
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้

แทน 
ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
“คณะ”  หมายความว่า  คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
“คณบดี”  หมายความว่า  คณบดีคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  และให้หมายความรวมถึง

หัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
“คณะกรรมการบริหารคณะ”   หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษท่ีด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง

มัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
“ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  หมายความว่า  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  



“อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณบดี เพ่ือให้ท าหน้าที่ควบคุม  
แนะน าและให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

“การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ และให้หมายความรวมถึงระดับอนุปริญญาตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพ่ือ
ประโยชน์การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับ  หรือในกรณีไม่อาจปฏิบัติตามข้อก าหนดในข้อบังคับนี้  ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย  หรืออนุมัติ 
 

หมวด ๑ 
ระบบการศึกษา 

 
ข้อ  ๖  ระบบการศึกษาการจัดการศึกษาให้ใช้ระบบดังนี้ 

๖.๑  ระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาคการศึกษาปกติ ๑  ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน    โดยก าหนดระยะเวลา
และจ านวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒  ระบบไตรภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑ ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 

๖.๓  ระบบจตุรภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 

ข้อ ๗   รูปแบบการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง   หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 

๗.๑  จัดการศึกษาในเวลาราชการ 
๗.๒  จัดการศึกษาในวันสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
๗.๓  จัดการศึกษานอกเวลาราชการ  เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลานอกเวลาราชการ 
๗.๔  จัดการศึกษาทางไกล  โดยใช้ระบบทางไกลผ่านไปรษณีย์  วิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน์  

วิดีทัศน์สองทางหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบอินเทอร์เน็ต 



๗.๕  จัดการศึกษานานาชาติ  เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ หรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ  
โดยอาจจัดในเวลาและเนื้อหาที่สอดคล้องกับโปรแกรมในต่างประเทศ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

๗.๖  จัดการศึกษาโครงการพิเศษ  เป็นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนบางกลุ่มบางสาขาอาชีพ   ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแต่ละ
รูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร  ทั้งนี้  จะต้องจัดให้ได้เนื้อหาสมดุลกับจ านวนหน่วย
กิตรวมของหลักสูตร โดยการเทียบหน่วยกิตตาม   ข้อ ๘   และให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ 
 ข้อ  ๘  การคิดหน่วยกิต 

 ๘.๑  ระบบทวิภาค 
๘.๑.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕ ชั่วโมง   

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘.๑.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง  ต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘.๑.๓  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ   ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘.๑.๔  การท าโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้เวลาท าโครงการหรือ

กิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 การจัดการศึกษาระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค หรือระบบอ่ืน ๆ ให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบ
ทวิภาค 
 ข้อ ๙  เกณฑ์มาตรฐานระบบหลักสูตรระดับปริญญาตรีของข้อบังคับนี้เป็นไปตามระบบทวิภาค  
 

หมวด ๒ 
หลักสูตร 

 
 ข้อ ๑๐  ให้จัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 



๑๐.๑  หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า  ๖  ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน  ๑๖  ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและ
ไม่น้อยกว่า  ๑๔   ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน  ๒๔   ภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

๑๐.๒  หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติส าหรับลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อย
กว่า ๑๗ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๓๐ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

๑๐.๓  หลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๖ ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๒๔ ภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา  และไม่น้อยกว่า  ๒๐  ภาคการศึกษาปกติ   และไม่เกิน ๓๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

๑๐.๔  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต   ใช้เวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน  ๘   ภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา   
และไม่น้อยกว่า  ๘   ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน  ๑๒  ภาค  การศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 

ส่วนการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐.๕  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี    ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
หมวด ๓ 

การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 
 
 ข้อ ๑๑  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

๑๑.๑  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี  หรือ
ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

๑๑.๒  เป็นผู้มีความประพฤติดี  
๑๑.๓  เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๒  การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
 ก าหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 



 ข้อ ๑๓  การข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
๑๓.๑  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาแล้ว   โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งช าระเงินตามระเบียบในวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๑๓.๒  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน  เวลา  

และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา    เว้นแต่จะได้แจ้เหตุขัดข้องให้
มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ก าหนดให้รายงานตัวเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องมารายงานตัว
ภายใน  ๗ วัน  นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานตัว เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

