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   7.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จ 
    การศึกษาข้ันปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรองและ 
    ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   7.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
    7.4.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะ 
       ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่ 
       มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
    7.4.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 
       หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะ 
       ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที ่
       มหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาเอก 
       ที่จะเข้าศึกษา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาก่อน 
       สุดท้ายไม่ต่ ากว่าเกณฑ์เกียรตินิยมของสถาบันที่ก าลังศึกษา 
    7.4.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นเฉพาะการท าวิจัยต้องเป็นผู้ส าเร็จ 
       การศึกษาขั้นปริญญาโทที่มีการท าวิทยานิพนธ์  และมีประสบการณ์วิจัยใน 
       สายงานโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีสาขาวิชายอมรับ  

7.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
   7.6 มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

7.7 ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกหลักสูตรข้างต้น ต้องไม่เป็นผู้พ้นสถานภาพนักศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษาเพราะยังไม่ส าเร็จการศึกษาเมื่อครบก าหนดเวลาสูงสุดแล้วในหลักสูตรและ
ระดับการศึกษาที่จะเข้าศึกษา 

7.8 สภาวิชาการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาอาจพิจารณายกเว้น
คุณสมบัติตามที่ก าหนดข้างต้นได้เป็นกรณีไป 

 
 ข้อ 8 การรับเข้าศึกษา 

8.1 การพจิารณารับเข้าศึกษากระท าโดยคณะกรรมการคัดเลือกซ่ึงแต่งตั้งโดยคณบดีตาม
ค าแนะน าของสาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตร 

8.2 วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษาอาจใช้วิธีสอบคัดเลือก วิธีทดสอบความรู้ หรือโดยวิธีอ่ืนที่
คณบดีเห็นชอบตามค าแนะน าของสาขาวิชา  

8.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการรับเข้าศึกษาตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการคัดเลือก  
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8.4 การรับเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแบบ ก 1 และปริญญาเอกแบบ 1 ที่เน้นเฉพาะการ
วิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ 

8.5 ในกรณีที่ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่าผู้สมัครเข้าศึกษาขั้นปริญญา
เอกมีความพร้อมทางวิชาการยังไม่เพียงพอส าหรับการศึกษาขั้นปริญญาเอก  สาขาวิชา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาอาจพิจารณารับผู้นั้นเข้าศึกษา
ขั้นปริญญาโทในหลักสูตรที่ผูน้ั้นสมัครเข้าศึกษาก็ได้ 

 
 ข้อ 9 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา    
   9.1 ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาอย่างสมบูรณ์เมื่อ 
    มหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนผู้นั้นเป็นนักศึกษาแล้ว 
   9.2 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 
หมวด 2 

สถานภาพนักศึกษา 
 
 ข้อ 10  สถานภาพนักศึกษา    
   10.1 นักศึกษาจะมีสถานภาพใดสถานภาพหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

10.1.1 นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  
10.1.2 นักศึกษาทดลองศึกษา  หมายถึง  ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาโดยมีเงื่อนไข

ให้ทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกเข้า 
10.2  นักศึกษาทดลองศึกษาจะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญ 

       เมื่อผ่านเงื่อนไขให้ทดลองศึกษาตามที่ก าหนดดังนี้ 
10.2.1 สอบได้รายวิชาขั้นปริญญาตรีทุกรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนตามเงื่อนไขให้

ทดลองศึกษาโดยมีแต้มระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 2.50 ซึ่งรายวิชาเหล่านี้จะไม่
น าไปค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสอบได้ 

10.2.2 สอบได้รายวิชาขั้นบัณฑิตศึกษาทุกรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนตามเงื่อนไขให้
ทดลองศึกษาโดยมีแต้มระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.00  
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หมวด 3 
ระบบการศึกษา 

 
 ข้อ 11 ระบบการศึกษา 

11.1 เป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาค
การศึกษา 

         แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
11.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การก าหนดจ านวนหน่วยกิต 

1  หน่วยกิตมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
11.2.1 การบรรยาย หรือการสอนโดยวิธีอ่ืนที่เทียบเท่า ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษา 
11.2.2 การปฏิบัติการ  การทดลอง  การฝึก หรือการสอนโดยวิธีอ่ืนที่เทียบเท่า  ใช้

เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา  
11.2.3 การค้นคว้าอิสระ หรืองานวิทยานิพนธ์ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ต่อภาค

การศึกษา 
11.2.4 การปฏิบัติการภาคสนาม ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

   11.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค 
    การศึกษา 
   11.4 หน่วยกิตรายภาค  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวมกันทั้งหมดของทุกรายวิชาที่ 
    นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C และ F  ในภาคการศึกษานั้น 
   11.5 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมกันทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษา 
    ได้รับ ระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C และ F  ในกรณีที่นักศึกษา 
    ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมจากจ านวนหน่วยกิตท่ี 
    ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นในครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

11.6 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับ 
 คะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C หรือ S และจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่มีผลการ 
 สอบ  "ผ่าน"  หรือ  "ดีมาก" 
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หมวด 4 
ประเภทและโครงสร้างของหลักสูตร 

 
 ข้อ 12  ประเภทของหลักสูตร 
   12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้า 
    ทางวิชาการความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ ใน 
    ระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรีแต่ต่ ากว่าขั้นปริญญาโท 
   12.2 หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ  
    วิชาชีพและการวิจัยในระดับที่สูงกว่าขั้นปริญญาตรีแต่ต่ ากว่าขั้นปริญญาเอก โดยมุ่ง 
    ผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ในเนื้อหาวิชาพร้อมทั้งความสามารถใน 
    การวิจัยหรือค้นคว้าอิสระ 
   12.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริม 
    ความก้าวหน้าทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพใน 
    สาขาวิชาเฉพาะ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาโทแต่ต่ ากว่าขั้นปริญญาเอก 

12.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 และการวิจัยในระดับที่สูงกว่าขั้นปริญญาโท โดยมุ่งผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มี 
 ความรู้ความสามารถ ระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการวิจัยอย่างอิสระ 
 เพ่ือบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่และเพ่ือสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 อย่างต่อเนื่อง 

 
 ข้อ 13  โครงสร้างของหลักสูตร 
   13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   13.2 หลักสูตรปริญญาโท   
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต มีแผนการศึกษาให้ 
    เลือก  2 แผน ดังต่อไปนี้ 
    (1) แผน ก : เน้นการวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 
         แบบ ก 1 :  การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต  
           โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา  ทั้งนี้สาขาวิชาจะก าหนดให้เรียน 
           รายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนโดยไม่นับหน่วยกิตด้วยก็ได้  
           โดยต้องได้ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
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        แบบ ก 2 :  การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 15  
          หน่วยกิต  และ การศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยมี 
          จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
    (2) แผน ข :  เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่มีการท าวิทยานิพนธ์ มีเป้าหมายเพ่ือผลิต 
         นักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้กว้างขวางและสามารถ 
         น าไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน เนื้อหาของหลักสูตร 
         ประกอบด้วยการศึกษา รายวิชาไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิตและการ 
         ค้นคว้าอิสระหรือการท าโครงการปัญหา พิเศษที่เทียบค่าได้ไม่น้อย 
         กว่า 4 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 7 หน่วยกิต โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวม 
         ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต แผนนี้ใช้กับแต่เฉพาะสาขาวิชาที่มี  
         ความขาดแคลนบุคลากรเท่านั้น การเปิดรับนักศึกษาต้องได้รับความ 
         เห็นชอบจากสภาวิชาการ 
   13.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   13.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิตส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อจาก 
    ขั้นปริญญาโทและไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิตส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาตรี มี 
    แบบการศึกษาให้เลือก  2 แบบ ดังต่อไปนี้ 
    (1) แบบ 1 : การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา แต่สาขาวิชาอาจ 
        ก าหนดให้เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนโดยไม่นับ 
        หน่วยกิตด้วยก็ได้โดยต้องได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
       แบบ 1.1  ผู้เข้าศึกษาท่ีจบการศึกษาขั้นปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย 
        กว่า 60  หน่วยกิต  
           (2) แบบ 2 : เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ และศึกษางานรายวิชา 
        เพ่ิมเติม  
         แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีจบการศึกษาขั้นปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์ที่มีค่า 
          เทียบได้ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 15  
          หน่วยกิต  
         แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีจบการศึกษาขั้นปริญญาตรีต้อง 
            ท าวิทยานิพนธ์ที่มีค่าเทียบได้ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และศึกษา 
            รายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
        ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ 2.2  ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานขั้นต่ าเท่ากัน 
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หมวด 5 
การลงทะเบียนเรียน 

