ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
......................................
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดาเนินการไป
ด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 จึง
เห็นสมควรให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ
1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552”
ข้อ
2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
ข้อ
3 ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายถึง สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อ
4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดี
ตีความและวินิจฉัย
หมวด 1
การรับเข้าศึกษาและระบบการศึกษา
ข้อ
5 การรับเข้าเป็นนักศึกษา
กาหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยใน
แต่ละปีการศึกษา
ข้อ
6 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
คุณสมบัติทั่วไป
6.1 ระดับปริญญาตรี (4 ปี และ 5 ปี)
6.1.1 ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

29

6.1.2

มีความประพฤติดี
6.1.3 มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกาษ
6.2 ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
6.2.1
ต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
6.2.2
มีความประพฤติดี
6.2.3 มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ข้อ
7 ระบบการศึกษา
7.1
ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคต้นและภาคปลาย
และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคปลายอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาที่มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้
กับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ
7.2
การศึกษาใช้ระบบหน่วยกิต โดยหนึ่งหน่วยกิตเทียบเท่าการบรรยายหรือการ
อภิปรายสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน ต่อหนึ่งภาคการศึกษาหรือเทียบเท่ากับการปฏิบัติการสัปดาห์ละ 2-3
คาบเรียนต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
7.3
การสอน บรรยาย อภิปรายหรือปฏิบัติการ ให้ใช้เวลาสอน อภิปรายหรือ
ปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 50 นาที ต่อ 1 คาบเรียน
ข้อ
8 การลงทะเบียนเรียน
8.1 กาหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
8.2
การลงทะเบียนเรียน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นไป
ตามข้อกาหนดของหลักสูตรและข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
8.3
การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วย
กิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ถ้าภาคการศึกษาใดมีรายวิชาไม่นับหน่วยกิต วิชาแก้ E หรือเรียนภาค
การศึกษาสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 25 หน่วยกิต สาหรับภาคฤดูร้อน ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาค
การศึกษาละ 12 หน่วยกิตหรือ 4 รายวิชา ถ้าภาคการศึกษาใดมีรายวิชาไม่นับหน่วยกิต วิชาแก้ E
หรือภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต สาหรับภาค
ฤดูร้อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

