ขอ 6 ใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยสอดคลองกับนโยบาย ทิศทาง วิสัยทัศน มาตรฐานและ
คํานึงถึงความตองการของนักศึกษาเปนสําคัญ เพื่อใหนักศึกษามีองคความรู ทักษะ และทัศนคติอันสามารถ
ตอบสนองความตองการของประเทศในอนาคต
ขอ 7 ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหใชระบบทวิภาค โดยในหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน
สองภาคการศึ กษาปกติ ได แก ภาคการศึ กษาที่ห นึ่งและภาคการศึกษาที่ ส อง ซึ่ง แตล ะภาคการศึ กษาปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวาสิบหาสัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่สองดวยก็ได โดยมี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวาแปดสัปดาห แตเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
ทั้งนี้ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ เวนแตในหลักสูตรที่กําหนดใหภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษา
บังคับ
ขอ 8 การคิดหนวยกิต ใหเปนไปดังตอไปนี้
(1) วิชาที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงตอสัปดาหตลอดภาค
การศึกษาปกติ มีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต
(2) วิ ช าที่ ใ ช เ วลาปฏิ บั ติ ฝ ก หรื อ ทดลองไม น อ ยกว า สองชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห ต ลอดภาค
การศึกษาปกติ มีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต ทั้งนี้ เวนแตมหาวิทยาลัยกําหนดเปนอยางอื่นตามความเหมาะสม

ขอ 9 การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นระบบอื่ น นอกจากที่ กํ า หนดในหมวดนี้
ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ รูปแบบและลักษณะการจัดการศึกษาดังกลาวได ทั้งนี้ ตอง
สอดคลองกับคุณภาพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
หมวดที่ 2
คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา
ขอ 10 ผูสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร ตองมีลักษณะและคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้
(1) เปนผูที่ไมมีโรคติดตอรายแรงหรือโรคสังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรค
ขัดขวางการศึกษา
(2) เปนผูที่ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือเสียหาย หรือถูกจําหนายชื่อหรือไลออกจาก
จากสถาบันการศึกษา
(3) เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะตั้งใจศึกษาเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัดทุกประการ
ขอ 11 คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาในแตละหลักสูตร
(1) ผู ส มัครเข าศึ กษาในหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
(2) ผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา ตองเปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท า โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมเป น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
นอกจากคุณสมบัติตามขอ 11 (1)-(2) แลว ผูสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร ตองมี
คุณสมบัติเฉพาะตามขอกําหนดหลักสูตรที่เขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดดวย
หมวดที่ 3
การคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา
ขอ 12 กําหนดการและวิธีคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติและรายละเอียดที่รองอธิการบดีผูรับผิดชอบกําหนด
หมวดที่ 4
นักศึกษาพิเศษ
ขอ 13 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการพิจารณารับสมัคร
นักศึกษาพิเศษ” เพื่อพิจารณารับสมัครนักศึกษาพิเศษ และปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กําหนดขอบังคับนี้
องคประกอบ วาระในการดํารงตําแหนง และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณา
รับสมัครนักศึกษาพิเศษ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ 14 การสมัครเขาเปนนักศึกษาพิเศษ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและขั้นตอน ดังตอไปนี้
(1) ผู ส มั ครเข า เป น นั กศึ กษาพิเศษ ไมวา จะมีการวัด ผลการศึ กษาหรื อไม ก็ตาม ต องมี
ลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปตามที่กําหนดในขอ 10 และหากประสงคจะสมัครเขาเปนนักศึกษาพิเศษโดยมีการ
วัดผลการศึกษาเปนรายวิชา ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาพิเศษจะตองมีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรตามที่
หลักสูตรนั้นกําหนดดวย
(2) ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนนักศึกษาพิเศษ ยื่นความประสงคพรอมทั้งระบุเหตุผลใน
การขอศึกษา วิชาที่จะศึกษา และความประสงคในการวัดผลการศึกษา รวมถึงเอกสารหลักฐานตามที่หนวยงาน
ที่รับผิดชอบกําหนด ตอหนวยงานที่รับผิดชอบลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งเดือนกอนเปดภาคการศึกษาที่ประสงคจะ
เขาศึกษา
(3) เมื่อหนวยงานที่รับผิดชอบไดรับความประสงค ขอมูลและเอกสารหลักฐานจากผูสมัคร
เขาเปนนักศึกษาพิเศษตาม (2) แลว ใหหนวยงานที่รับผิดชอบทําความเห็นเสนอใหคณะกรรมการพิจารณารับ
สมัครนักศึกษาพิเศษพิจารณาตอไป
ให ค ณะกรรมการพิ จ ารณารั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาพิ เ ศษมี อํ า นาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห
บุคคลภายนอกเขาเปนนักศึกษาพิเศษ กําหนดวิชาที่ใหนักศึกษาพิเศษศึกษาได รวมถึงการวัดผลการศึกษาในวิชา
ดังกลาวตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ผลการพิจารณาใหเปนที่สุด
(4) เมื่อคณะกรรมการพิจารณารับสมัครนักศึกษาพิเศษไดพิจารณาความประสงคตาม (3)
แลวเสร็จ ใหหนวยงานที่รับผิดชอบแจงผลการพิจารณาใหผูสมัครเขาเปนนักศึกษาพิเศษทราบตอไป
(5) ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณารับสมัครนักศึกษาพิเศษอนุมัติใหเขาเปนนักศึกษา
พิเศษ ใหนักศึกษาพิเศษลงทะเบียนเรียนไดเฉพาะในวิชาที่ไดรับอนุมัติใหศึกษาเทานั้น โดยตองลงทะเบียนเรียน
พรอมทั้งชําระคาลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลาและสถานที่ที่หนวยงานที่รับผิดชอบกําหนด หากไมลงทะเบียน
เรียน หรือไมชําระคาลงทะเบียนเรียนตามที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์ในการเปนนักศึกษาพิเศษในครั้งนั้น
(6) ในกรณีที่นักศึกษาพิเศษไดรับอนุมัติใหศึกษาโดยมีการวัดผลการศึกษาเปนรายวิชา
ใหนํารูปแบบ วิธีการ และลักษณะการศึกษา การวัดผลการศึกษา และการแสดงผลการศึกษาตามที่กําหนดใน
ขอบังคับนี้มาใชบังคับกับการศึกษาในวิชาดังกลาวดวยโดยอนุโลม
(7) ผู ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห เ ข า เป น นั ก ศึ ก ษาพิ เ ศษ ไม ถื อ ว า มี ส ถานภาพเป น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เวนแตคณะกรรมการพิจารณารับสมัครนักศึกษาพิเศษอนุมัติใหโอนสถานภาพจากนักศึกษา
พิเศษเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได
หมวดที่ 5
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ขอ 15 ผู ซึ่ ง ได รั บ การคั ด เลื อกให เข า ศึก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ต อ งขึ้ น ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาภายใน
ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนนักศึกษา โดยการนําเอกสารหลักฐานไปรายงานตัวตอหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ตนเอง พรอมทั้งลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาตามจํานวนวิชาและหนวยกิตที่มหาวิทยาลัยกําหนด
จึงจะมีสถานภาพเปนนักศึกษา
ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนนักศึกษา และเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่
หนวยงานที่รับผิดชอบกําหนด