 
 ข้อ 14   การลงทะเบียนเรียน 
   14.1 นักศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่ 
    มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา และจะถูกถอน 
    ชื่อออกจากทะเบียน 
   14.2 นักศึกษาปัจจุบัน  ต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้น 
    จะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
   14.3 นักศึกษาปัจจุบันที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องได้รับ 
    อนุมัติ ให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 34 และต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ 
    นักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 
   14.4 นักศึกษาปัจจุบันที่ลงทะเบียนครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จ 
    การศึกษาต้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา พร้อมช าระค่าธรรมเนียมรักษา 
    สถานภาพนักศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะพ้น 
    สถานภาพนักศึกษา 

14.5 จ านวนหน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นดังต่อไปนี้ 
14.5.1 หน่วยกิตเรียนตามเงื่อนไขให้ทดลองศึกษาตามข้อ 10.2.1 และ 10.2.2 ให้
นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 
14.5.2 หน่วยกิตในการร่วมเรียน ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

   14.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
    14.6.1 นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนน  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาบังคับ ต้อง 
       ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก  จนกว่าจะได้รับระดับคะแนน A B+ B  
       C+ C หรือ S 
    14.6.2 นักศึกษาท่ีได้รับระดับคะแนน  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาเลือก จะ 
       ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกเพ่ือให้ได้ระดับคะแนน  A B+ B C+ C  
       หรือ S หรือเลือกลงทะเบียน เรียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ ทั้งนี้โดยความ 
       เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและโดยอนุมัติของหัวหน้าสาขาวิชา  
       การลงทะเบียนดังกล่าวนี้ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรที่ ได้รับครั้งสุดท้าย 
       ส าหรับการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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   14.7 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
14.7.1 นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ สามารถลงทะเบียน

วิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา  
14.7.2 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์

ไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา   
14.7.3 ในกรณีที่หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่เหลือมากกว่าที่ก าหนดในข้อ 14.7.2 ให้

ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดได้ 
   14.8 การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและประกาศของ 
    มหาวิทยาลัยและต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
    14.9 นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกเหนือจากที่ก าหนดในหลักสูตรและที่ไม่ 
     เป็นเงื่อนไขให้ทดลองศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษา พร้อมทั้งได้รับ 
     ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน และได้รับ 
     อนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา ทั้งนี้การประเมินผลการศึกษาจะเป็นระดับคะแนน 
     ตัวอักษร S หรือ U เท่านั้น และให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

14.10 สาขาวิชาอาจพิจารณารับบุคคลใดเป็นผู้ร่วมเรียนในบางรายวิชาก็ได้ โดยต้อง 
  ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
14.11 นักศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน อาจได้รับอนุญาตจากสภาวิชาการให้

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยเพื่อน าหน่วยกิตและผลการศึกษาไปเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต้นสังกัด 

14.12 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาและ
สภาวิชาการให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของมหาวิทยาลัยอ่ืนที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เห็นว่าเอ้ือต่อการท าวิทยานิพนธ์  เพ่ือเทียบโอนจ านวนหน่วยกิต และผล
การศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

14.13 จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาตามข้อ 14.12 ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิ
ตรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ โดยไม่นับรวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 

14.14 ก าหนดวัน วิธีการลงทะเบียน และรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
 ข้อ 15 การขอเพ่ิม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา 
   15.1 การขอเพ่ิมรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา 
   15.2 การขอลดรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะไม่ 
    มีการบันทึกรายวิชาที่ลดในใบแสดงผลการศึกษา 
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   15.3 การขอถอนรายวิชา ให้กระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน  
    10 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะมีการบันทึกรายวิชาที่ถอนในใบแสดงผล 
    การศึกษา 

15.4 การขอเพ่ิมและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา การ 
 ขอถอนรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ 
 ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น 

 
หมวด 6 

ระยะเวลาการศึกษา 
 
 ข้อ 16 ระยะเวลาการศึกษา 
   16.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ไม่เกิน 9 ภาคการศึกษา 
   16.2 หลักสูตรปริญญาโท ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา  
   16.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน  9  ภาคการศึกษา 
   16.4 หลักสูตรปริญญาเอก ไม่เกิน 18 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากข้ันปริญญา 
    โท และ ไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากข้ันปริญญาตรี 

16.5 การเริ่มนับเวลาการศึกษาให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ผู้ที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาเม่ือครบก าหนดเวลาดังกล่าวนี้จะพ้นสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ กรณี
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา  ให้
เริ่มนับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ หากอนุมัติหลังจาก 2 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาหรือในช่วงปิดภาคการศึกษา ให้นับภาคการศึกษาถัดไป
เป็นภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาที่ศึกษารวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินกว่าที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
หมวด 7 

ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
 ข้อ 17 ระบบดรรชนีผลการศึกษา 
   17.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้น

เป็นดรรชนีผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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   ระดับคะแนนตัวอักษร   ผลการประเมินขั้น  แต้มระดับคะแนน  
 
     A       ดีเยี่ยม 4.00 
     B+      ดีมาก 3.50 
     B       ดี 3.00 
     C+      ดีพอใช้ 2.50 
     C       พอใช้ 2.00 
     F       ตก 0 
 
 ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นดังข้างต้นได้ ให้ใช้ระดับ
คะแนนตัวอักษรต่อไปนี้ 
 
   ระดับคะแนนตัวอักษร    ความหมาย 
     I     การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
     M    นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 
     P     การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress) 
     S     ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
     ST    ผลการประเมินเป็นที่พอใจส าหรับรายวิชาที่เทียบโอน 
          (Satisfactory, Transferred credit) 
     U     ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
     V     ผู้ร่วมเรียน (Visitor) 
     W    ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชา (Withdrawal) 
     X     ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 
   17.2 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร 
    17.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C และ F ให้ใช้กับกรณีตอ่ไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นล าดับ
ขั้น 

(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I  หรือ M ที่ศูนย์บริการการศึกษา
ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนสิ้นสุด 1 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดไป 

(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X 
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    17.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 17.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้ด้วย 
(1) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดับคะแนน F 

ตามข้อ 35.1 
(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีท่ีไม่ได้

รับแจ้งจากส านักวิชาหลังจาก 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 
    17.2.3 ระดับคะแนน I ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาป่วย อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
ข้อ 33  

(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัยและได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
สาขาวิชา 

(3) นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบของการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และ
อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา เห็นว่าสมควรให้
ชะลอการวัดผลการศึกษา 

    17.2.4 ระดับคะแนน M ให้ใช้กับกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดง 
       หลักฐานที่สมบูรณ์ในการขาดสอบได้ 
    17.2.5 ระดับคะแนน P ให้ใช้กับรายวิชาที่มีการสอน การวิจัย การท าวิทยานิพนธ์ 
       หรือการท าโครงงานที่ต่อเนื่องล้ าเข้าไปในภาคการศึกษาถัดไป โดยมี 
       ความก้าวหน้าเป็นที่พอใจเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน 
       เรียนรายวิชานั้น 
    17.2.6 ระดับคะแนน S, U ให้ใช้กับกรณีท่ีผลการประเมินเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจ

ตามล าดับ      ในรายวิชาต่อไปนี้ 
(1) รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่า ให้ประเมินผลเป็น S, U 
(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 14.9 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก M, P หรือ X 

17.2.7 ระดับคะแนน ST ให้ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา 
17.2.8 ระดับคะแนน V ให้ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้

ร่วมเรียนโดยได้เข้าชั้นเรียนเป็นเวลารวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด และอาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ 

17.2.9 ระดับคะแนน W จะกระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาในกรณี
ต่อไปนี้ 
(1) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 15.4 
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(2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้ โดยได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 33 
และหัวหน้าสาขาวิชามีความเห็นร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนว่าสมควรให้ถอน
รายวิชานั้น 

(3) นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลตามข้อ 34.1 หรือ 
34.2 

(4) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ด้วยเหตุผลอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 35.1 

(5) หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปลี่ยนระดับคะแนนจาก  I  ที่ได้รับอนุมัติตาม
ข้อ17.2.3 (1) และ (2) เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันพ้นวิสัยนั้นยังไม่
สิ้นสุด 

(6) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียนตามข้อ 
14.10 และได้เข้าเรียนเป็นเวลารวมทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ 

(7) รายวิชาที่นักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน 
17.2.10 ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะรายวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับ

รายงานผลการประเมินการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ตาม
ก าหนดเวลา 

 
หมวด 8 

การควบคุมการศึกษา 
 
 ข้อ 18  คณาจารย์บัณฑิต 
   18.1 คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

18.1.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
มีประสบการณ์ด้านการสอน 

18.1.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  มี
ประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

18.1.3 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

18.1.4 เป็นผู้ที่สภาวิชาการให้การรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน ในกรณีท่ีไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 
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   18.2 คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
18.2.1  วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน มี 
          ประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วน 
           หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
18.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัย
เพ่ิมเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

18.2.3 เป็นผู้ที่สภาวิชาการให้การรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันมาอย่างน้อย 5 ปี ในกรณีท่ีไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

18.3 คณาจารย์บัณฑิตย่อมสามารถสอนในระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าระดับการสอนที่ได้รับ 
  อนุมัติให้สอน 

 
 ข้อ 19 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 

19.1 ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและคณาจารย์บัณฑิตของมหาวิทยาลยัในสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 
19.2 มีหน้าที่ให้ค าแนะน าและดูแลการจัดท าแผนการศึกษาของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรและระเบียบข้อบังคับ 
19.3 มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องอ่ืนตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
19.4 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปต่อคณบดีเพ่ือแต่งตั้งโดยเร็ว  

  
 ข้อ 20 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   20.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและคณาจารย์

บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ณ วันที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
20.1.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน 
20.1.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กันด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

20.1.3 เป็นผู้ที่สภาวิชาการรับรองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ 



มคอ.2 
 

จ-16 
 

20.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและคณาจารย์
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ณ วันที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
20.2.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และมีผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

20.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานวิจัยอื่นนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  

20.2.3 เป็นผู้ที่สภาวิชาการรับรองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ 
20.3 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

20.3.1 ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาและวิจัย รวมทั้งปัญหาที่
เกิดขึ้นในขณะที่นักศึกษาด าเนินการศึกษาและวิจัย 

20.3.2 ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ ทั้งในเชิง
วิชาการและเชิงภาษา 

20.3.3 ประเมินความคืบหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อหัวหน้าสาขาวิชา 

20.3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต่อหัวหน้า
สาขาวิชา 

20.3.5 เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

 ข้อ 21  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
21.1 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ 
21.2 ให้คณบดีพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา โดยค าแนะน าของ
หัวหน้าสาขาวิชาก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

21.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะมีเพียงคนเดียวหรือจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมได้อีกไม่เกิน 4 คน ซึ่งเป็นบุคคลภายใน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก็
ได้ ในกรณีหลังถือเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เป็นประธานกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็น
กรรมการ  
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 ข้อ 22  การรายงานความคืบหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ 

22.1 นักศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว หรือรักษาสถานภาพนักศึกษาหลัง
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หน่วยกิตครบถ้วนแล้ว ต้องรายงานความคืบหน้าของการท า
วิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ก่อนสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา 

22.2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานผลการประเมินความคืบหน้าของการท า
วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาต่อหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือ
น าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิชา  ในกรณีที่ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ  
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาอาจพิจารณาก าหนดให้นักศึกษายุติการศึกษา 

 
หมวด 9 

การย้ายสาขาวิชา การโอนย้ายและการเทียบโอนรายวิชา 
 
 ข้อ 23 การย้ายสาขาวิชา 

23.1 การย้ายสาขาวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งหัวหน้าสาขาวิชาที่จะย้ายออกและ
หัวหน้าสาขาวิชาที่จะย้ายเข้า  และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่
ย้ายออกและย้ายเข้า 

23.2 การยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาจะกระท าได้อย่างเร็วที่สุดในภาคการศึกษาที่ 2 นับแต่
เริ่มเข้าศึกษาในหลักสูตร และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

  
 ข้อ 24  หลักเกณฑ์การโอนย้ายและเทียบโอนรายวิชา 

24.1 กรณีย้ายสาขาวิชาต้องโอนย้ายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรเดิมที่เป็นรายวิชาใน
หลักสูตรใหม่ โดยให้ได้ระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 

24.2 กรณีนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกลับเข้าศึกษาใหม่ ให้
สามารถโอนย้ายรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรเดิม และรายวิชาที่ขอโอนย้ายต้อง
เรียนมาแล้วไม่เกิน 9 ภาคการศึกษา 

24.3 นอกเหนือจากการโอนย้ายตามข้อ 24.1 นักศึกษาอาจได้รับการพิจารณาให้เทียบโอน
รายวิชาที่เคยเรียนและสอบได้ระดับคะแนน S  หรือไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่ามาแล้ว  
ที่มีเนื้อหาและคุณภาพเหมือนหรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่  
เพ่ือเป็นรายวิชาทดแทนรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
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24.4 การโอนย้ายและเทียบโอนรายวิชาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน ให้โอนย้ายและเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา  
โดยให้ด าเนินการโอนย้ายและเทียบโอนให้แล้วเสร็จครั้งเดียวในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนั้น 

24.5 การเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาโทและเอก  ให้กระท าได้ไม่เกินหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา  ซึ่งไม่นับรวมจ านวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ โดยให้โอนย้ายและเทียบโอนให้แล้วเสร็จครั้งเดียวในภาคการศึกษาแรกที่
เข้าศึกษา 

24.6 การเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  นักศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 3 ในระบบ 4 หรือเทียบเท่า และรายวิชาที่ขอเทียบโอน
ต้องมีระดับคะแนนตัวอักษร  S  หรือไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่าและต้องเรียนมาแล้ว
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา  

24.7 ให้ถือว่านักศึกษาสอบผ่านรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนแล้วโดยมีระดับคะแนน
ตัวอักษรเป็น ST และให้นับรวมหน่วยกิตของรายวิชานั้นเข้ากับหน่วยกิตสอบได้ของ
หลักสูตรที่นักศึกษาก าลังศึกษา 

24.8 การเทียบโอน ให้เทียบโอนได้เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชา แต่ไม่อนุญาตให้เทียบ
โอนหนว่ยกิตวิทยานิพนธ์ 

24.9 ในการพิจารณาค าขอเทียบโอนรายวิชา สาขาวิชาอาจจัดให้นักศึกษาทดสอบความรู้ใน
รายวิชาที่ขอเทียบโอนเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

24.10 การเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
24.11 รายวิชาโอนย้ายให้น ามาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย ส่วนรายวิชาเทียบโอนจะ

ไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 

หมวด 10 
การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

 
 ข้อ 25 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

25.1 การเปลี่ยนระดับการศึกษาอาจเป็นการเปลี่ยนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมหรือเป็นการ
เปลี่ยนไปสู่ระดับท่ีต่ ากว่าเดิมก็ได้ 
25.2  กรณีท่ีอยู่ในข่ายที่จะเปลี่ยนระดับการศึกษาได้ ได้แก่ 
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25.2.1 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ที่ได้รับทุนให้เข้าศึกษาในขั้นปริญญา
เอก 

25.2.2 นักศึกษาปริญญาโทที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติที่จัดขึ้นส าหรับนักศึกษา
ขั้นปริญญาเอก 

25.2.3 นักศึกษาข้ันปริญญาเอกท่ีสอบตกในการสอบวัดคุณสมบัติอาจได้รับการเสนอ
จากสาขาวิชาต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชาเพ่ือพิจารณาให้เข้าศึกษาในขั้น
ปริญญาโทแทนก็ได้ 

25.3  การเปลี่ยนระดับการศึกษา จะกระท าได้แต่เฉพาะเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา โดย
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งสภาวิชาการเพ่ือทักท้วง 

 
หมวด 11 

การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 
 ข้อ 26 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 

26.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
26.2 การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 

26.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาในรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณ
ระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัว
ตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น 

26.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาในรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก าลังคิด
ค านวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่
นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง 
แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม 

 
 ข้อ 27  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)  

27.1 นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต ขั้นปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้อง
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ เพ่ือวัดความสามารถและศักยภาพในการน าหลัก
วิชาการและประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัย 

27.2 นักศึกษาขั้นปริญญาโท แบบ ก 1 และแบบ ก 2 ต้องสอบประมวลความรู้ให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ภายใน 4 ภาคการศึกษา นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้น
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สถานภาพนักศึกษาหากมีเหตุผลและความจ าเป็นให้ขยายเวลาได้  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

27.3 นักศึกษาขั้นปริญญาโทแผน ข ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงต้องสอบประมวลความรู้ เมื่อมีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด
และต้องสอบได้และแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 ภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่
มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด  มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 
หากมีเหตุผลและความจ าเป็นให้ขยายเวลาได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชา 

27.4 การสอบประมวลความรู้ อาจเป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสอง
อย่าง 

27.5 การจัดให้มีการสอบประมวลความรู้เป็นหน้าที่ของสาขาวิชา และควรจัดภาคการศึกษา
ละ  1 ครั้ง  เป็นอย่างน้อย การสอบแต่ละครั้งให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการ ซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

27.6 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้ที่หัวหน้า
สาขาวิชามอบหมายเป็นประธานกรรมการ  และคณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาโท
ขึ้นไป จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คนเป็นกรรมการ  จะมีบุคคลจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็น
กรรมการด้วยก็ได้ 

27.7 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ต้องด าเนินการสอบตามวันและเวลาที่คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชาก าหนด และต้องรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการประจ าส านัก
วิชา ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่เสร็จสิ้นการสอบ 

27.8 การรายงานผลการสอบประมวลความรู้ ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร S  เมื่อสอบได้ 
และ U เมื่อสอบตก 

27.9 ผู้ที่สอบตกในการสอบประมวลความรู้ครั้งแรก จะสอบใหม่ได้อีกเพียงหนึ่งครั้ง  การ
สอบตกเป็นครั้งที่สองจะเป็นผลให้ผู้นั้นพ้นสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 

27.10 ในกรณีที่สอบตก ให้บันทึกผลในใบแสดงผลการศึกษาเฉพาะครั้งที่มีผลต่อสถานภาพ
ของนักศึกษา 

 
 ข้อ 28  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)  

28.1 นักศึกษาข้ันปริญญาเอก ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อวัดความรู้
ความสามารถในหลักวิชาการ และการด าเนินการวิจัยโดยอิสระเพ่ือเป็นวิทยานิพนธ์ใน
ระดับปริญญาเอก 
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28.2 นักศึกษาขั้นปริญญาเอก ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านและแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 6 
ภาคการศึกษา  นับแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา  มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพ
นักศึกษาโดยอัตโนมัติ  หากมีเหตุผล  และความจ าเป็นให้ขยายเวลาได้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา  ทั้งนี้ยกเว้นผู้ที่สอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อ 
28.3.2  

28.3 ผู้มีสิทธิขอสอบวัดคุณสมบัติได้แก่ 
28.3.1 นักศึกษาข้ันปริญญาเอก 
28.3.2 นักศึกษาข้ันปริญญาโท แบบ ก 2 ที่มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือนักศึกษาข้ัน
ปริญญาโท แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกได้  ในกรณีหลังนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาและแจ้งให้สภาวิชาการเพ่ือ
ทักท้วง  และทั้ง 2 กรณีนี้  ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้แล้ว  โดยให้
ถือว่าผลการสอบผ่านวัดคุณสมบัตินี้ เป็นการสอบผ่านวัดคุณสมบัติขั้น
ปริญญาเอกของนักศึกษารายนั้น ๆ เลย 

28.4 การสอบวัดคุณสมบัติ อาจเป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสอง
อย่างก็ได้ 

28.5 การจัดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติเป็นหน้าที่ของสาขาวิชา  และควรจัดภาคการศึกษาละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย การสอบแต่ละครั้งให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตั้ง
โดยคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

28.6 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้ที่หัวหน้า
สาขาวิชามอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และคณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาเอก
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คนเป็นกรรมการ  จะมีบุคคลจากภายนอก
มหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกิน 2 คนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านัก
วิชาเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

28.7 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติต้องด าเนินการสอบตามวันและเวลาที่
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาก าหนด  และต้องรายงานผลการสอบต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่เสร็จสิ้นการสอบ 

28.8 การรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร S เมื่อสอบได้  
และ U เมื่อสอบตก 

28.9 ให้ถือว่านักศึกษาขั้นปริญญาเอกท่ีสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเป็นนักศึกษาปริญญา
เอกท่ีมีสิทธิเสนอวิทยานิพนธ์เพ่ือขอรับปริญญาเอก 
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28.10 นักศึกษาตามข้อ 28.3.1 ที่สอบตกในการสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรก จะสอบใหม่ได้อีก
เพียงหนึ่งครั้ง  การสอบตกเป็นครั้งที่สอง จะยังผลให้พ้นสถานภาพนักศึกษาโดย
อัตโนมัติ  เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษาตามข้อ 25.2.3 

28.11 นักศึกษาตามข้อ 28.3.2  จะสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
28.12 ในกรณีสอบตก ให้บันทึกผลในใบแสดงผลการศึกษาเฉพาะครั้งที่มีผลต่อสถานภาพ

นักศึกษา 
 
 ข้อ 29  การขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 29.1 วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท 
 นักศึกษาต้องขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อสาขาวิชา โดยสาขาวิชาต้อง

เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา  และต้องได้รับอนุมัติภายใน  5 ภาคการศึกษา  นับแต่
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา  ทั้งนี้ 
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาอาจพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 

 29.2 วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาเอก 
 นักศึกษาต้องขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อสาขาวิชา  โดยสาขาวิชาต้อง

เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา  และต้องได้รับอนุมัติภายใน 7 ภาคการศึกษา  นับแต่
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา  ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชาอาจพิจารณาขยายเวลาเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 

 29.3   คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์อาจใช้โครงสร้างและคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

29.4ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ นักศึกษา
ต้องแสดงความจ านงที่ชัดเจนว่าจะเขียนเป็นภาษาใดในคราวเดียวกันกับการขออนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 
 

 ข้อ 30  การสอบวิทยานิพนธ์ 
 30.1 วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท 

30.1.1 การสอบวิทยานิพนธ์ให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการ ซึ่งคณบดีเป็นผู้พิจารณา
แต่งตั้งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