๑๓.๓  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขา และเป็นนักศึกษารูปแบบใด
ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขา  และเป็นนักศึกษารูปแบบนั้น การขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสาขา
ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี   หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

๑๓.๔  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาและท าการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์
การศึกษาใด  จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ วิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษานั้น 
 ข้อ ๑๔  การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง    มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
ได้    ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยให้นับระยะเวลาศึกษาต่อเนื่องจากรูปแบบ
การศึกษาเดิม 
 ข้อ ๑๕  สภาพนักศึกษา 

๑๕.๑  สภาพนักศึกษาแบ่งเป็น ๒ สภาพ ดังนี้ 
  ๑๕.๑.๑  นักศึกษาสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรกหรือ
นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  ๑๕.๑.๒  นักศึกษาสภาพรอพินิจ  ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 
๒.๐๐ 

๑๕.๒  ผู้ที่มีสภาพนักศึกษาจะต้องมีบัตรประจ าตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน  เพ่ือประกอบการใช้สิทธิ
ต่าง ๆ  ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 

๑๕.๓  การจ าแนกสภาพนักศึกษา 
  การจ าแนกสภาพนักศึกษาจะกระท าทุก ๆ ๒ ภาคการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา เว้นแต่ในกรณี
ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่อง 



๑๕.๔  การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๑๕.๔.๑  ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ 
  ๑๕.๔.๒  ตาย 
  ๑๕.๔.๓  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว   
  ๑๕.๔.๔  ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  ๑๕.๔.๕  ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน   ๓๐  วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา   เว้นแต่
จะได้รับการผ่อนผันจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

๑๕.๔.๖  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคที่  
๒  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน หรือผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๘๐  ในภาคการศึกษาปกติที่ ๔, ที่ 
๖, ที่ ๘, ที่ ๑๐, ที่ ๑๒, ที่ ๑๔, ที่ ๑๖   และที่ ๑๘   นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน  หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบ
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ 

      ๑๕.๔.๗ ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑๐ 
      ๑๕.๔.๘  กระท าการทุจริต  หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออก 
      ๑๕.๔.๙  ต้องโทษด้วยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิด

อันได้กระท าโดยประมาท 
       ๑๕.๕  การคืนสภาพนักศึกษา 

    นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุสุดวิสัย  โดยไม่ได้กระท าผิดทางวินัย   และไม่ได้พ้น
สภาพเนื่องจากมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้  ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย และต้องช าระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษา   และค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ
นักศึกษาย้อนหลัง 
 ข้อ ๑๖  การเปลี่ยนสาขา 

๑๖.๑  การเปลี่ยนสาขา จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  และได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  

๑๖.๒  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสาขา  จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๑๗  การย้ายวิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษา 

๑๗.๑  นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้  หรือได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา  ณ  วิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษา
ใดจะต้องศึกษา  ณ  วิทยาเขตนั้น  มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาย้ายไปศึกษา  ณ  วิทยาเขต หรือศูนย์
การศึกษา เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผล ความจ าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น 



๑๗.๒  ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่ย้ายวิทยาเขต  หรือศูนย์การศึกษา ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษา  ณ  วิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษาเดิม 

ข้อ ๑๘   การย้ายคณะ 
๑๘.๑  นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะ  จะต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดต่อส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๘.๒  การย้ายคณะจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจาก

อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
๑๘.๓  ระยะเวลาการศึกษา ให้นับตั้งแต่วันเข้าศึกษาในคณะเดิม 
๑๘.๔  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ  จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
๑๘.๕  นักศึกษาที่ย้ายคณะให้ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ

ให้โอนมาจากคณะเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะที่รับเข้าศึกษาด้วย 
 ข้อ ๑๙  การรับโอนนักศึกษา 

๑๙.๑  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนและก าลังศึกษาใน
หลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

๑๙.๒  การพิจารณารับโอนให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี คณะที่จะรับโอน และต้องได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  

๑๙.๓  นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๑  
๑๙.๔  นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติทั้งนี้

