ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548
------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขปรับปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(2) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 สภา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2543
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง่ หรื อประกาศ หรื อมติอื่นใดในส่ วนที่กาํ หนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้หรื อซึ่งขัดหรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
“คณะ” หมายความว่า คณะซึ่งเป็ นส่ วนราชการ ตามมาตรา 8 แห่ ง
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และให้หมายความถึง ส่ วนงานใน
กํากับของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วย ส่ วนงานในกํากับของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ. 2543 ด้วย
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“ภาควิชา หรื อ สาขาวิชา” หมายความว่า ภาควิชา หรื อ สาขาวิชา ของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ซึ่งเป็ นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรื อตามประกาศของ
สภามหาวิทยาลัย
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรื อตําแหน่งที่เทียบเท่า ซึ่งเป็ นส่ วนราชการ
ของมหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ และให้หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
คณบดีหรื อตําแหน่งที่เทียบเท่าของส่ วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยด้วย
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
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หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรี ยนออกเป็ น 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปี การศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปี การศึกษามีระยะ
เวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 30 สัปดาห์
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็ นภาค ดังนี้
6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 12 สัปดาห์
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 10 สัปดาห์
ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็ นพิเศษได้
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็ นการจัดการศึกษาปี ละ 1 ภาคการศึกษา
โดยมีระยะเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์
จํานวนชัว่ โมงการเรี ยนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น ให้มีจาํ นวนชัว่ โมง
การเรี ยนตามที่กาํ หนดไว้ตามข้อ 8
ในการจัดการศึกษาอาจเป็ นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็ นการจัดการเรี ยน
การสอนเป็ นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรื อหลายรายวิชาก็ได้
ให้ แต่ ละหลักสู ตรกําหนดให้ ชัดเจนว่ าจะจัดระบบการศึกษาแบบใด
ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ใช้ระบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิต ต้องจัดการเรี ยน
การสอนไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง การจัดการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นในกรณี ที่นิสิตมีหน่วยกิตที่เหลือ
สําหรับลงทะเบียนตามหลักสู ตรน้อยกว่า 9 หน่วยกิต
7.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา ไม่เกิน 9
หน่วยกิต
สําหรับหลักสู ตรที่จดั การศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบ
จํานวนหน่วยกิตให้เป็ นไปตามสัดส่ วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น
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ข้อ 8 หน่วยกิต หมายถึงการกําหนดแสดงปริ มาณการศึกษาที่นิสิตได้รับ แต่ละรายวิชาจะ
มีหน่วยกิตกําหนดไว้ ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปัญหา 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หรื อไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลอง 2 ถึง 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อไม่
น้อยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ ก 3 ถึง 9 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อไม่
น้อยกว่า 45 ถึง 135 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบตั ิการในสถานศึกษาหรื อปฏิบตั ิตามคลินิก ที่ใช้เวลาปฏิบตั ิงาน 3 ถึง 12
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ 45 ถึง 180 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบ
ทวิภาค
8.5 การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) ที่ใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองจากสื่ อการเรี ยน