ในกรณี ที่ผู ซึ่งได รั บ การคัดเลือกใหเ ขาศึ กษาในมหาวิท ยาลั ย มี เหตุ ขัดข องไมส ามารถ
รายงานตัวตอหนวยงานที่รับผิดชอบดวยตนเองภายในระยะเวลาการขึ้นทะเบีย นนักศึกษาตามวรรคหนึ่งได
ใหผู ซึ่งไดรับ การคัดเลือกทําหนังสือชี้แจงเหตุขัดของเพื่อขอขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนนักศึกษายื่นตอ
หนวยงานที่รับผิดชอบลวงหนากอนพนกําหนด มิฉะนั้นถือวา สละสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ใหหนวยงานที่รับผิดชอบมีอํานาจขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนนักศึกษาไดตามความ
จําเปนและสมควร ทั้งนี้ ตองไมเกินภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอ 16 ถาปรากฏในภายหลังวา ผูซึ่งไดขึ้นทะเบียนนักศึกษาไมมีลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปตาม
ขอ 10 หรือไมมีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรตามขอ 11 แลวแตกรณี หรือไดใชเอกสารหลักฐานปลอม
หรือเท็จในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ใหหนวยงานที่รับผิดชอบทําความเห็นเสนอตอรองอธิการบดีผูรับผิดชอบ
เพื่อเพิกถอนสถานภาพนักศึกษาของบุคคลดังกลาว แตหากบุคคลดังกลาวสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแลว
ใหหนวยงานที่รับผิดชอบทําความเห็นเสนอตออธิการบดี เพื่อเสนอใหสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรหรือ
การสําเร็จการศึกษาของผูนั้น
หมวดที่ 6
การลงทะเบียนเรียนและการเปลี่ยนหลักสูตร
ขอ 17 การลงทะเบี ย นเรี ย นให ดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และกํ า หนดการตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 18 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาตามจํานวนวิช าและ
หน ว ยกิ ต ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด พร อ มกั บ การขึ้ น ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา โดยนั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ ข อเพิ ก ถอนวิ ช า
(Withdrawal) ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นได แต ไ ม มี สิ ท ธิ ข อลงทะเบี ย นเรี ย นปรั บ รายวิ ช า (Adjusting) เพิ่ ม วิ ช า
(Adding) และ/หรือลดวิชา (Dropping) ที่ลงทะเบียนเรียนแลวได เวนแตไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูบริหาร
หลักสูตรซึ่งวิชานั้นสังกัด
ขอ 19 การลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ กษาอื่น นอกจากภาคการศึ กษาแรกที่เ ข าศึ ก ษา ให
นักศึกษาดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนผานระบบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยตามวัน
เวลาและสถานที่รวมถึงหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(2) ในกรณีที่นักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนตาม (1) ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนลาชา
พรอมทั้งชําระคาปรับการลงทะเบียนเรียนลาชาดวยตนเอง ภายในวัน เวลาและสถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนด
(3) ในกรณีที่นักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนตาม (1) และ (2) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน
ได ตอเมื่อไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนลาชากรณีพิเศษ พรอมทั้งชําระคาปรับการลงทะเบียนเรียนลาชากรณี
พิเศษดวยตนเอง ภายในวัน เวลาและสถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้ หลักเกณฑ ขั้นตอน และการกําหนดอัตราคาปรับ ในการลงทะเบียนเรียนลาชาและ
การลงทะเบียนเรียนลาชากรณีพิเศษใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ 20 การลงทะเบียนเรียนตามขอ 18 หรือขอ 19 แลวแตกรณี นักศึกษาตองชําระคาลงทะเบียน
เรียนตามวัน เวลาและสถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนด หากไมชําระคาลงทะเบียนเรียนตามที่กําหนดดังกลาว
ถือวานักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนในครั้งนั้น ทั้งนี้ เวนแตนักศึกษาไดรับอนุมัติใหผอนชําระคาลงทะเบียนเรียน
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
การขอผอนชําระคาลงทะเบียนเรียน
(1) ใหนักศึกษาที่ลงทะเบีย นเรียนในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาตามขอ 18 และ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนลาชาตามขอ 19 (2) มีสิทธิขอผอนชําระคาลงทะเบียนเรียนได
(2) ใหนักศึกษาตาม (1) ยื่นคําขอผอนชําระคาลงทะเบียนเรียน เอกสารหลักฐานและขอมูล
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมทั้งชําระคาลงทะเบียนเรียนในอัตราไมนอยกวารอยละหกสิบของคาลงทะเบียนเรียน
ที่ขอผอนชําระตอหนวยงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ หากเปนการลงทะเบียนเรียนตามขอ 18 นักศึกษาตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในสองสัปดาหนับแตวันเปดภาคการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนตามขอ 19 (2) นักศึกษา
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งสัปดาหนับแตวันเปดภาคการศึกษา
(3) ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ผ อ นชํ า ระค า ลงทะเบี ย นเรี ย น ให ห น ว ยงานที่
รับผิดชอบดําเนินการใหมีการทําขอตกลงหรือสัญญาผอนชําระคาลงทะเบียนเรียนขึ้นระหวางมหาวิทยาลัยกับ
นักศึกษาและหรือผูอุปการะของนักศึกษา ทั้งนี้ หากนักศึกษาและหรือผูอุปการะของนักศึกษาไมทําขอตกลงหรือ
สั ญ ญาผ อ นชํ า ระภายในระยะเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด ให ถื อ ว า นั ก ศึ ก ษาสละสิ ท ธิ์ ใ นการผ อ นชํ า ระ
คาลงทะเบียนเรียน และไมไดรับอนุมัติใหผอนชําระคาลงทะเบียนเรียนในครั้งนั้น
(4) ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน อัตราการผอนชําระ
คาลงทะเบียนเรียน กําหนดระยะเวลาการผอน จํานวนงวด มาตรการบังคับ อัตราคาธรรมเนียมการผอนชําระ
ค า ลงทะเบี ย นเรี ย น การใช สิ ท ธิ เ รี ย กร อ ง และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารขอผ อ นชํ า ระ
คาลงทะเบียนเรียนได ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยกําหนดไวในขอตกลงหรือสัญญาผอนชําระคาลงทะเบียนเรียนที่
จัดทําขึ้น หรือโดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 21 จํ า นวนหน ว ยกิ ต ที่ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษาปกติ แ ละภาคฤดู ร อ น
ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ขอ 22 นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาบังคับภาคการศึกษาใด นักศึกษาจะตอง
ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูกจําหนาย
ชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ขอ 23 การลงทะเบียนเรียนเปนวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิตรวมในจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร
(Audit) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและขั้นตอน ดังตอไปนี้
(1) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเปนวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิตรวมในจํานวนหนวยกิต
ตามหลักสูต ร (Audit) ได ตอเมื่อไดรั บอนุมัติ จากคณบดีห รือผูบริห ารหลักสูตรซึ่งวิชานั้นสังกัด ทั้งนี้ การ
ลงทะเบียนเรียนดังกลาวนักศึกษาตองชําระคาลงทะเบียนเรียนตามปกติ
(2) วิชาที่ลงทะเบียนเรียนตาม (1) จะไมบังคับใหวัดผลการศึกษาและไมมีผลการศึกษา
ทั้งนี้ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนดังกลาว จะบันทึกสัญลักษณ “NC” ในใบรายงานผลการศึกษา