ให้นับระยะเวลาศึกษาต่อเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
 ข้อ ๒๐  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีอาจขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันที่ได้เคย
ศึกษามาแล้วจากการศึกษาในหลักสูตรอ่ืน หรือหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนและ
หรือการศึกษานอกระบบ   การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ   ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๔๘   
 

หมวด ๔ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
 ข้อ ๒๑  นักศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะน าการวางแผนการศึกษา 



 ผู้ที่คณบดีแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต้องพบนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะก าหนดและ
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดวันเวลาในแต่ละสัปดาห์ที่นักศึกษาสามารถเข้าพบเพ่ือขอรับค าปรึกษา   ทั้งนี้ให้
มหาวิทยาลัยหรือคณะประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา 
 ข้อ ๒๒  อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ดังนี้ 

๒๒.๑  ให้ค าแนะน าและท าแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร 

๒๒.๒  ให้ค าแนะน าในเรื่องระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักศึกษา 
๒๒.๓  ให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนเรียน การขอถอน ขอเพ่ิม หรือขอยกเลิกรายวิชา และจ านวน

หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาของนักศึกษา 
๒๒.๔  แนะน าวิธีเรียน  ให้ค าปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
๒๒.๕  พิจารณาค าร้องต่างๆ ของนักศึกษา และด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
๒๒.๖  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
๒๒.๗  รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
๒๒.๘  รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คณบดีทราบทุกภาคการศึกษา 
๒๒.๙  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
 

หมวด ๕ 
การลงทะเบียนเรียน 

 
 ข้อ ๒๓  การลงทะเบียนเรียน 

๒๓.๑  ก าหนดการ  ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชา   ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

๒๓.๒  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๔  จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 

๒๔.๑  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่ต่ ากว่า  ๙  หน่วยกิต  
และไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต   ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

๒๔.๒ ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเรียนแตกต่างจาก  ข้อ  ๒๔.๑   นักศึกษา
ต้องยื่นค าร้องขออนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
 ข้อ ๒๕  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ือร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 



๒๕.๑  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ือร่วมฟัง เป็นการลงทะเบียนเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้โดยไม่นับ
หน่วยกิตไม่บังคับให้นักศึกษาสอบ และมีผลการเรียนเป็น AU 

๒๕.๒  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิตเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  โดยให้ระบุในการลงทะเบียนเรียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ือร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิต 

๒๕.๓  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ือร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต  ให้ลงในช่องผลการเรียนรายวิชาที่
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 

๒๕.๔  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกใด ๆ ที่มิใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเพ่ือร่วมฟัง
ได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานความรู้การศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรและจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๖  การขอถอน ขอเพ่ิม หรือขอยกเลิกรายวิชา 

๒๖.๑  การขอถอน  ขอเพ่ิม  หรือขอยกเลิกรายวิชาที่จะเรียน   ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา     และผ่านการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

๒๖.๒  การขอถอน หรือขอเพ่ิมรายวิชาเรียนต้องกระท าภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
และสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 

๒๖.๓  นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกรายวิชาเรียนได้   แต่จ านวนหน่วยกิตที่คงเหลือจะต้องไม่น้อย
กว่า ๙  หน่วยกิต  หากยกเลิกรายวิชาเรียนแล้ว จ านวนหน่วยกิตคงเหลือน้อยกว่า ๙ หน่วยกิต จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบปลายภาค 

๒๖.๔  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดท่ีมีวิชาบังคับก่อน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  ๒๖.๔.๑  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อน นักศึกษาจะต้องสอบได้
วิชาบังคับก่อน มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ เป็นโมฆะ 
  ๒๖.๔.๒  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื่องควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อนที่เคยสอบได้ E  
หรือ F  มาแล้ว โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ข้อ ๒๗  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

๒๗.๑  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา   หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
จะต้องลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาและช าระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

๒๗.๒  นักศึกษาที่เรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วและได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือลงทะเบียนเรียนซ้ ากับรายวิชา