ตามที่อาจารย์ผสู ้ อนได้เตรี ยมการไว้ให้นิสิตได้ใช้ศึกษา 1 ถึง 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ 15 ถึง 30
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
สําหรับรายวิชาที่จดั การศึกษาในระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ตามข้อ 6.2 เทียบ
ค่าหน่วยกิตกับชัว่ โมงการศึกษาให้เป็ นไปตามสัดส่ วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น
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หมวด 2
หลักสู ตรการศึกษา
ข้อ 9 จํานวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี มีดงั นี้
9.1 หลักสูตรปริ ญญาตรี (4 ปี ) มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปี การศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
9.2 หลักสูตรปริ ญญาตรี (5 ปี ) มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปี การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปี การศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
9.3 หลักสูตรปริ ญญาตรี ( ไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี ) มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า 180
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปี การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่เกิน 18
ปี การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
9.4 หลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปี การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสูตรปริ ญญาตรี
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริ ญญาตรี น้ นั ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุ
คําว่า “ต่อเนื่อง” ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
9.5 หลักสูตรปริ ญญาตรี (เทียบความรู ้) มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า 120
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่เกิน 12
ปี การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริ ญญาตรี (เทียบความรู ้) สามารถเทียบหน่วยกิตตามประสบการณ์
หรื อตามความรู ้ของผูเ้ รี ยนได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 10 การนับเวลาการศึกษา ให้นบั จากวันที่เปิ ดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
ข้อ 11 โครงสร้างหลักสู ตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวด
วิชาเลือกเสรี โดยมีสดั ส่ วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
11.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
11.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพ ให้มีจาํ นวนหนว่ ยกิตรวม ดังนี้
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11.2.1 หลักสูตรปริ ญญาตรี (4 ปี ) ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า 84
หน่วยกิต
11.2.2 หลักสูตรปริ ญญาตรี (5 ปี ) ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า 114
หน่วยกิต
11.2.3 หลักสูตรปริ ญญาตรี (6 ปี ) ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า 144
หน่วยกิต
11.2.4 หลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า
42 หน่วยกิต
11.2.5 หลักสู ตรปริ ญญาตรี (เทียบความรู ้) ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า 84 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรื อวิชาเอกและ
วิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจาํ นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจาํ นวน
หน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณี ที่จดั หลักสู ตรแบบวิชาเอกคูต่ อ้ งเพิ่มจํานวนหน่วยกิต
ของวิชาเอกอีกไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า 150 หน่วยกิต
11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใดๆ ที่เปิ ดโอกาสให้นิสิตเลือกเรี ยนใน
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า 6
หน่วยกิต
11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไม่นบั
หน่วยกิต
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หมวด 3
การรับเข้ าเป็ นนิสิต
ข้อ 12 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
12.1 สําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
12.2 สําเร็ จการศึกษา ขั้นอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าสําหรับ หลักสูตรปริ ญญาตรี
(ต่อเนื่อง)
12.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 การรับเข้าเป็ นนิสิต ใช้วิธีดงั ต่อไปนี้
13.1 สอบคัดเลือก
13.2 คัดเลือก
13.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
13.4 รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยหรื อโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 การขึ้นทะเบียนเป็ นนิสิต ผูท้ ี่ผา่ นการรับเข้าเป็ นนิสิตต้องมารายงานตัวพร้อม
หลักฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 15 ผูท้ ี่ผา่ นการรับเข้าเป็ นนิสิตที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็ นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เป็ นอันหมดสิ ทธิ์ที่จะเข้าเป็ นนิสิต เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขดั ข้องให้
มหาวิทยาลัยทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้รายงานตัว และเมื่อได้รับ
อนุมตั ิ ต้องมารายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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หมวด 4
การลงทะเบียน
ข้อ 16 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
16.1 กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรี ยนและขอเพิม่ -ลดรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
16.2 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนิสิตได้ชาํ ระค่าธรรมเนียมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยเรี ยบร้อยแล้ว ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย นิสิตผูใ้ ดลง
ทะเบียนเรี ยน หรื อ ชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องถูกปรับ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี
16.3 ผูท้ ี่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนิสิตใหม่ในภาคการศึกษาใด ต้องลงทะเบียนเรี ยนในภาค
การศึกษานั้น
16.4 นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในกําหนดเวลา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธิ์เรี ยนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิเป็ นกรณี
พิเศษจากคณบดี ทั้งนี้ นิสิตต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาไว้ถูกต้องแล้ว ภายใน 2 สัปดาห์ นับจาก
วันเปิ ดภาคการศึกษา
16.5 รายวิชาใดที่หลักสู ตรกําหนดว่าต้องเรี ยนรายวิชาอื่นก่อนหรื อมีบุรพวิชา นิสิต
ต้องเรี ยน รายวิชาดังกล่าวมาก่อน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้นได้
ข้อ 17 จํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนได้
17.1 นิสิตเต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบ
ทวิภาคไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาได้
ไม่เกิน 10 หน่วยกิต สําหรับนิสิตสภาพรอพินิจให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาค
การศึกษาปกติ
17.2 นิสิตไม่เต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบ
ทวิภาค ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
17.3 นิสิตอาจยืน่ คําร้องขออนุมตั ิจากคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรี ยนรายวิชามากกว่าที่
กําหนดไว้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต
17.4 นิสิตที่จะสําเร็ จการศึกษาและเหลือวิชาเรี ยนตามหลักสู ตร มีจาํ นวนหน่วยกิตตํ่า
กว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในข้อ 17.1 ให้ลงทะเบียนเรี ยนเท่าจํานวนหน่วยกิตที่เหลือได้
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สําหรับการจัดการเรี ยนการสอนในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เป็ นไปตามเกณฑ์
ของระบบทวิภาค
ข้อ 18 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
18.1 นิสิตลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้รับ
อนุมตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ผสู ้ อนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
18.2 จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรี ยนเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิตจะไม่นบั รวม
หน่วยกิตสะสม
18.3 รายวิชาที่เรี ยนเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิตจะไม่นบั รวมเข้าในจํานวนหน่วยกิต
ที่ต่าํ สุ ดแต่ไม่เกินจํานวนหน่วยกิตสู งสุ ดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา
18.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาพิเศษโดยไม่นบั เป็ นหน่วยกิต จะต้องมีเวลาเรี ยน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของรายวิชานั้น โดยนิสิตไม่ตอ้ งสอบ
18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมตั ิให้บุคคลภายนอกเข้าเรี ยนบางรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่
นับหน่วยกิต แต่ตอ้ งมีคุณสมบัติและพื้นความรู ้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 19 การของดเรี ยนรายวิชาใด ๆ ต้องยืน่ คําร้องก่อนสอบปลายภาคไม่นอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์
โดยการอนุมตั ิจากคณบดี