30.1.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้ที่หัวหน้า
สาขาวิชามอบหมาย เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแบบ ก 1  ต้องเป็นบุคคลจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

30.1.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ต้องมีคุณสมบัติตามข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ 
(1) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน 
(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กันด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

(3) เป็นผู้ที่สภาวิชาการรับรองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์
ในกรณไีม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

30.1.4 เมื่อนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เสร็จตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว  ให้
นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อหัวหน้าสาขาวิชา  โดยค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
พร้อมร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือขออนุมัติจากคณบดี  ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 2 
สัปดาห์ 

30.1.5 ในการสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องด าเนินการอย่าง
เต็มคณะ  ถ้ากรรมการมาไม่ครบ ให้เลื่อนการสอบออกไปจนกว่ากรรมการ
มาร่วมด าเนินการสอบได้อย่างเต็มคณะ 

30.1.6 หากต้องมีการลงคะแนนเสียงเพ่ือพิจารณาผลการสอบ  ให้ใช้เสียงข้างมาก
ของคณะกรรมการสอบ 

30.2 วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาเอก 
30.2.1 การสอบวิทยานิพนธ์ให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการ  ซึ่งคณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
30.2.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้ที่หัวหน้า

สาขาวิชามอบหมาย เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  แต่ไม่เกิน  5 คน ในจ านวนนี้ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 คน ซึ่งเลือกสรรโดย
วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

30.2.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ 
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(1) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาของวิทยานิพนธห์รอืสาขาวชิาที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงานวิจัยอื่นนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาของวิทยานิพนธ ์หรือสาขาวชิาที่
สัมพันธ์กัน ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รบัปริญญา 

(3) เป็นผู้ที่สภาวิชาการให้การรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันมาอย่างน้อย 5 ปี ในกรณีท่ีไม่สังกัด
สถาบันอุดมศึกษา 

 
30.2.4 เมื่อนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เสร็จตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว  ให้

นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  เพ่ือพิจารณาน าเสนอขออนุมัติจากคณบดีพร้อมร่างวิทยานิพนธ์
ดังกล่าว ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ 

30.2.5 ในการสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องด าเนินการอย่าง
เต็มคณะ    ถ้ากรรมการจ านวนดังกล่าวข้างต้นมาไม่ครบในวันสอบ ให้เลื่อน
การสอบออกไปจนกว่ากรรมการมาร่วมด าเนินการสอบได้ตามท่ีก าหนด และ
หากต้องมีการลงคะแนนเสียงเพ่ือพิจารณาผลการสอบ ให้ใช้เสียงข้างมากที่ไม่
น้อยกว่า 4 เสียงในทุกกรณี 

30.3 ในการสอบวิทยานิพนธ์  ให้เปิดโอกาสให้ผู้ไม่เก่ียวข้องที่สนใจเข้าสังเกตการณ์ด้วย  
เมื่อการซักถามของคณะกรรมการสอบสิ้นสุดลงแล้ว ประธานกรรมการจะอนุญาตให้ผู้
สังเกตการณ์ซักถามบ้างก็ได้  ในกรณีที่คณะกรรมการประจ าส านักวิชาให้ความเห็นว่า
เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ไม่สมควรเปิดเผยทั่วไป  อธิการบดีอาจไม่อนุมัติให้เปิดโอกาส
ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวทิยานิพนธ์เข้าสังเกตการณ์การสอบก็ได้ 

30.4 การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ใช้ถ้อยค าที่แสดงระดับคุณภาพของการสอบ 
ดังนี้ 
(1) “ดีมาก”  ซึ่งหมายถึงสอบได้ และใช้กับกรณีท่ีคณะกรรมการสอบมีความเห็นเป็น

เอกฉันท์ว่าความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และการ
ตอบข้อซักถามอยู่ในระดับพอใจยิ่ง และเอกสารวิทยานิพนธ์มีเนื้อหาสาระที่
ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
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(2) “ผ่าน” ซึ่งหมายถึงสอบได้ และใช้กับกรณีท่ีคณะกรรมการสอบมีความเห็นว่า
ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และการตอบข้อ
ซักถามอยู่ในระดับพอใจ และเอกสารวิทยานิพนธ์มีเนื้อหาสาระที่จะต้องปรับปรุง
เพียงเล็กน้อย 

(3) “ไม่ผ่าน” ซึ่งหมายถึงสอบตก และใช้กับกรณีที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มี
ความเห็นว่าความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และ/หรือใน
การตอบข้อซักถามอยู่ในระดับไม่พอใจ 

30.5 ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบตกในการสอบวิทยานิพนธ์   ให้ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์แจ้งนักศึกษาให้ด าเนินการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการ  พร้อมกับแจ้งก าหนดเวลาที่จะต้องด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ด้วย ทั้งนี้ นักศึกษาต้องยื่นค าขอสอบวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 เมื่อครบก าหนดเวลา
ดังกล่าว 

30.6 การสอบตกวิทยานิพนธ์เป็นครั้งที่ 2 ถือเป็นการพ้นสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 
30.7 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จะเป็นคนเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มิได้ 
30.8 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ตาม

ค าแนะน าของสาขาวิชาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

 ข้อ 31 รูปแบบของวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
31.1 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ วันเวลา และโดยมีจ านวนเล่ม 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
31.2 นักศึกษาปริญญาโท แผน ก  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตี พิมพ์ หรืออย่าง

น้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

31.3 นักศึกษาปริญญาเอก ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง
มาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 
 ข้อ 32  การสอบภาษาต่างประเทศ  

32.1 นักศึกษาขั้นปริญญาเอกทุกคนต้องสอบภาษาต่างประเทศ ให้อยู่ในระดับผ่านตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีที่สอบไม่ผ่านอาจขอสอบใหม่ได้ ทั้งนี้ต้องสอบให้ผ่าน
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ภายใน 9 ภาคการศึกษา นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้น
สถานภาพนักศึกษา 

32.2 สภาวิชาการเป็นผู้ก าหนดภาษาต่างประเทศที่นักศึกษาต้องสอบ ซึ่งจะต้องไม่ใช่ภาษาที่
นักศึกษาใช้สื่อสารเป็นประจ า 

32.3 การสอบภาษาต่างประเทศเป็นการวัดความสามารถด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจเป็น
หลักใหญ่ แต่อาจมีการวัดความสามารถด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วยก็ได้ สภาวิชาการจะ
ก าหนดวิธีวัดความสามารถทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาเป็นวิธีอ่ืนแทนการสอบ
ก็ได้ 

32.4 ให้สภาวิชาการและคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมหรือผู้แทน  จัดให้มีการสอบ
ภาษาต่างประเทศตามความต้องการของหลักสูตรปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
เป็นอย่างน้อยและให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการ  ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

32.5 การรายงานผลการสอบภาษาต่างประเทศ หรือผลการวัดความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศโดยวิธีอ่ืน ให้ใช้ระดับคะแนน S เมื่อสอบได้ และ U เมื่อสอบตก  
การบันทึกระดับคะแนน U จะกระท าครั้งเดียวเมื่อนักศึกษาพ้นสถานภาพนักศึกษา
เพราะสอบไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 

32.6 ในกรณีที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นักศึกษาต้องสอบ นักศึกษาจะขอ
ยกเว้นการสอบโดยใช้คะแนนสอบ TOEFL หรือ คะแนนสอบอ่ืนที่เทียบเท่าแทนตาม
เกณฑ์ที่สภาวิชาการก าหนดก็ได้ 

 
หมวด 12 

การลา การลงโทษ และการพ้นสถานภาพนักศึกษา 
 
 ข้อ 33 การลาป่วย 

33.1 การลาป่วย คือ การลาของนักศึกษาที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือ
ทั้งหมดได้ 

33.2 การลาป่วยตามข้อ 33.1 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์ 
นับจากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย  พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