(3) บุคคลภายนอกอาจลงทะเบียนเรียนเปนวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณารับสมัครนักศึกษาพิเศษ
ขอ 24 นักศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยแลว อาจขอเปลี่ยนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ได ทั้ งนี้ การขอเปลี่ยนหลักสูตรของนักศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย กําหนด โดย
ออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 7
การเทียบวิชา โอนหนวยกิต และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน
ขอ 25 นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษารั บ รองหรื อ
สถาบันการศึกษาอื่นอาจเทียบวิชาและโอนหนวยกิตจากการศึกษาในระบบเพื่อศึกษาตอหรือศึกษาปริญญาที่สอง
กับมหาวิทยาลัย และอาจเทียบวิชาและโอนหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อ
โอนความรูและใหหนวยกิตเขาสูการศึกษาในระบบได ในกรณีตอไปนี้หรือในกรณีอื่นใด
(1) การเทียบวิชาและโอนหนวยกิตจากการศึกษาในระบบเพื่อศึกษาตอกับมหาวิทยาลัย
(2) การเทีย บวิช าและโอนหนวยกิตจากการศึกษาในระบบเพื่อศึกษาปริญญาที่สองกับ
มหาวิทยาลัย
(3) การเทียบวิชาและโอนหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ทั้งนี้ หลักเกณฑและขั้นตอนการเทียบวิชาและโอนหนวยกิตจากการศึกษาในระบบเพื่อศึกษาตอ
กับมหาวิทยาลัยหรือเพื่อศึกษาปริญญาที่สองกับมหาวิทยาลัย และการเทียบวิชาและโอนหนวยกิตจากการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 26 นั กศึ กษาอาจลงทะเบี ยนรายวิ ชาเพื่ อศึ กษากั บสถาบั นอุ ดมศึกษาอื่ น หรื อ นั ก ศึ ก ษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นอาจลงทะเบียนเรียนเปนรายวิชากับมหาวิทยาลัยได
ทั้งนี้ หลักเกณฑและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 8
การลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา เพิ่มหรือลดวิชา และการเพิกถอนวิชา
ขอ 27 ภายในบังคับขอ 18 นักศึกษาซึ่งไดลงทะเบียนเรียนผานระบบการลงทะเบียนเรียนของ
มหาวิทยาลัยตามขอ 19 (1) ในภาคการศึกษาใดแลว อาจขอลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา (Adjusting) เพิ่มวิชา
(Adding) และ/หรือลดวิชา (Dropping) ที่ลงทะเบียนเรียนแลวได ตามวัน เวลา และสถานที่รวมถึงหลักเกณฑ
และเงื่อนไขซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนด
วิชาที่ไดลงทะเบียนแลวและนักศึกษาขอลดวิชา (Dropping) ตามวรรคหนึ่ง จะไมบันทึก
ในใบรายงานผลการศึกษา
การขอลงทะเบียนเรียนตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมีผลใหนักศึกษาตองชําระคาลงทะเบียนเรียน
เพิ่มเติม นักศึกษาตองชําระคาลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนด หากไม
ชําระคาลงทะเบียนเรียนตามที่กําหนดดังกลาว ถือวานักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนในครั้งนั้น