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หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 20 นิสิตต้องมีเวลาเรี ยนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยน ของ
รายวิชานั้น ๆ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้น กรณี การจัดการศึกษา แบบ
การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study)
ข้อ 21 การประเมินผลการศึกษา
21.1 การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
21.2 ในกรณี ที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็ นค่าระดับขั้น ให้
ประเมินผลใช้สญ
ั ลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
ผลการเรี ยน/การปฏิบตั ิ/ฝึ กงาน/เป็ นที่พอใจ
U
ผลการเรี ยน/การปฏิบตั ิ/ฝึ กงาน/ไม่เป็ นที่พอใจ
AU
การเรี ยนเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
I
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
การงดเรี ยนโดยได้รับอนุมตั ิ (Withdrawn)
IP
ยังไม่ประเมินผลการเรี ยนในภาคการศึกษานั้น (In progress)
21.3 การให้ E นอกจากข้อ 21.1 แล้ว สามารถกระทําได้ในกรณี ต่อไปนี้
21.3.1 นิสิตสอบตก
21.3.2 ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
21.3.3 มีเวลาเรี ยนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 20
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21.3.4 ทุจริ ตในการสอบ หรื อการทุจริ ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
21.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ในข้อ 21.6
21.4 การให้ S หรื อ U จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรื อมีหน่วยกิต
แต่คณะเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น หรื อการประเมินผลการ
ฝึ กงานที่มิได้กาํ หนดเป็ นรายวิชาให้ใช้สญ
ั ลักษณ์ S หรื อ U แล้วแต่กรณี ในกรณี ที่ได้ U นิสิต
จะต้องปฏิบตั ิงานเพิม่ เติมจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผา่ นได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วน
ตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตร
21.5 การให้ I จะกระทําได้ในกรณี ต่อไปนี้
21.5.1 นิสิตมีเวลาเรี ยนครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่ วย
หรื อเหตุสุดวิสยั และได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
21.5.2 ผูส้ อนและหัวหน้าภาควิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสิต
ยังปฏิบตั ิงานซึ่งเป็ นส่ วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์
21.6 การดําเนินการแก้ I นิสิตจะต้องดําเนินการแก้สญ
ั ลักษณ์ I ให้เสร็ จสิ้ น
ภายใน 4 สัปดาห์ เพื่อให้ผสู ้ อนแก้สญ
ั ลักษณ์ I หากพ้นกําหนดดังกล่าวผูส้ อนจะเปลี่ยน
สัญลักษณ์ I เป็ นค่าระดับขั้น E ทันที
21.7 นิสิตที่มีผลการเรี ยนตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไป ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้น
รายวิชาในหลักสู ตรกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
21.8 การให้ W จะกระทําได้ในกรณี ต่อไปนี้
21.8.1 นิสิตได้รับอนุมตั ิให้งดเรี ยนรายวิชานั้นตามข้อ 19
21.8.2 นิสิตได้รับอนุมตั ิให้ลาพักตามข้อ 27
21.8.3 นิสิตถูกสัง่ พักการเรี ยนในภาคการศึกษานั้น
21.8.4 นิสิตได้รับอนุมตั ิจากคณบดีให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจาก
การป่ วย หรื อเหตุอนั สุ ดวิสยั ยังไม่สิ้นสุ ด
21.9 การให้ AU จะกระทําในกรณี ที่นิสิตได้รับอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเป็ น
พิเศษ โดยไม่นบั หน่วยกิต ตามข้อ 18
21.10 การให้ IP ใช้สาํ หรับรายวิชาที่มีการสอนหรื อการทํางานต่อเนื่องกันเกินกว่า 1
ภาคการศึกษา
21.11 ผลการสอบต้องส่ งผ่านความเห็นชอบของคณบดีประจําคณะก่อนส่ งกอง
บริ การการศึกษา
21.12 การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสําหรับนิสิตที่รับโอนจาก
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สถาบันอุดมศึกษาอื่น เมื่อสําเร็ จการศึกษาให้ดาํ เนินการดังนี้
21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไว้ส่วน
หนึ่งต่างหากพร้อมทั้งระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษานั้นไว้ดว้ ย
21.12.2 คํานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาใน
หลักสู ตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 การเรี ยนซํ้าหรื อเรี ยนแทน
22.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ E ในวิชาบังคับนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรี ยนซํ้า หรื อ
เลือกรายวิชาอื่นที่มีลกั ษณะเนื้อหาคล้ายคลึงเรี ยนแทน ในการเลือกเรี ยนแทนนี้ตอ้ งได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรื อหัวหน้าสาขาหรื อประธานหลักสูตร ที่รายวิชานั้นสังกัด และได้รับ
อนุมตั ิจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด
ในกรณี ที่ไม่ใช่วิชาบังคับ หากได้ผลการเรี ยนเป็ น E ไม่ตอ้ งเรี ยนซํ้าในรายวิชาดังกล่าวได้
22.2 ในกรณี ที่นิสิตย้ายคณะหรื อเปลี่ยนวิชาเอกหรื อวิชาโท รายวิชาที่สอบได้ E
ในวิชาบังคับของวิชาเอกเดิมหรื อวิชาโทเดิม นิสิตจะต้องเรี ยนซํ้าหรื อจะเลือกเรี ยนรายวิชาใน
วิชาเอกใหม่หรื อวิชาโทใหม่แทนกันได้ ในการเลือกเรี ยนแทนนี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
ภาควิชา หรื อหัวหน้าสาขาวิชา หรื อประธานหลักสูตรของวิชาเอกใหม่หรื อวิชาโทใหม่ และได้รับ
อนุมตั ิจากคณบดีของคณะที่วิชาเอกใหม่หรื อวิชาโทใหม่สงั กัด วิชาที่เลือกเรี ยนแทนนี้จะไม่นบั
หน่วยกิตในหมวดวิชาเอกใหม่หรื อหมวดวิชาโทใหม่
ข้อ 23 การนับหน่วยกิตและการคํานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ย
23.1 การนับจํานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคํานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้นบั จาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาเป็ นค่าระดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D และ E
23.2 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจํานวนที่กาํ หนดในหลักสูตรให้
นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ ตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไปเท่านั้น
23.3 ค่าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้คาํ นวณจากผลการเรี ยนในภาค
การศึกษานั้นโดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชา
เป็ นตัวตั้ง หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น
23.4 ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมให้คาํ นวณจากผลการเรี ยนของนิสิตตั้งแต่เริ่ มเข้า
เรี ยนจนถึงภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่นิสิตลงทะเบียนเรี ยน โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน
หน่วยกิตกับค่าระดับขั้น ของแต่ละรายวิชาที่เรี ยนทั้งหมด หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด
23.5 การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คาํ นวณ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาปกติ ภาค
เรี ยนที่ 2 ที่นิสิตลงทะเบียนเรี ยน

12

23.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได้ IP รายวิชาใด ไม่ตอ้ งนํารายวิชานั้นมาคํานวณ
ค่าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แต่ให้นาํ ไปคํานวณในภาคการศึกษาที่ได้รับการ
ประเมินผล
ข้อ 24 การทุจริ ตในการสอบและการทุจริ ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
นิสิตที่เจตนาทุจริ ตหรื อทําการทุจริ ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรื อการสอบ
อาจได้รับโทษดังนี้
24.1 ตกในรายวิชานั้น หรื อ
24.2 ตกในรายวิชานั้น และให้พกั การเรี ยนในภาคการศึกษาปกติถดั ไป หรื อเลื่อน
การเสนอชื่อขอรับปริ ญญาไปอีก 1 ปี การศึกษา หรื อ
24.3 พ้นจากสภาพนิสิต
การพิจารณาการทุจริ ตดังกล่าวให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
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หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก
ข้อ 25 สถานภาพนิสิต เป็ นดังนี้
25.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
25.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ได้แก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนแบบเต็มเวลา
25.1.2 นิสิตไม่เต็มเวลา (Part Time) ได้แก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนแบบไม่
เต็มเวลา
25.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเข้าศึกษา
25.2.1 นิสิตสามัญ ได้แก่ ผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็ นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
25.2.2 นิสิตสมทบ ได้แก่ นิสิตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่
ได้รับอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา เพื่อนําหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตร
ของสถาบันที่ตนสังกัด
25.2.3 นิสิตที่เข้าร่ วมศึกษา ได้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุมตั ิจาก
มหาวิทยาลัยให้เข้าร่ วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตได้ เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าเป็ นนิสิตสามัญ
ข้อ 26 การจําแนกสภาพนิสิต
สภาพนิสิตมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ์ และสภาพรอพินิจ
26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนเป็ นภาคการศึกษาแรก
หรื อนิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.501.99 แต่ยงั ไม่พน้ สภาพนิสิต ภายใต้ขอ้ 29.3.5 และ 29.3.6
การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่ มเข้า