30

นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการกาหนด
8.4 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นอกเหนือจากนี้จะต้องเสียค่าปรับกรณีลงทะเบียนเรียนช้า ทั้งนี้จะต้องดาเนินการลงทะเบียนเรียนให้
เสร็จสิ้นในวันสุดท้ายของการประกาศให้ลงทะเบียนเรียน
8.5
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
8.6
กรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้วแต่
ภายหลังตรวจสอบพบว่าไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
8.7
ภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่กาหนดจะต้อง
ขอลงพักการศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยจะต้องชาระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหากประสงค์จะขอกลับคืนสภาพ
นักศึกษาใหม่ จะต้องชาระค่าธรรมเนียมขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและชาระค่าบารุงการศึกษาของ
ภาคการศึกษาที่ค้างชาระ
8.8
การลงทะเบียนเรียนซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้วหรือรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น
หรือเทียบโอนแล้ว ให้ถือการลงทะเบียนเรียนหรือยกเว้นหรือการเทียบโอนครั้งแรกเป็นเกณฑ์
ข้อ 9 การขอเพิ่ม – ถอนรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีลาดับรายวิชา
9.1
การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชา จะกระทาได้ภายใน2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาทั้งนี้
กรณีการขอเพิ่มรายวิชาเรียนจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
9.2
การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีลาดับรายวิชา ให้ลงทะเบียนเรียนตามลาดับ
รายวิชานอกจากนี้ให้เป็นดุลพินิจของมหาวิทยาลัย
หมวด 2
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ
10 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
10.1
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับ
จ่ายเงินในการจัดการศึกษา
10.2
นักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวิธี ขั้นตอนและวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด การยกเว้นไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา
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หมวด 3
ระเบียบการศึกษา
ข้อ
11 ระเบียบการเรียน การสอบ
11.1
ระเบียบการเรียน
11.1.1
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนติดต่อกันทุกภาคการศึกษาปกติ การ
ลาพักการศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบการลาพักการศึกษา
11.1.2
นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาในรายวิชานั้น ถ้าเวลาเรียนต่ากว่า
ร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ
11.2
ประเภทการลงทะเบียนเรียน
11.2.1 การลงทะเบียนเรียนประเภท Credit (C) เป็นการลงทะเบียนรายวิชา
ตามหลักสูตร จะมีผลการเรียนตามข้อ 12.1 และนาผลการเรียนมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจา
ภาคการศึกษาและค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
11.2.2 การลงทะเบียนเรียนประเภท Audit (Au) เป็นการลงทะเบียนเรียนเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ จะไม่นับหน่วยกิตในการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.3 การสอบ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การสอบย่อย การสอบกลางภาคการศึกษา
และการสอบปลายภาคการศึกษา กรณีการสอบปลายภาคการศึกษา ต้องดาเนินการตามระบบการ
สอบกลางของมหาวิทยาลัย
11.4 ระเบียบการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
11.5 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคการศึกษา ตามวัน เวลา ที่กาหนดโดยมี
เหตุผลความจาเป็น ต้องยื่นขอสอบต่อมหาวิทยาลัยพร้อมเสนอข้อมูลและหลักฐาน ภายใน 7 วัน นับ
แต่วันที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบ รายวิชานั้นและให้สอบให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันสอบ
ตามปกติของรายวิชานั้น ทั้งนี้ การอนุญาตให้สอบให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
หากพ้นกาหนดถือว่าขาดสอบ ทั้งนี้ กรณีที่มีความจาเป็นต้องสอบเกิน 30 วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของ
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
11.6
นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ ให้ถือว่าสอบตก (ได้ E) ในรายวิชานั้นหรือทุก
รายวิชาในภาคการศึกษานั้นและถือว่าผิดวินัยนักศึกษาที่จะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
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ข้อ

12 ผลการเรียน
ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังนี้
12.1
ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
ดีพอใช้
2.5
C
พอใช้
2.0
D+
อ่อน
1.5
D
อ่อนมาก
1.0
E
ตก
0.0

ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่า
สอบได้ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้าได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนและเรียน
ใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีรายวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียน
รายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่า“C” เป็นครั้งที่สองถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา
12.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดการประเมิน ดังนี้
ผลการศึกษา ระดับการประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผ่าน
F (Fail)
ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่ม
ตามข้อกาหนดเฉพาะและรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้รับผลการประเมิน “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน
และเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
12.3 สัญลักษณ์ มีดังนี้
Au (Audit) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วย
W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้น
ก่อนกาหนดสอบปลายภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
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I (Incomplete) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่
นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดาเนินการขอรับ
การประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากนักศึกษาทางานไม่เสร็จ
สิ้นหรือไม่สอบกรณีขาดสอบให้ดาเนินการดังนี้
(1) กรณีนักศึกษายังทางานไม่เสร็จให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็น
ศูนย์และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว
(2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ถ้าไม่สอบภายในภาค
การศึกษาถัดไปให้ปรับผลการเรียนเป็น “E”
(3) กรณีนักศึกษาไม่ดาเนินการแก้ “I” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษา
ถัดไป (ก่อนสอบปลายภาคการศึกษา) ให้งานทะเบียนปรับผลการเรียนเป็น “E”
12.4 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้ผลการประเมินเป็น “P”
12.5 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาซ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนเรียนซ้าให้เว้นการนับ
หน่วยกิต เพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กาลังศึกษา
12.6 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่นาหน่วยกิตมา
รวมเป็นตัวหารเฉลี่ย
12.6.1 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้า ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและ
เรียนซ้าเพื่อใช้เป็นตัวหาร
12.6.2 กรณีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้วหรือเรียน
รายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนครั้งแรกเท่านั้น
12.7 มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใดๆ ให้แก่
นักศึกษา หากนักศึกษาค้างชาระหนี้สินภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยรับทราบ
ถึงแม้จะได้ประกาศผลการเรียนไปแล้วก็ตาม
ข้อ
13 การเรียนภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาภาค
ฤดูร้อน
ข้อ
14 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
14.1 นักศึกษาจะต้องรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ถ้าผู้ใด
ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ตามหลักสูตรนั้น
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14.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนและ
ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยทุกประการ หากฝุาฝืนผู้ควบคุมซึ่งเป็นอาจารย์หรือบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาส่งตัวกลับและให้ถือว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นไม่สมบูรณ์
ข้อ
15 การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
15.1 ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดีเจ้าสังกัดเดิมและคณบดีของ
คณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้า
15.2 ได้เรียนตามหลักสูตรสาขาวิชาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษา
ปกติยกเว้นนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
ข้อ
16 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาเรียน
การโอนผลการเรียน หมายถึง การนาหน่วยกิตและระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
การยกเว้นรายวิชาเรียน หมายถึง การนาหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยและให้หมายรวมถึงการนาหน่วยกิตของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
ได้ศึกษาแล้วและหรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจาก
ประสบการณ์การทางาน ซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยและอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
ข้อ
17 รายวิชาที่จะนามาโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชาเรียนต้องสอบได้หรือเคยศึกษา
ฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์มาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสาเร็จ
การศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่มีผลการเรียนหรือวันสุดท้ายที่ศึกษาฝึกอบรมหรือมี
ประสบการณ์
ข้อ
18 ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนได้แก่ ผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
18.1 ผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษาและไม่มีสภาพการเป็น
นักศึกษาแล้ว กลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี
18.2 ผู้ที่เปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติ เป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่ศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสภาพเป็น
นักศึกษาภาคปกติ
18.3 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรี
ข้อ
19 เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน
19.1 ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาตาม
โครงการอื่นของมหาวิทยาลัย
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19.2 ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องไม่เคยถูกสั่งให้พ้นจากสภาพนักศึกษา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
19.3 การโอนผลการเรียนต้องโอนผลการเรียนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิตที่ขอโอน
ข้อ
20 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นรายวิชาเรียน ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
20.1 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
20.2 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
20.3 ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
20.4 ผู้ที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การทางาน
ข้อ
21 เงื่อนไขการยกเว้นรายวิชาเรียน
21.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C
21.2 การขอยกเว้นรายวิชาเรียนของผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางาน ให้มหาวิทยาลัยกาหนดวิธีการ
ประเมินเพื่อยกเว้นการเรียนและแจ้งกาหนดวิธีการประเมินให้สภาวิชาการทราบ
21.3 ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรีในอีกสาขาวิชาหนึ่ง ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด โดยไม่นา
เงื่อนไข ข้อ 17 และ ข้อ 21.1 มาพิจารณา