ขอ 28 นักศึกษาซึ่งไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดแลว อาจขอเพิกถอนวิชา(Withdrawal)
ที่ลงทะเบียนเรียนแลวได ตามวัน เวลา และสถานที่รวมถึงหลักเกณฑและเงื่อนไขซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 29 ในกรณีที่นักศึกษาซึ่งไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดแลว แตมิไดขอเพิกถอนวิชา
(Withdrawal) ตามที่กําหนดในขอ 28 นักศึกษาอาจขออนุมัติใหเพิกถอนวิชากรณีพิเศษไดหากมีเหตุจําเปน
อยางยิ่ง ทั้งนี้ หลักเกณฑและเงื่อนไขใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 30 วิชาที่ไดลงทะเบียนแลวและนักศึกษาขอเพิกถอนตามขอ 28 หรือไดรับอนุมัติใหเพิกถอน
เปนกรณีพิเศษตามขอ 29 จะบันทึกสัญลักษณ “W” ในใบรายงานผลการศึกษา
หมวดที่ 9
คาลงทะเบียนเรียนและการคืนคาลงทะเบียนเรียน
ขอ 31 อัตราคาลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 32 นักศึกษาอาจขอคืนคาหนวยกิตไดเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้เทานั้น
(1) นักศึกษามีสิทธิขอคาหนวยกิตคืนไดเต็มจํานวน ในวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน
ไว แตมหาวิทยาลัยปดวิชานั้น
(2) นักศึกษามีสิทธิขอคาหนวยกิตคืนไดเต็มจํานวน ในวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน
ตามระบบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยไว แตภายหลังจากการลงทะเบียนเรียนดังกลาวมหาวิทยาลัย
แจงผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษากอนหนาและผลการศึกษาดังกลาวทําใหนักศึกษามีคุณสมบัติเปน
ผูสําเร็จการศึกษา หรือทําใหนักศึกษาพนสถานภาพนักศึกษา ตามที่กําหนดในขอ 48 (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี
(3) นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ ข อค า หน ว ยกิ ต คื น ได ใ นอั ต ราร อ ยละสี่ สิ บ ในวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาได
ลงทะเบียนเรียนไว แตนักศึกษาขอลดวิชา (Dropping) ตามที่กําหนดในขอ 27
(4) นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ ข อค า หน ว ยกิ ต คื น ได ใ นอั ต ราร อ ยละสี่ สิ บ ในวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาได
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดไว และนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาภายในหนึ่งสัปดาหนับแต
วันเปดภาคการศึกษานั้น
ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการคืนคาหนวยกิตใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ 10
ระยะเวลาการศึกษา
ขอ 33 กําหนดระยะเวลาการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี ใหเปน ไปตาม
หลักเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ขอ 34 ในกรณีที่นักศึกษาไดใชระยะเวลาในการศึกษาครบตามหลักสูตรในขอ 33 แลว แตยังไม
สําเร็จการศึกษา นักศึกษาอาจขอขยายระยะเวลาในการศึกษาได ทั้งนี้ หลักเกณฑและขั้นตอนการขอขยาย
ระยะเวลาในการศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 11
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ขอ 35 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีการวัดผลการศึกษาและการใหคะแนนในแตละวิชาโดยวิธีใด
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันไดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร เชน การทดสอบ การทํากิจกรรม การปฏิบัติจริง
การทําโครงการ การฝกทักษะหรือการทดลอง เปนตน แตทั้งนี้ วิธีการวัดผลการศึกษาและการใหคะแนนดังกลาว
ตองเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ขอ 36 นักศึกษาตองเขาวัดผลการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ผูรับผิดชอบวิชาหรือกลุม
วิชากําหนดทุกครั้งที่มีการวัดผลการศึ กษา หากนักศึกษาไมเขาวัดผลการศึกษาในครั้งใด นักศึกษาจะไมไดรับ
คะแนนสําหรับการวัดผลการศึกษาครั้งนั้น
ดังตอไปนี้