ศึกษา นิสิตเต็มเวลาที่เรี ยนภาคฤดูร้อนให้นาํ ผลการเรี ยนไปรวมกับผลการเรี ยนในภาคการศึกษา
ถัดไปที่ลงทะเบียนเรี ยน
ข้อ 27 การลาพักการเรี ยน
27.1 นิสิตอาจยืน่ คําร้องลาพักการเรี ยนได้ ในกรณี ใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้
27.1.1 ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจําการหรื อได้รับหมายเรี ยก
เข้ารับการตรวจเลือกหรื อรับการเตรี ยมพล
27.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรื อทุนอื่นใดที่
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มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน
27.1.3 เจ็บป่ วยจนต้องรักษาตัวเป็ นเวลานานตามคําสัง่ แพทย์โดยมี
ใบรับรองแพทย์
27.1.4 มีเหตุจาํ เป็ นส่ วนตัว อาจยืน่ คําร้องขอลาพักการเรี ยนได้ ถ้ามีสภาพ
นิสิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
27.2 การลาพักการเรี ยน นิสิตต้องยืน่ คําร้องภายใน 4 สัปดาห์นบั จากวันเปิ ดภาค
เรี ยน และจะต้องชําระเงินค่ารักษาสภาพนิสิต ของภาคการศึกษานั้น และให้คณบดีเป็ นผูพ้ ิจารณา
อนุมตั ิการลาพักการเรี ยน
27.3 การลาพักการเรี ยน ให้อนุมตั ิครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความ
จําเป็ นที่จะต้องขอลาพักการเรี ยนต่อไปอีก ให้ยนื่ คําร้องใหม่ตามข้อ 27.2
27.4 ให้นบั ระยะเวลาที่ลาพักการเรี ยนรวมอยูใ่ นระยะเวลาการศึกษาด้วย
ข้อ 28 การลาออก
นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้ยนื่ คําร้องต่อคณะ
ที่นิสิตศึกษาอยูแ่ ละให้คณบดีเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ 29 การพ้นจากสภาพนิสิต
นิสิตต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
29.1 สําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรและได้รับอนุมตั ิปริ ญญาตามข้อ 39
29.2 ได้รับอนุมตั ิจากคณบดีให้ลาออก ตามข้อ 28
29.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดงั ต่อไปนี้
29.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนิสิตใหม่
ยกเว้น กรณี ตามข้อ 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3
29.3.2 ไม่ชาํ ระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิตตามข้อ 27.2
29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 12
29.3.4 เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.50
29.3.5 เป็ นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.75 เป็ น
เวลา 2 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน
29.3.6 เป็ นนิสิตสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน
29.3.7 ไม่สามารถเรี ยนสําเร็ จภายในกําหนดระยะเวลาตามข้อ 9 หรื อได้
ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.00
29.3.8 ทําการทุจริ ตในการสอบและถูกสัง่ ให้พน้ จากสภาพนิสิต
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29.3.9 มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรง
29.3.10 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
29.3.11 ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดย
ประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
29.4 ถึงแก่กรรม
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หมวด 7
การเปลีย่ นสถานภาพนิสิตและการโอนหน่ วยกิต
ข้อ 30 การเปลี่ยนสถานภาพ
30.1 ในกรณี ที่มีเหตุผลและความจําเป็ นอย่างยิง่ มหาวิทยาลัยอาจอนุมตั ิให้นิสิต
เปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรื อไม่เต็มเวลาได้ ทั้งนี้นิสิตจะต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการเปลี่ยนสภาพให้
ถูกต้อง
30.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได้ จะต้องลงทะเบียนเรี ยน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษา และต้องลงทะเบียนเรี ยนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้อย 1 ปี
การศึกษาก่อนสําเร็ จการศึกษา
ข้อ 31 การย้ายคณะ
31.1 ในกรณี ที่มีเหตุผลและความจําเป็ นอย่างยิง่ มหาวิทยาลัยอาจอนุมตั ิให้นิสิต
ย้ายคณะได้ท้ งั นี้นิสิตจะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษาในการย้ายคณะให้ เรี ยบร้อย
31.2 นิสิตต้องยืน่ คําร้องในการขอย้ายคณะไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนการลง
ทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาที่ประสงค์จะย้าย การพิจารณาอนุมตั ิให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณบดี
ที่เกี่ยวข้องและเป็ นไปตามระเบียบของคณะนั้น ๆ การย้ายคณะจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อ ได้รับ
อนุมตั ิจากคณบดีในคณะที่จะย้ายไปศึกษา
31.3 รายวิชาต่าง ๆ ที่นิสิตย้ายคณะได้เรี ยนมา ให้นาํ มาคํานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ย