 ข้อ 34  การลาพักการศึกษา 
34.1 นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือขออนุมัติ

ลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 



มคอ.2 
 

จ-27 
 

34.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
34.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ  หรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
34.1.3 ป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามค าสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่า 3 สัปดาห์  

โดยมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องตามข้อ 33.2 
34.1.4 มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่

น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
34.1.5 ไม่ลงทะเบียนตามข้อ 14.3 

34.2 นักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 หรือยังไม่มีผลการเรียน แต่
จ าเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยเร็วท่ีสุด และให้
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

34.3 การยื่นค าร้องเพ่ือขอลาพักตามข้อ 34.1 หรือ 34.2  ให้กระท าภายใน 10 วันแรกของ
ภาคการศึกษา กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือภายใน 10 สัปดาห์ กรณีที่ลงทะเบียน
เรียนแล้ว 

34.4 การลาพักการศึกษาตามข้อ 34.1 และ 34.2 ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้อง
ใหม่ 

34.5 ให้ถือว่าระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น ยกเว้นลาพักตามข้อ 34.1.1 และ 34.1.2 

34.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ
นักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา ยกเว้นภาค
การศึกษาท่ีได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

34.7 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ จะต้องยื่น
ค าร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และแจ้งผลการอนุมัติ
ให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่
นักศึกษาจะกลับเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

34.8 นักศึกษาท่ีกลับเข้าศึกษาหลังการลาพักการศึกษาแล้วให้มีสถานภาพนักศึกษา
เหมือนกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

 
 ข้อ 35  การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิด 

35.1 เมื่อนักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดในการสอบ  หรือการท างานใด ๆ ที่เป็น
ส่วนประกอบของการศึกษา  ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิด
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ระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา แล้วรายงานผลการพิจารณา
ต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการลงโทษและแจ้งการลงโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 

35.2 ระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาให้นับรวมในระยะเวลาของการศึกษาด้วย 
35.3 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเมื่อกระท าผิดตามข้อ 35.1  ต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษา

สถานภาพ นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ต้องพักการศึกษาตามค าสั่ง ยกเว้นภาค
การศึกษาที่ช าระค่าลงทะเบียนแล้วมิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ 36  การพ้นสถานภาพนักศึกษา  
   นอกจากกรณีที่ระบุไว้ในข้ออ่ืนแล้ว นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 

36.1 เมื่อได้ศึกษาครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนดและได้รับปริญญาตามข้อ 40 แล้ว 
36.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาให้

ลาออก 
36.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล้ว ยังไม่ลงทะเบียนเรียนหรือยังไม่ช าระ

ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา  นักศึกษาที่พ้นสถานภาพในกรณีนี้อาจขอคืน
สถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษานั้นได้  โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี 

36.4 เมื่อเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาและมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้ทดลองศึกษา 
36.5 เมื่อเป็นนักศึกษาสามัญและมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 เป็นเวลา 2 

ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
36.6 มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษให้พ้นสถานภาพนักศึกษา 
36.7 เสียชีวิต 

 
 

หมวด 13 
ผลประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 

 
 ข้อ 37  ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ 
   บรรดาลิขสิทธิ์ที่เกิดจากวิทยานิพนธ์และผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ 38  สิทธิบัตร 
   บรรดาสิทธิบัตรหรือผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ใดที่เกิดจากงานวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไป

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวด 14 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ 39 ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา 

39.1 เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรนั้น  
39.2 นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 39.1 และประสงค์จะส าเร็จการศึกษาต้องยื่นค าร้อง

แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต่อศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้น 

39.3 นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 39.1 ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติม ในภาคการศึกษาถัดไปโดยยังไม่ขอส าเร็จการศึกษา ต้องยื่นค าร้องต่อ
ศูนยบ์ริการการศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าสาขาวิชาตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

39.4 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 39.1 แต่มิได้ยื่นค าร้องแสดงความจ านง
ขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรตามข้อ 39.2 หรือมิได้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามข้อ 39.3  ศูนย์บริการการศึกษาอาจส่งรายชื่อให้ส านักวิชา
เพ่ือด าเนินการเสนอการส าเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญา  
หรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษาถัดไปก็ได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียม
รักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปนั้นด้วย 

 ข้อ 40  การพิจารณาให้ปริญญา และประกาศนียบัตร  
40.1    ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
40.2    ไม่มีพันธะหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 
40.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา เป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษา

ต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบส าเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

40.4 เกณฑ์การพิจารณาให้ส าเร็จการศึกษาเป็นดังนี้ 
40.4.1 มีจ านวนหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด 
40.4.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
40.4.3 ผ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรและข้อบังคับนี้ก าหนด 
40.4.4 มีคุณสมบัติตามข้อ 39.1  
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บทเฉพาะกาล 
 

   ข้อ 41 ส าหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550  และยังคงมีสถานภาพเป็น 
  นักศึกษาของสถาบันในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ให้มีระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้นและ 
  ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับเดิม 
   ข้อ 42 ส าหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550  และได้ด าเนินการใด ๆ ไปแล้ว 
  ตามข้อบังคับเดิมที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้  ให้ถือว่าการด าเนินการนั้น ๆ สิ้นสุด  มิอาจ 
  ขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ได้ 
   ข้อ 43 ในกรณีท่ีมีความไม่ชัดเจนในการเลือกใช้ข้อบังคับเดิม หรือข้อบังคับฉบับนี้ ให้ใช้หลักการ 
  ในการเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นที่ต้ัง 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่ 2  มีนาคม  พ.ศ. 2550 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ภาคผนวก ฉ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษา 

ขัน้ปริญญาตรี  พ.ศ. 2546 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 

--------------------------------------- 
 
 อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งที่ 3/2546  เมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยค าแนะน าของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545, ครั้งที่ 15/2545  เมื่อวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2545 และ
ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546  จึงออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ  1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
  พ.ศ. 2546" 
 ข้อ  2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3 ให้ยกเลิก 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541 
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2543 
บรรดาระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติหรือมติใด ๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน 

 ข้อ  4 ในข้อบังคับนี้  
  "มหาวิทยาลัย" หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
  "สภามหาวิทยาลัย" หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
  "สภาวิชาการ" หมายถึง  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
  "อธิการบดี" หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
  "ส านักวิชา" หมายถึง  ส านักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
  "คณบดี" หมายถึง  คณบดีส านักวิชาที่หัวหน้าสาขาวิชาสังกัด 
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  "คณะกรรมการประจ าส านักวิชา"   หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านักวิชาในส านัก
วิชาต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
  "หัวหน้าสาขาวิชา" หมายถึง  หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด  ในกรณีท่ีนักศึกษายัง 
      ไม่สังกัดสาขาวิชาให้หมายถึงหัวหน้าสาขาวิชาที่อาจารย์   

  ที่ปรึกษาสังกัด   
  "อาจารย์ที่ปรึกษา" หมายถึง  อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
  "รายวิชาเอก" หมายถึง  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 
 ข้อ   5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจาก
การใช้ข้อบังคับนี ้
 ข้อ   6 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่

ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
 

 
หมวด 1 

การรับเข้าศึกษา 
 

 ข้อ  7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  
7.1 ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
7.2 ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง  หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

7.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อ
การศึกษาขั้นปริญญาตรี 

 ข้อ  8 วิธีการรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีสภาวิชาการก าหนด 
 ข้อ  9 การขอเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง 

9.1 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่
มหาวิทยาลัยรับรอง  อาจขอเข้าศึกษาต่อเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่งได้  

9.2 การขอเข้าศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่จะเข้าศึกษา 
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9.3 การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาที่เทียบโอน หรือโอนย้าย รายวิชาที่ต้องศึกษา
เพ่ิมเติม รวมถึงระยะเวลาของการศึกษา ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษา 