ดังตอไปนี้

ขอ 37 ผลการศึกษาในแตละวิชาจะจัดเปนลําดับขั้นซึ่งมีความหมายและหนวยคะแนนประจํ า
ลําดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
คอนขางดี
พอใช
คอนขางออน
ออน
ตก

หนวยคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0

ขอ 38 ผลการศึกษาในแต ล ะวิช าอาจแสดงดวยสัญลักษณอื่น นอกจากที่กําหนดในขอ 37 ได

W (Withdrawal) หมายความวา การขอเพิกถอนวิชาหรือการไดรับอนุมัติใหเพิกถอนวิชา
หรือมหาวิทยาลัยดําเนินการเพิกถอนวิชา โดยไมนับหนวยกิต หรือการให “W” กรณีอื่นตามที่ขอบังคับนี้หรือ
ขอบังคับอื่นของมหาวิทยาลัยกําหนด
I (Incomplete) หมายความวา การวัดผลการศึกษายังไมสมบูรณ
S (Satisfactory) หมายความวา การศึกษาเปนที่นาพอใจและนักศึกษาผานการวัดผล
การศึกษาในวิชานั้น
U (Unsatisfactory) หมายความวา การศึกษาไมเปนที่นาพอใจและนักศึกษาไมผานการ
วัดผลการศึกษาในวิชานั้น โดยตองลงทะเบียนเรียนวิชาดังกลาวซ้ําเพื่อเปลี่ยนจากสัญลักษณ “U” เปน “S”
NC (No Credit) หมายความวา การลงทะเบียนเรียนวิชานั้นเปนกรณีพิเศษและไมนับ
หนวยกิต
CS (Credits from Standardized Test) หมายความวา หนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน
CE (Credits from Exam) หมายความวา หนวยกิตจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบ
มาตรฐาน