สะสมด้วย
31.4 ระยะเวลาการศึกษาให้นบั ตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยนในคณะแรกที่เข้าเรี ยน
ข้อ 32 การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท
นิสิตสามารถเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโทได้ โดยได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าภาค หรื อหัวหน้าสาขาวิชาหรื อ
ประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
ข้อ 33 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอาํ นาจคืนสภาพนิสิตให้แก่ผทู ้ ี่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณี ที่มีเหตุอนั
สมควรอย่างยิง่ เท่านั้น และเมื่อดําเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ 34 การลงทะเบียนเรี ยนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
34.1 สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นิสิตประสงค์จะลงทะเบียนเรี ยน ต้องเป็ น
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สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา
หรื อหัวหน้าสาขาวิชา หรื อประธานหลักสูตร และได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
34.2 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรี ยนจากสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นตามข้อ 34.1 ให้เป็ นไปตามข้อ 36
34.3 ผลการศึกษาที่ได้รับ ต้องปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสิตนั้นทุกกรณี
มหาวิทยาลัยจะยึดถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ และหากไม่มี
การเทียบโอนรายวิชาตามข้อ 34.2 จะถือว่าเป็ นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ของหลักสู ตร
ข้อ 35 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี
วิทยฐานะ เทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่สภาวิชาการกําหนด
35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
จะต้องยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับข้อ 36
35.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี การศึกษาแต่ตอ้ งไม่เกิน 2 เท่าของกําหนดเวลาที่ตอ้ งศึกษาเพื่อให้ได้จาํ นวนหน่วยกิตที่เหลือ
และต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตรวมแต่ละหลักสู ตร จึงจะ
มีสิทธิ์สาํ เร็ จการศึกษา แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
ข้อ 36 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษา ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
36.1 เป็ นรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
36.2 เป็ นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้หรื อมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่
น้อยกว่าสามในสี่ ของรายวิชาที่ขอเทียบ
36.3 เป็ นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ขอเทียบรายวิชา
36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และหมวดวิชาเลือกต้องได้ระดับขั้น C
หรื อค่าระดับขั้นเฉลี่ย 2.00 หรื อเทียบเท่า
36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก วิชาแกน หรื อวิชาชีพ ต้องสอบ
ได้ไม่ต่าํ กว่าระดับขั้น B หรื อค่าระดับขั้นเฉลี่ย 3.00 หรื อเทียบเท่า และเป็ นไปตามเกณฑ์และ
ข้อกําหนดเพิม่ เติมของคณะที่รับเทียบโอน
36.6 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาหรื อ
สาขาวิชาที่นิสิตขอโอนหน่วยกิตและเทียบรายวิชา และได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
36.7 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้กระทําได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยกิตรวมตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย
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36.8 ในกรณี จาํ เป็ นที่ไม่อาจอนุโลมตามเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต
นี้ได้ท้ งั หมดที่มิได้ระบุไว้ในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็ นราย ๆ ไป
ข้อ 37 การเทียบโอนความรู ้/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรื อเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวด
วิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กบั นิสิตที่มีความรู ้ความสามารถ ที่สามาถวัดมาตรฐานได้
ทั้งนี้ นิสิตต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนของมหาวิทยาลัย
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หมวด 8
การขอรับและการให้ ปริญญา
ข้อ 38 การขอรับปริ ญญา
ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตคาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา ให้แสดงความจํานงขอรับ
ปริ ญญาต่อมหาวิทยาลัยก่อนการลงทะเบียนเรี ยนภาคการศึกษาสุ ดท้าย 1 เดือน