21.4 จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ใน 3 สาหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของหน่วยกิตรวมขั้นต่า ซึ่งกาหนดไว้ในสาขาวิชาที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยและเมื่อ
ได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่1าปีการศึกษา
21.5 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษร “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับผู้ได้รับยกเว้นการเรียนตามข้อ 21.3 ให้นับหน่วยกิต หมวด
วิชาการศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ
22 ผู้ที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาเรียน ต้องกระทาให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาแรกของการเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ
23 การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
เรียนให้มหาวิทยาลัยถือเกณฑ์ดังนี้
23.1 นักศึกษาภาคปกติ ให้นับจานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต เป็น 1 ภาค
การศึกษา
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23.2 ผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยให้นับจานวน หน่วยกิตได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา
23.3 การโอนผลการเรียนตามข้อ 18.1 ให้นับเฉพาะภาคการศึกษาที่เคยศึกษาและมี
ผลการเรียนและการโอนผลการเรียนตามข้อ 18.2 และ 18.3 ให้นับจานวนภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน
ข้อ
24 การโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียน ต้องชาระค่าธรรมเนียมตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
รายวิชาเรียน
ข้อ
25 ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาและเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียน
ข้อ
26 ผู้ได้รับการโอนผลการเรียนไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ผู้ที่ได้รับการ
ยกเว้นรายวิชาเรียนไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ
27 การลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
27.1
ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่มีเหตุจาเป็นจะต้องลาพักการศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น จะกระทาได้ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์และให้ถือเป็น
การยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยที่รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะไม่
บันทึกในใบแสดงผลการศึกษา
27.2
การขอลาพักการศึกษา ในกรณีที่ไม่ประสงค์จะศึกษาในภาคการศึกษานั้น ให้ยื่น
คาร้องขอลาพักการศึกษาและชาระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนถึงวันก่อนวันสอบปลายภาคการศึกษาอย่างน้อ2ย สัปดาห์
ในการขอลาพักการศึกษาจะต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นที่ต้องขอลาพัก
การศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนดและจะลาพักการศึกษาได้คราวละ 1 ภาคการศึกษา
อนึ่งนักศึกษาจะต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุญาตให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นผู้ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ก่อนแล้ว
ข้อ
28 การยกเลิกรายวิชาเรียน
28.1
การยกเลิกรายวิชาเรียน ให้ทาได้หลังจากพ้นกาหนดการเพิ่ม - ถอนรายวิชา
เรียนแล้วและจะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์
และการยกเลิกรายวิชาเรียนไม่สามารถถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนได้
28.2 รายวิชาเรียนที่ยกเลิกจะไม่นับหน่วยกิตและหากไม่ใช่รายวิชาบังคับ นักศึกษา
ไม่จาเป็นต้องเรียนซ้า แต่จะบันทึกในใบรายงานผลการเรียน
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28.3 การยกเลิกรายวิชาเรียนต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบ
ข้อ
29 การลาออก
การลาออกจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ
30 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
30.1
ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
1.60 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
30.2
ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16, ที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
30.3 ลงทะเบียนรายวิชาครบตามเกณฑ์ขั้นต่าที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
30.4
มีสภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติครบ 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ในกรณีที่
เรียนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และครบ 16 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร
4 ปี และครบ 20 ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 31.2
และ 31.3 ในการเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ
ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 หรือมีสภาพเป็นนักศึกษา
ครบ 6 ปีการศึกษากรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 7 หรือมีสภาพ
เป็นนักศึกษาครบ 12 ปีการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 9 หรือมี
สภาพเป็นนักศึกษา ครบ 15 ปีการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาครบตามเกณฑ์ขั้นต่าที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
30.5
ไม่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
ข้อ
31 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
31.1
มีความประพฤติดี
31.2
สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามเกณฑ์ขั้นต่าของหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่
สภามหาวิทยาลัยกาหนด
31.3
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
31.4
มีเวลาเรียนตามระยะเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อ
32 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้วและได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทาค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 30.4
ข้อ
33 ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
33.1
สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า
3.60 และ/หรือได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า
3.60 จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า
3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 และ/หรือได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า
3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2
33.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ F
ตามระบบ ไม่มีค่าระดับคะแนน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร
33.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ หรือตาม
แผนการเรียนสาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติสาหรับหลักสูตร 4
ปี และไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
ทั้งนี้ การได้รับเกียรตินิยมไม่ตัดสิทธิ์ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน
นักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน จะต้องมีเวลาเรียนไม่เกิน 8
ภาคการศึกษาหรือตามแผนการเรียนสาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และไม่เกิน
14 ภาค
การศึกษาสาหรับหลักสูตร 4 ปีและไม่เกิน 17 ภาคการศึกษาสาหรับหลักสูตร 5 ปี
ประกาศ ณ วันที่

25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

(นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์)
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