เดิมได้ เพ่ือให้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระหว่างเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑๐  หรือตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดสภาพการเป็นนักศึกษาของการจัดการศึกษานั้น ๆ 
 ข้อ ๒๘  ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยให้ปฏิบัติ   ตามวิธีการ  
ขั้นตอน   และในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  การผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา     ให้เป็นอ านาจของ
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
 ข้อ ๒๙  การลา 

๒๙.๑  นักศึกษามีสิทธิลาป่วยหรือการลากิจได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้น กรณีลาป่วยหรือการลากิจที่ไม่เกิน ๑๕ วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีในการอนุมัติหากเกินจากนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

๒๙.๒  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาแล้ว    มีสิทธิได้รับการผ่อนผันการสอบ การนับเวลาเรียนและ
สิทธิอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกับการเรียนหรือการสอบ 
 ข้อ ๓๐  การลาพักการศึกษา 

๓๐.๑  นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๓๐.๑.๑  ถูกเกณฑ์ หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  ๓๐.๑.๒  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
สนับสนุน 

 ๓๐.๑.๓  ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ 
๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามค าสั่งแพทย์ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของ
ทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชนที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
  ๓๐.๑.๔  เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัว   อาจยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาได้  

๓๐.๒  การลาพักการศึกษา     นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา โดยอนุมัติของอธิการบดี
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ทั้งนี้ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค 

๓๐.๓  การลาพกัการศึกษา  กระท าได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความ
จ าเป็นที่จะต้องลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาใหม่ ทั้งนี้ การลา
พักการศึกษาทุกครั้งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

๓๐.๔  ในกรณีที่นักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษา
รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 



๓๐.๕  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๓๑  การลาออก 
 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ปกครองและได้รับอนุมัติโดยอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
 

หมวด ๖ 
แนวทางการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ ๓๒  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย   จิตใจ  สติปัญญา   
ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 ข้อ ๓๓  การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือคณะให้ยึดหลักการดังนี้ 

๓๓.๑  การพัฒนาสาระความรู้  และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
๓๓.๒  เปิดโอกาสให้ชุมชน  องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน  องค์กรเอกชน   

องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา   สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
๓๓.๓  ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
๓๓.๔  ด าเนินการให้มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

 ข้อ ๓๔  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียน  ที่นักศึกษาสะสมไว้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษา 
รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ  ตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างาน 
 ข้อ ๓๕  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มหาวิทยาลัยหรือคณะตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

๓๕.๑  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
นักศึกษา โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๓๕.๒  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้   เพ่ือ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

๓๕.๓  จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น ท าเป็น  
รักการอ่าน การสืบค้น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

๓๕.๔   จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน  สาระความรู้ด้านต่าง  ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ทุกรายวิชา 



๓๕.๕  ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ หรือผู้สอน สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน  และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  

 
หมวด ๗ 

การวัด และประเมินผลการศึกษา 
 

ข้อ ๓๖  การวัดผลการศึกษา 
 การวัดผลการศึกษาอาจกระท าได้ระหว่างภาคการศึกษา  ด้วยวิธีสอบย่อย ท ารายงาน งานที่ร่วมกันท า
เป็นกลุ่ม การทดสอบระหว่างภาคการศึกษา  การเขียนสารนิพนธ์ประจ ารายวิชาหรืออ่ืน ๆ  และเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาจะมีการวัดผลปลายภาคส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น     โดยคิดคะแนนระหว่างภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๘๐  เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้วัดผลการศึกษาลักษณะอ่ืน 
ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการประเมินหลังสอบปลายภาคการศึกษาในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดแต่ต้อง
ไม่เกิน ๗ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการสอบปลายภาคการศึกษานั้น 
 มหาวิทยาลัยอาจใช้วิธีทดสอบเทียบความรู้แทนการวัดผลการศึกษาตามความในวรรคแรกก็ได้ 
 ข้อ ๓๗  การมีสิทธิเข้าสอบส าหรับระบบเข้าชั้นเรียน 

๓๗.๑  นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  ๓๗.๑.๑  มีเวลาเรียนในวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  ๓๗.๑.๒ กรณีท่ีมีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และคณบดี
พิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ 

๓๗.๒  นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๗.๑.๑ หรือข้อ ๓๗.๑.๒  ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาให้ผล
การเรียนเป็น E หรือ  F แล้วแต่กรณี เว้นแต่นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชา 