CT (Credits from Training) หมายความวา หนวยกิตจากการประเมินการศึกษาหรือการ
อบรมที่จัดขึ้นโดยหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา
CP (Credits from Portfolio) หมายความวา หนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน
ขอ 39 มหาวิทยาลัยมีอํานาจดําเนินการเพิกถอนวิชา (Withdrawal) ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว
แลวได ในกรณีดังตอไปนี้
(1) นักศึกษากระทําผิดในการทุจริตการวัดผลการศึกษาตามที่กําหนดในขอ 43
(2) นักศึกษาไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดขอตกลงหรือสัญญาผอนชําระคาลงทะเบียนเรียน
ซึ่งทําขึ้นตามขอ 20 วรรคสอง (3)
(3) การดําเนินการเพิกถอนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวแลวตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
นี้หรือขอบังคับอื่นของมหาวิทยาลัยหรือในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 40 การแสดงผลการศึกษาดวยสัญลักษณ “I” ใหเปนไปตามหลักเกณฑและขั้นตอน ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่นักศึกษาทํางานซึ่งเปนสวนประกอบของวิชายังไมสมบูรณ อาจารยผูรับผิดชอบ
วิชานั้น อาจใหสัญลักษณ “I” กับนักศึกษา เพื่อรอการแสดงผลการวัดผลการศึกษาไว ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติจาก
คณบดีหรือผูบริหารหลักสูตรซึ่งวิชานั้นสังกัดกอน
(2) เมื่อนักศึกษาไดรับสัญลักษณ “I” ในวิชาใด นักศึกษาตองติดตออาจารยผูรับผิดชอบวิชา
หรือคณบดีหรือผูบริหารหลักสูตรซึ่งวิชานั้นสังกัดโดยเร็ว และดําเนินการใหวิชานั้นมีการวัดผลการศึกษาที่สมบูรณ
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากนักศึกษาไมดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ “I” เปน “F” ในทันที ทั้งนี้ เวนแตไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูบริหารหลักสูตร
ซึ่งวิชานั้นสังกัดใหขยายระยะเวลาในการดําเนินการใหวิชานั้นมีการวัดผลการศึกษาที่สมบูรณ
ขอ 41 ใหมหาวิทยาลัยประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามหลักเกณฑและ
วิธีการ ดังตอไปนี้
(1) การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อพิจารณาการศึกษาครบจํานวนหนวยกิต
ตามหลักสูตร ใหนับเฉพาะหนวยกิตที่ผานการวัดผลการศึกษาเทานั้น
(2) การแสดงผลคะแนนเฉลี่ยใหใชจุดทศนิยมสองตําแหนงและปดเศษทิ้งทุกกรณี โดยการ
คํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมมี 2 ประเภท ดังนี้
(ก) การคํานวณคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา (Grade Point Average) ใหคํานวณ
จากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยนําผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับระดับหนวยคะแนนของ
ทุกวิชาหารดวยผลรวมของหนวยกิตทุกวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น
(ข) การคํานวณคะแนนสะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหคํานวณจากผล
การศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย จนถึงการวัดผลการศึกษาครั้งลาสุด โดยนําผลรวมของ
ผลคูณของหนวยกิตกับระดับหนวยคะแนนของวิชาที่นักศึกษาผานการวัดผลการศึกษาทั้งหมดหารดวยผลรวมของ
หนวยกิตที่ผานการวัดผลการศึกษาทั้งหมด
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหคํานวณคะแนนเฉลี่ย
สะสมจากวิชานั้นไดเพียงครั้งเดียว โดยคํานวณจากผลการศึกษาวิชาดังกลาวครั้งลาสุด

ขอ 42 ในกรณีที่นักศึกษาไมผานการวัดผลการศึกษาในวิชาบังคับ นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา
จนกวาจะผานการวัดผลการศึกษาในวิชานั้น
ในกรณีที่นักศึกษาไมผานการวัดผลการศึกษาในวิชาเอกเลือก (Major Elective) หรือวิชาโท
(Minor) หรือวิชาเลือกอิสระ (Free Elective) นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนในวิชานั้นซ้ําอีก หรือลงทะเบียนเรียนใน
วิชาอื่นแทนได
ขอ 43 หลักเกณฑ ขอกําหนด ขอหาม ขอปฏิบัติในการวัดผลการศึกษา หรือการกระทําที่กําหนดให
เปนการทุจริตการวัดผลการศึกษา การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยความผิด รวมถึงระวางโทษการทุจริตการวัดผล
การศึกษา ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 12
การขอวัดผลการศึกษากรณีพิเศษ
ขอ 44 ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถเขาวัดผลการศึกษาในครั้งใดครั้งหนึ่งได นักศึกษาอาจขอวัดผล
การศึกษาครั้งดังกลาวเปนกรณีพิเศษได หากมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(1) นั กศึ กษาเจ็ บป วยหนัก และต องพักรักษาในโรงพยาบาลอยางนอยหนึ่งวัน โดยตองมี
ใบรับรองแพทยซึ่งระบุชัดเจนวา นักศึกษาเจ็บปวยหนักและตองพักรักษาในโรงพยาบาลอยางนอยหนึ่งวัน จนไม
สามารถเขาวัดผลการศึกษาครั้งนั้นได
(2) นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ทําใหไดรับบาดเจ็บหรือตองอยูในที่เกิดเหตุเพื่อแกไขปญหา
จนไมสามารถเขาวัดผลการศึกษาครั้งนั้นได
(3) ผูอุปการะของนักศึกษาเจ็บปวยหนักหรือประสบอุบัติเหตุรายแรงและตองพักรักษาใน
โรงพยาบาล หรือเสียชีวิต ทําใหนักศึกษาตองเฝาอาการใกลชิดที่โรงพยาบาลหรือตองจัดการตามประเพณี จนไม
สามารถเขาวัดผลการศึกษาครั้งนั้นได
(4) นั กศึ กษาเป นนั กกี ฬาที มชาติ และต องไปแข งขั นให ประเทศ หรื อนั กศึ กษาได รั บทุ น
แลกเปลี่ ยนซึ่งต องเดินทางไปตางประเทศ หรือนักศึกษาตองปฏิบัติตามคําสั่งทางราชการหรือปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย จนไมสามารถเขาวัดผลการศึกษาครั้งนั้นได
(5) นักศึกษามีเหตุจําเปนประการอื่น อันสงผลใหไมสามารถเขาวัดผลการศึกษา ครั้งนั้นได
ตามปกติวิสัยของวิญูชนทั่วไป
ขอ 45 การขอวัดผลการศึกษาเปนกรณีพิเศษตามขอ 44 ใหเปนไปตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 46 ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการวัดผลการศึกษาเปนกรณีพิเศษไดตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด

หมวดที่ 13
การจําแนกสถานภาพ การพนสถานภาพ และการกลับเขาศึกษา
ขอ 47 ใหมหาวิ ทยาลัยจํ าแนกสถานภาพรอพินิจของนักศึกษา (On Probation) เมื่อนักศึกษามี
สถานภาพเปนนักศึกษาครบทุกหนึ่งรอบป
นักศึกษาซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนอยกวา 1.75 แตไมนอยกวา 1.50 เมื่อถึงรอบระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง นักศึกษาจะมีสถานภาพเปนนักศึกษารอพินิจ
ขอ 48 สถานภาพนักศึกษาจะสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) นั กศึ กษาจะพ นสถานภาพนั กศึ กษา เมื่ อมี คะแนนเฉลี่ ยสะสมน อยกว า 1.50 ในภาค
การศึ กษาใดภาคการศึ กษาหนึ่ ง ทั้ งนี้ เว นแตนักศึกษาซึ่งกับศึกษากับมหาวิทยาลัยเปนปแรก จะพนสถานภาพ
นักศึกษา เมื่อมีสถานภาพนักศึกษาครบหนึ่งรอบปแลว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนอยกวา 1.50
(2) นักศึกษาจะพนสถานภาพนักศึกษา เมื่อมีสถานภาพนักศึกษารอพินิจ (On Probation)
สองรอบปติดตอกัน
(3) นักศึกษาจะพนสถานภาพนักศึกษา เมื่อไดใชระยะเวลาในการศึกษาครบตามที่กําหนดไว
ในขอ 33 แตยังไมสําเร็จการศึกษา และไมไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาในการศึกษาตามขอ 34
(4) นักศึกษาถูกเพิกถอนสถานภาพนักศึกษาตามขอ 16
(5) นักศึกษาถูกจําหนายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจากไมไดลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาบังคับ และไมไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาบังคับนั้น หรือกระทําผิด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหจําหนายชื่อออก
จากทะเบียนนักศึกษา หรือการจําหนายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามขอบังคับอื่นของมหาวิทยาลัย
(6) นักศึกษาเสียชีวิต
(7) นักศึกษาลาออก
(8) นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขอ 49 ผูซึ่งสถานภาพนักศึกษาสิ้นสุดลง โดยไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร อาจขอกลับเขาศึกษาได
โดยตองมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้
(ก) เปนผูมีลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 10
(ข) ในขณะสถานภาพนักศึกษาสิ้นสุดมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 1.75
(ค) ไมเปนผูสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา ตามขอ 48 (1) (2) (3) (5) หรือ (8) หรือกระทําผิด
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีคําสั่ง
ใหจําหนายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ทั้งนี้ หลักเกณฑและขั้นตอนการขอกลับเขาศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดย
ออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 14
ชั้นปของนักศึกษา
ขอ 50 ชั้นปของนักศึกษาใหเทียบเทาจากหนวยกิตที่นักศึกษาผานการวัดผลการศึกษาตามหนวยกิต
ของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด โดยมีอัตราสวนดังตอไปนี้
(1) ชั้นปของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สี่ป) ใหเทียบเทาจํานวนหนวยกิต ดังนี้
(ก) นักศึกษาซึ่งผานการวัดผลการศึกษานอยกวาสามสิบสามหนวยกิต ใหเทียบเทาเปน
นักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง
(ข) นักศึกษาซึ่งผานการวัดผลการศึกษาตั้งแตสามสิบสามหนวยกิตเปนตนไป แตนอยกวา
หกสิบหกหนวยกิต ใหเทียบเทาเปนนักศึกษาชั้นปที่สอง
(ค) นักศึกษาซึ่งผานการวัดผลการศึกษาตั้งแตหกสิบหกหนวยกิตเปนตนไป แตนอยกวา
เกาสิบเกาหนวยกิต ใหเทียบเทาเปนนักศึกษาชั้นปที่สาม
(ง) นักศึกษาซึ่งผานการวัดผลการศึกษาตั้งแตเกาสิบเกาหนวยกิตเปนตนไป ใหเทียบเทา
เปนนักศึกษาชั้นปที่สี่
(2) ชั้นปของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หาป) ใหเทียบเทาจํานวนหนวยกิต ดังนี้
(ก) นักศึกษาซึ่งผานการวัดผลการศึกษานอยกวาสามสิบสามหนวยกิต ใหเทียบเทาเปน
นักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง
(ข) นักศึกษาซึ่งผานการวัดผลการศึกษาตั้งแตสามสิบสามหนวยกิตเปนตนไป แตนอยกวา
หกสิบหกหนวยกิต ใหเทียบเทาเปนนักศึกษาชั้นปที่สอง
(ค) นักศึกษาซึ่งผานการวัดผลการศึกษาตั้งแตหกสิบหกหนวยกิตเปนตนไป แตนอยกวา
เกาสิบเกาหนวยกิต ใหเทียบเทาเปนนักศึกษาชั้นปที่สาม
(ง) นักศึกษาซึ่งผานการวัดผลการศึกษาตั้งแตเกาสิบเกาหนวยกิตเปนตนไป แตนอยกวา
หนึ่งรอยสามสิบสองหนวยกิต ใหเทียบเทาเปนนักศึกษาชั้นปที่สี่
(จ) นักศึกษาซึ่งผานการวัดผลการศึกษาตั้งแตหนึ่งรอยสามสิบสองหนวยกิตเปนตนไป
ใหเทียบเทาเปนนักศึกษาชั้นปที่หา
หมวดที่ 15
การลาพักการศึกษา
ขอ 51 นักศึกษาซึ่งไดศึกษากับมหาวิทยาลัยมาแลวหนึ่งภาคการศึกษาบังคับ อาจขอลาพักการศึกษา
ในภาคการศึกษาบังคับอื่นได ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(1) นักศึกษาเจ็บปวยหนัก และตองพักรักษาเปนเวลานาน โดยตองมีใบรับรองแพทยซึ่งระบุ
ชัดเจนวา เจ็บปวยหนักจนตองพักรักษาเปนเวลานาน
(2) นักศึกษาไดรับทุนแลกเปลี่ยนซึ่งตองเดินทางไปตางประเทศ หรือนักศึกษาตองปฏิบัติตาม
คําสั่งทางราชการ
(3) นักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาบังคับใด
(4) เหตุสุดวิสัยประการอื่น
ทั้ งนี้ หลั กเกณฑ และขั้ น ตอนการขอลาพั กการศึ กษาให เปน ไปตามที่มหาวิ ทยาลัย กํ าหนด โดย
ออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 16
การสําเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัย

ดังตอไปนี้

มหาวิทยาลัย

ขอ 52 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได ตองมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) มีระยะเวลาการศึกษาตามที่กําหนดในหมวดที่ 10
(2) ศึกษาไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
(3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
(4) เป นผู มีความประพฤติเรียบรอยเหมาะสมกับเกียรติและศักดิ์ศรีแหงปริญญาบัตรของ
(5) ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
ขอ 53 นักศึ กษาอาจขออนุ มัติ สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาได หากมีลักษณะและคุณสมบั ติ
(1) ศึกษาไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาที่นักศึกษาสังกัด
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
(3) เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยเหมาะสมกับเกียรติและศักดิ์ศรีแหงอนุปริญญาบัตรของ
(4) ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย

ขอ 54 ในกรณีที่นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีไดใชระยะเวลาในการศึกษาครบตามที่กําหนด
ในหมวดที่ 10 แลว และไมไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาในการศึกษาตอไปอีก แตนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสม
นอยกวา 2.00 แตไมนอยกวา 1.75 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา มหาวิทยาลัยอาจเสนอใหสภา
มหาวิ ทยาลั ย พิ จ ารณาอนุ ม ติ ให นั กศึ กษาสํ าเร็จ การศึกษาระดับ อนุป ริญ ญาได หากนั กศึ กษามี ลั กษณะและ
คุณสมบัติตามที่กําหนดในขอ 53 (1) (3) และ (4)
ขอ 55 การให ปริ ญญาเกี ยรติ นิ ยมอั นดั บหนึ่ งและปริ ญญาเกี ยรติ นิ ยมอั นดั บสอง ให เป นไปตาม
หลักเกณฑและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 56 การขออนุมัติปริญญา ปริญญาเกียรตินิยมและอนุปริญญา ใหเปนไปตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
(1) ภายในภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามขอ 52 หรือขอ 53
แลวแตกรณี ใหนักศึกษายื่นคํารองขอแจงสําเร็จการศึกษา พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตอหนวยงานที่รับผิดชอบตามวัน เวลาและสถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนด
(2) เมื่อหนวยงานที่รับผิดชอบไดรับคํารองขอแจงสําเร็จการศึกษาและคาธรรมเนียมตาม (1)
จากนักศึกษาแลว ใหหนวยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบลักษณะและคุณสมบัติของนักศึกษาตามที่กําหนดในขอ 52
หรือขอ 53 และการใหปริญญาเกียรตินิยมตามที่กําหนดในขอ 55 เพื่อเสนอใหอธิการบดีใหความเห็นชอบ และ
นําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ปริญญาเกียรตินิยม และอนุปริญญาตอไป
(3) ใหมหาวิทยาลัยจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรใหแกนักศึกษาปการศึกษาละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้
ตามวัน เวลาและสถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนด

หมวดที่ 17
บทเฉพาะกาล
ขอ 57 ในกรณีที่ยังไมมีประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ออกตามความในขอบังคับนี้
ใหนําประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่มีอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ มาใชบังคับไปกอนเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ)
นายกสภามหาวิทยาลัย