ข้อ 39 การให้ปริ ญญา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่ได้แสดงความจํานงขอรับปริ ญญา และมีความ
ประพฤติดี เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมตั ิปริ ญญาบัณฑิต หรื อปริ ญญาบัณฑิตเกียรติ
นิยมตามเกณฑ์ต่อไปนี้
39.1 ปริ ญญาบัณฑิต
ผูม้ ีสิทธิ์ได้รับปริ ญญาบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
39.1.1 สอบได้จาํ นวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และมีเวลาเรี ยนครบตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
39.1.2 ได้รับการประเมินผล S ในรายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต หรื อการ
ประเมินรวบยอด สําหรับหลักสูตรที่มีการกําหนดไว้
39.1.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
ทั้งนี้หากมีการใช้ระบบการวัดผลและการศึกษาที่แตกต่างไปจากนี้ จะต้องกําหนด
ให้มีค่า เทียบเคียงกันได้ โดยการอนุมตั ิของสภามหาวิทยาลัย
39.2 ปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
ผูม้ ีสิทธิ์ได้รับปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องเป็ นนิสิตเต็มเวลา
และมีคุณสมบัติดงั นี้
39.2.1 มีคุณสมบัติครบตามข้อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2
39.2.2 มีระยะเวลาเรี ยนไม่เกินจํานวนภาคการศึกษาที่กาํ หนดไว้ใน
หลักสู ตรทั้งนี้ ไม่นบั ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการเรี ยน
39.2.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
39.2.4 ไม่มีผลการเรี ยนรายวิชาใดตํ่ากว่า C
39.3 ปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ผูม้ ีสิทธิได้รับปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป็ นนิสิตเต็มเวลา
และมีคุณสมบัติดงั นี้
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39.3.1 มีคุณสมบัติครบตามข้อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2
39.3.2 มีระยะเวลาเรี ยนไม่เกินจํานวนภาคการศึกษาตามที่กาํ หนดไว้ใน
หลักสู ตรทั้งนี้ไม่นบั ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการเรี ยน
39.3.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป
39.3.4 ไม่มีผลการเรี ยนรายวิชาใดตํ่ากว่า C
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หมวด 9
การประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อ 40 ทุกหลักสู ตรจะต้องกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชดั เจน ซึ่งอย่าง
น้อยจะต้องประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
40.1 การบริ หารหลักสูตร
40.2 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
40.3 การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานิสิต
40.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต
ข้อ 41 ให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย โดยแสดงการปรับปรุ งดัชนี
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
ข้อ 42 หลักสูตรที่จะเปิ ดใหม่หรื อหลักสูตรที่ขอปรับปรุ ง จะต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจําหลักสู ตร
จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาที่เปิ ดสอน และในจํานวนนี้ตอ้ งเป็ นผูม้ ีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่า
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อย่าง
น้อย 2 คน ทั้งนี้อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสูตรจะเป็ นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้
อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจยั และปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิ ดสอน
ในกรณี เป็ นหลักสู ตรร่ วมระหว่างสถาบันหรื อหลักสูตรความร่ วมมือของหลาย
สถาบัน อาจารย์ประจําของสถาบันในความร่ วมมือนั้น ให้ถือเป็ นอาจารย์ประจําในความหมาย
ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ข้อ 43 ให้ทุกหลักสู ตรมีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจะต้องเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร มีภาระหน้าที่ในการบริ หารหลักสูตรและการเรี ยนการ
สอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสู ตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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บทเฉพาะกาล
ในกรณี ที่มีขอ้ ความใดของข้อบังคับนี้ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ฉบับก่อน โดยที่ขอ้ ความเดิมเอื้อประโยชน์แก่นิสิตที่เข้าศึกษาในขณะที่ขอ้ บังคับฉบับ
นั้นมีผลบังคับใช้ ให้อธิการบดีมีอาํ นาจพิจารณาใช้ขอ้ บังคับเดิมได้ จนกว่านิสิตนั้นจะพ้นสภาพ
นิสิต
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2548

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