 
 ข้อ ๓๘  ระเบียบการสอบ 

๓๘.๑   การก าหนดจ านวนครั้ง  วิธีการสอบ  ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจ าวิชานั้น 
๓๘.๒  ระเบียบการสอบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
๓๘.๓  นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบตามก าหนดโดยมีเหตุผลความจ าเป็น  จะต้องยื่นค าร้องขอสอบและ

สอบให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป 



๓๘.๔  นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ ให้ถือว่าสอบตกในวิชานั้น และถือว่าผิดวินัยนักศึกษาจะต้อง
ได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๙  ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ  ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ  ทั้งนี้ระบบการประเมินผลแบ่งเป็น ๒ ระบบดังนี ้

๓๙.๑  ระบบระดับค่าคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ ดังนี้ 
  ระดับคะแนน   A    ความหมาย    ดีเยี่ยม    ค่าระดับคะแนน  ๔.๐ 

 ระดับคะแนน   B+  ความหมาย    ดีมาก      ค่าระดับคะแนน  ๓.๕ 
 ระดับคะแนน   B    ความหมาย     ดี          ค่าระดับคะแนน  ๓.๐ 
 ระดับคะแนน   C+  ความหมาย    ดีพอใช้     ค่าระดับคะแนน  ๒.๕ 
 ระดับคะแนน   C    ความหมาย    พอใช้     ค่าระดับคะแนน  ๒.๐ 
 ระดับคะแนน   D+  ความหมาย    อ่อน      ค่าระดับคะแนน  ๑.๕ 
 ระดับคะแนน   D    ความหมาย   อ่อนมาก   ค่าระดับคะแนน  ๑.๐ 
 ระดับคะแนน   E    ความหมาย     ตก        ค่าระดับคะแนน  ๐.๐ 

๓๙.๑.๑  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบ
ได้ตามระบบนี้ต้องไม่ต่ ากว่า D  ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น E ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าจนกว่าจะ
สอบได ้  ยกเว้นรายวิชาเลือกสามารถลงทะเบียน   และเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทน  
  ๓๙.๑.๒  การประเมินกลุ่มวิชาปฏิบัติการและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า  C  ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่  

๓๙.๒   ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 
    ผลการศึกษา  ระดับการประเมิน 

   ผ่านดีเยี่ยม  PD (Pass with Distinction) 
   ผ่าน   P   (Pass) 
   ไม่ผ่าน   F   (Fail) 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่

สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่มเติม 
รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ คือได้ผลการ

ประเมินไม่ต่ ากว่า P 
๓๙.๓  สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 

 Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 



 W (Withdraw) ใช้ส าหรับนักศึกษาที่ขอยกเลิกวิชาเรียนหรือเมื่อนักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ
ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น   

 I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ใน 
รายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I”  ต้องด าเนินการขอรับ
การประเมินผลการศึกษา ให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป ถ้านักศึกษาไม่ด าเนินการขอรับการประเมินผล
การศึกษาให้ผู้สอนด าเนินการ  ดังนี้ 

 ๓๙.๓.๑  กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ  ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์  และ
ประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ 

๓๙.๓.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบ  ถ้าไม่สอบภายในภาคการศึกษาถัดไปให้ผู้สอนพิจารณาคะแนน
สอบที่ยังค้างอยู่เป็นศูนย์และประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว 

๓๙.๔  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม  

๒   ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเป็น  “I”  ไม่น าหน่วยกิตมารวมเพ่ือเป็นตัวหาร 
 ๓๙.๔.๑ กรณีที่สอบตกไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตที่สอบตกหรือในกรณีลงทะเบียนเรียนซ้ ากับ

รายวิชาเดิมเพ่ือเปลี่ยนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตซ้ าเพ่ือเป็นตัวหาร 
  ๓๙.๔.๒  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ ากับรายวิชาเดิมได้  เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและโดยการอนุมัติของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายทั้งนี้
การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ใช้ผลการเรียนที่ดีกว่า 