9.4 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนให้เทียบโอนรายวิชา ส่วนผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยให้โอนย้ายรายวิชา 

9.5 รายวิชาที่จะพิจารณาเทียบโอนให้นั้นต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได้ระดับคะแนน
ตัวอักษรไม่ต่ ากว่า C หรือเทียบเท่า ส่วนรายวิชาที่โอนย้ายต้องได้รับระดับคะแนนตัวอักษรไม่
ต่ ากว่า D 

9.6 รายวิชาที่น ามาเทียบโอนหรือโอนย้ายต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่นักศึกษาจบ
มาแล้วไม่เกิน 1 ปี 

9.7 รายวิชาที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติม ต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
 ข้อ  10 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

10.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 
10.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 

หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

 
 ข้อ   11 ระบบการศึกษา  

11.1 เป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาค
การศึกษา  แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห์ 

11.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การก าหนดจ านวนหน่วยกิต  
1 หน่วยกิตมีหลักเกณฑ์ดังนี้  
11.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษา 
11.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝึก ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
11.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝึกงาน  การฝึกภาคสนาม หรือการ

ฝึกงานวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
11.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาไม่

น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
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11.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา 

11.4 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้รับ
ระดับคะแนนตัวอักษร  A B+ B C+ C D+ D  และ F  ในกรณีที่นักศึกษาได้รับระดับ
คะแนนตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสม
จากรายวิชานั้นในครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

11.5 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับ
คะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้รายวิชาใด
มากกว่าหนึ่งครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาที่สอบได้มาแล้ว ให้
นับจ านวนหน่วยกิตสอบได้ครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

 
 

หมวด 3 
การลงทะเบียนเรียน 

 
 ข้อ   12 การลงทะเบียนเรียน  

12.1 นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา  และจะถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียน 

12.2  นักศึกษาปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะ
ไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 

12.3  นักศึกษาปัจจุบันที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 23 และจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ
นักศึกษา   มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนกัศึกษา 

12.4  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

12.5  หน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22   
หน่วยกิต นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าที่ก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะจบหลักสูตร หรือ
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้ตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าที่ก าหนด หรือใน
ภาคการศึกษานั้นหลักสูตรก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าที่ก าหนด และจะ
ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที ่ก าหนดได้ก็ต ่อเมื ่อจะขอจบการศึกษาในภาค
การศึกษานั้น การขอลงทะเบียนต่ าหรือเกินกว่าหน่วยกิตที่ก าหนดข้างต้น ให้หัวหน้า
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สาขาว ิชาเป ็นผู ้พ ิจารณาอน ุม ัต ิโดยค าแนะน าของอาจารย ์ที่ปรึกษาก ่อนการ
ลงทะเบียนเรียน 

12.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
12.6.1 นักศึกษาที่ได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา

นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S  
12.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ ที่ได้รับ D หรือ D+ อีกเพ่ือ

ปรับระดับคะแนนก็ได้  
12.6.3 นักศึกษาทีไ่ด้รับ F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

ซ้ าอีกจนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือก
อ่ืนก็ได ้ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และโดยอนุมัติจากหัวหน้า
สาขาวิชา 

12.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามข้อ 12.6.1, 12.6.2 และ 12.6.3 ให้ใช้ระดับคะแนน
ตัวอักษรที่ได้รับครั้งสุดท้าย ส าหรับการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
และให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการเรียน 

12.7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่ก าหนดในหลักสูตร หากนักศึกษาประสงค์
จะขอรับผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน  และได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าสาขาวิชา   ทั้งนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

12.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนร่วมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้
ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์
ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับผลการประเมินเป็น
ระดับคะแนนตัวอักษร V หรือ W  ทัง้นี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

12.9 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาโดย
ค าแนะน าของสาขาวิชาให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีเนื้อหา
และคุณภาพเหมือนหรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  เพ่ือน าจ านวน
หน่วยกิต และผลการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร แต่จ านวน
หน่วยกิตต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร 

12.10 การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

12.11 ก าหนดวัน วิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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ข้อ   13 การขอเพ่ิม ขอลด และขอถอนรายวิชา 
13.1 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชานั้น  ต้องไม่เป็นผลให้จ านวนหน่วยกิตเรียน

ลดลงหรือเพ่ิมขึ้นจนแย้งกับเกณฑ์ในข้อ 12.5  
13.2 การขอเพิ่มรายวิชา  จะกระท าได้ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา  และจะ

สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
13.3 การขอลดรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา  ทั้งนี้จะไม่มี

การบันทึกรายวิชาที่ขอลดในใบแสดงผลการศึกษา  
13.4 การขอถอนรายวิชา จะกระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 10 

สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้จะมีการบันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบแสดงผล
การศึกษา 

13.5 การขอเพ่ิมและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
13.6 การขอถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน

รายวิชานั้น 
 ข้อ   14 เวลาเรียน 

14.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้ าซ้อนกันมิได้ 
14.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา 

หรือของการปฏิบัติการ การทดลอง การฝึกหรือการศึกษาที่เทียบเท่าการฝึกงาน หรือ
การฝึกภาคสนาม จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลา
เรียนน้อยกว่านี้ อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้นได้ 

 
 

หมวด 4 
ระยะเวลาการศึกษา 

 
 ข้อ   15 ระยะเวลาการศึกษา 
  หลักสูตรต่าง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาต่ าสุดและสูงสุด ดังนี้ 

15.1 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
หรือเทียบเท่า 

15.2  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ไม่น้อยกว่า 9 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 24 ภาคการศึกษา
หรือเทียบเท่า 

15.3  หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ไม่น้อยกว่า 12 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 30 ภาคการศึกษา
หรือเทียบเท่า 
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15.4  หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ไม่น้อยกว่า 13 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 36 ภาคการศึกษา
หรือเทียบเท่า 

 
หมวด 5 

ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 

 ข้อ   16 ระบบดัชนีผลการศึกษา  
16.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้น

เป็นดัชนีผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
         ระดับคะแนนตัวอักษร      ความหมาย      แต้มระดับคะแนน  
  A  ดีเยี่ยม 4.00  
  B+  ดีมาก 3.50  
  B  ดี 3.00  
  C+  ดีพอใช้ 2.50  
  C  พอใช้ 2.00  
  D+  อ่อน 1.50  
  D  อ่อนมาก 1.00  
  F  ตก 0  
 ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นข้างต้นได้ ให้ใช้ระดับ
คะแนนตัวอักษรต่อไปนี้  
         ระดับคะแนนตัวอักษร      ความหมาย  
  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
  M นักศึกษาขาดสอบ (Missing)  
  P การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress) 
  S ผลการประเมนิเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
  ST ผลการประเมินเป็นที่พอใจส าหรับรายวิชาที่เทียบโอน 
   (Satisfactory, transferred credit) 
  U ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
  V ผู้ร่วมเรียน (Visitor)  
  W การถอนรายวิชา (Withdrawal) 
  X ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 
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16.2  การให้ระดับคะแนนตัวอักษร 
16.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D  และ F ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้  

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นล าดับ
ขั้น 

(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก  I หรือ M ที่ศูนย์บริการ
การศึกษาได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนสิ้นสุด 1 สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาถัดไป 

(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X  

16.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 16.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้  
(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 14 
(2) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดับคะแนน 

F ตาม    ข้อ 24 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีที่ไม่ได้รับ

แจ้งจากส านักวิชาหลังจาก 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป  
16.2.3 ระดับคะแนน I ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาป่วย  จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตาม
ข้อ 21 

(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย  และได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
สาขาวิชา 

(3) นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์  และอาจารย์
ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด เห็นว่า
สมควรให้ชะลอการวัดผลการศึกษา  

16.2.4 ระดับคะแนน M ให้ใช้กับกรณีที่นักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดง
หลักฐานที่สมบูรณ์ในการขาดสอบได้  