๓๙.๕ การแจ้งผลการเรียน 
  ๓๙.๕.๑  มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการเรียนภายหลังจากการประมวลผลการเรียนแล้วเสร็จในแต่
ละภาคการศึกษาต่อผู้ปกครองของนักศึกษา 
  ๓๙.๕.๒  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะระงับการแจ้งผลการเรียน เฉพาะนักศึกษาที่
มีหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย 
  ๓๙.๕.๓  มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใด ๆ ให้แก่นักศึกษา  
หากนักศึกษายังค้างช าระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๔๐  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐  ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
ถึง  ๒.๐๐  ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑๐  



 ข้อ ๔๑  กรณีนักศึกษาเข้ารับศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  จะลงทะเบียนเรียนซ้ ากับรายวิชาที่เคย
ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่ได้   
 ข้อ ๔๒  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 นักศึกษาจะต้องรับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มวิชา
ปฏิบัติการ   และฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร   ถ้าผู้ใดปฏิบัติงานบกพร่องหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสม   ถูกอาจารย์ผู้ควบคุม  หรือผู้บริหาร   หรือผู้จัดการสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ส่งตัวกลับ
มหาวิทยาลัย  ให้คณบดีแต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและรายงานผลให้คณบดีทราบเพ่ือแจ้งอาจารย์ประจ า
วิชา หากเป็นจริงตามข้อกล่าวหาให้ประเมินผลการฝึกหรือเตรียมฝึกเป็น  W  หากไม่เป็นความจริงให้เปลี่ยน
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

หมวด ๘ 
การส าเร็จการศึกษา  การขอรับปริญญา และการอนุมัติปริญญา 

 
 ข้อ ๔๓  การส าเร็จการศึกษา 

๔๓.๑  นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาที่
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาพร้อมช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย ก าหนดให้
คณะอนุกรรมการที่สภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

๔๓.๒  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
 ๔๓.๒.๑  มีความประพฤติด ี
 ๔๓.๒.๒  สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งผ่านในรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย

ก าหนดและเป็นไปตามเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้
เท่านั้น 

 ๔๓.๒.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 ๔๓.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ   ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน  ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ๔๓.๒.๕  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ส าเร็จการศึกษา ได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 



  ๔๓.๒.๖  หลักสูตรปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)หรือปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา    

๔๓.๒.๗ หลักสูตรอนุปริญญาจะส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๕ ภาคการศึกษาปกติ   ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา   แต่ไม่ก่อน ๑๐  ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา    
  ๔๓.๒.๘  หลักสูตรอนุปริญญา  ต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน  ๖ ปีการศึกษา  ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๙    ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา    
  ๔๓.๒.๙  หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา      

๔๓.๒.๑๐  หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปีต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน  ๑๐ ปีการศึกษาส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ๔๓.๒.๑๑  หลักสูตร
ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) หรือปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษาส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ผู้ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี หรือ ๕ ปี ที่มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบตามเกณฑ์ในข้อ  ๑๐ แต่
ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  อาจยื่นค าร้องขอรับคุณวุฒิระดับอนุปริญญาได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณบดี ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติอนุปริญญาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อ ๔๔  การขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา 

๔๔.๑  นักศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔๓ 
๔๔.๒  นักศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาหรืออนุปริญญา จะต้องไม่มีพันธะด้าน

หนี้สินใด ๆ   ต่อมหาวิทยาลัยและเป็นผู้มีความประพฤติดี 
 ข้อ ๔๕  การให้ปริญญาหรืออนุปริญญา 

๔๕.๑  ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   เสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ
เพ่ืออนุมัติปริญญาตรีหรืออนุปริญญา  ในสาขาวิชาต่าง ๆ  ต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๔๕.๒  การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
 ๔๕.๒.๑  สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐    และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
สถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง  ๓.๖๐   จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 



  ๔๕.๒.๒ สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า  C  ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F  ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน และไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ ากับรายวิชาเดิมเพ่ือเปลี่ยนค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ๔๕.๒.๓  ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดเวลาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 ข้อ ๔๖  การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 
 ให้สภาวิชาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับอนุมัติปริญญาตรีหรืออนุปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 
          

                 (นายแพทย์อนันต์  อริยะชัยพาณิชย์) 
                        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 
 
 