16.2.5 ระดับคะแนน P ใช้กับรายวิชาที่มีการสอนและหรือท างานต่อเนื่องล้ าเข้าไปใน
ภาคการศึกษาถัดไป 

16.2.6 ระดับคะแนน S, U ใช้กับกรณีที ่ผลการประเมินเป็นที ่พอใจหรือไม่พอใจ
ตามล าดับในรายวิชาต่อไปนี้  
(1) รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่า ให้ประเมินเป็น S, U  
(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 12.7 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก  I, M, P หรือ X 

16.2.7 ระดับคะแนน ST ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา 
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16.2.8 ระดับคะแนน V ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้
ร่วมเรียน โดยมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดและอาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ  

16.2.9 ระดับคะแนน W จะให้ได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาในกรณี 
ต่อไปนี้  
(1) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 13.4  
(2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 21  และ

หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเห็น
ว่าสมควรให้ถอนรายวิชานั้น  

(3) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลตามข้อ  23.1 
หรือ 23.2  

(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ด้วยเหตุผลอื่นนอกจาก
ที่ระบุไว้ในข้อ 24 

(5) หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปลี ่ยนจาก  I ที่ได้รับตามข้อ 16.2.3 (1)  
หรือข้อ 16.2.3 (2)  เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันพ้นวิสัยนั้นยังไม่สิ้นสุด 

(6) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน ตาม
ข้อ 12.8 และได้เข้าชั้นเรียนเป็นเวลาเรียนทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ  80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด  หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วย
ความตั้งใจ 

(7) รายวิชาที่นักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน  
16.2.10 ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะในรายวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับ  
 รายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ตามก าหนดเวลา 

 
หมวด 6 

การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา 
 

ข้อ   17 การย้ายสาขาวิชา  
17.1 นักศึกษาที่มีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

17.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะของสาขาวิชานั้นแล้ว 

17.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า 2.00 
17.1.3 มีคุณสมบัติอ่ืนที่อาจก าหนดเพ่ิมเติมโดยสาขาวิชาซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
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17.2 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา 

17.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยค าแนะน าของหัวหน้า
สาขาวิชาที่นักศึกษาขอย้ายเข้า 

17.4 ระยะเวลาที่ได้ศึกษาในหลักสูตรที่ย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
ทีย่้ายเข้าด้วย 

17.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้ 
ข้อ   18 การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา   

รายวิชาที่โอนย้ายจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม ส่วนรายวิชาที่เทียบโอนจะได้รับระดับ
คะแนนตัวอักษร ST  

18.1 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ด าเนินการดังนี้  
18.1.1 นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิชาภายใน 1  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่

ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา 
18.1.2 ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ย้ายออกและเป็นรายวิชาที่ต้อง

เรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้า โดยให้ได้รับระดับคะแนนตวัอักษรเดิม 
18.1.3 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาที่โอนย้ายโดยค าแนะน าของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
18.2 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะน าผลการศึกษาที่

เคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอนให้ด าเนินการดังนี้ 
18.2.1 นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา

แรกท่ีเข้าศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได้เพียงครั้งเดียว 
18.2.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ในระบบ 4 และต้องไม่

เป็นผู้ที่พ้นสถานภาพการเป็นนิสิต หรือนักศึกษา เนื่องจากกระท าผิดระเบียบวินัย
นักศึกษา 

18.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง  และเห็นว่ามีมาตรฐานที่สามารถ
เทียบเคียงได้กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

18.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนได้นั้นต้องมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึง และมี
จ านวนหน่วยกิตเทียบเท่า หรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

18.2.5 รายวิชาที ่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้นั ้น ต้องเป็นรายวิชาที่
นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า C  หรือ  S หรือเทียบเท่า 
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18.2.6 รายวิชาตามข้อ 18.2.5 ต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน  3 ปี  นับ
ถึงวันที่นักศึกษายื่นค าร้อง และจ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ต้องไม่เกิน 1 
ใน 4 ของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 

18.2.7 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
18.2.8 นักศึกษาที ่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื ่นให ้ห ัวหน้าสาขาว ิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นพิจารณาอนุมัติ 
18.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามข้อ 

12.9 ให้ขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท้ายที่
ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเท่านั้น 

 
 

หมวด 7 
การประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ   19 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย  

19.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเม่ือสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
19.2 การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 

19.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค  ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษา  โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้ม
ระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวม
ของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น 

19.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของรายวิชาที่
ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก าลังค านวณ โดยเอา
ผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่
ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจ านวน
หน่วยกิตสะสม 

 
 

หมวด 8 
การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 

 

 ข้อ   20 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 
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20.1 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ ้นภาคการศึกษา โดยให้เริ ่มจ าแนก
สถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สามนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

20.2 นักศึกษาที่ได้รับการจ าแนกสถานภาพแล้วมี 2 ประเภท ได้แก่  
20.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 

1.80 
20.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ตั้งแต ่1.50 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 1.80 

 
 

หมวด 9 
การลา  การลงโทษ  และการพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 

 ข้อ   21 การลาป่วย 
21.1 การลาป่วย คือ การลาของนักศึกษาที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าเรียนและหรือเข้าสอบใน

บางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ 
21.2 การลาป่วยตามข้อ 21.1  นักศึกษาต้องยื ่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 

สัปดาห์นับจากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

 ข้อ   22 การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์  
  นับแต่เกิดเหตุ 
 ข้อ   23 การลาพักการศึกษา  

23.1 นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์
ที ่10 ของภาคการศึกษา ส าหรับกรณีต่อไปนี้  
23.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
23.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
23.1.3 มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ภาคการศึกษา  
23.2 นักศึกษาที่ยังไม่มีผลการเรียน แต่จ าเป็นต้องลาพักการศึกษาให้ยื่นค าร้องต่อหัวหน้า

สาขาวิชาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุด และให้คณะกรรมการประจ าส านักวิ ชาที่
หัวหน้าสาขาวิชาสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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23.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 23.1  และ  23.2  ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2  ภาคการศึกษา  
ถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม่ ยกเว้น
การลาตามข้อ 23.1.1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

23.4 ให้ถือว่าระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติ ให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระยะเวลาการศึกษาของผู้นั้น ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ 23.1.1 และ 23.1.2  

23.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ยกเว้นกรณีที่ได้
ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา  

23.6 นักศึกษาที่ประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ  ให้ยื่นค าร้องขอกลับ
เข้าศึกษาเพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้าสาขาวิชาก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

23.7 เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อน
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  

 ข้อ   24 การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิด  
24.1 เมื่อนักศึกษากระท าผิด หรือร่วมกระท าผิดระเบียบการสอบ หรือการวัดผล ให้

คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการ
แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการ
ลงโทษและแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษ
ดังต่อไปนี้ 
24.1.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่กระท าผิด

ระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอื่นที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็น
รายวิชาที่สอบมาแล้ว ให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิชาที่ยัง
ไม่ได้สอบ ก็ให้ด าเนินการสอบตามปกติและให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้
จริง  และให้พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้น 1 ภาคการศึกษาเป็นอย่าง
น้อยหรืออาจให้พ้นสถานภาพนักศึกษาก็ได้  

24.1.2 ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่
กระท าผิดระเบียบการสอบ  และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้น
ได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 

24.1.3 ถ้าเป็นความผิดอย่างอ่ืนที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษ
ตามควรแก่ความผิดนั้น  แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษต่ าสุดของความผิด
ประเภททุจริต ตามข้อ 24.1.1  
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24.2 ถ้านักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ให้คณะกรรมการ

พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อ

มหาวิทยาลัยตามควรแก่ความผิดนั้น  

24.3 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย ให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่กระท าผิดนั ้นโดยให้มีระยะเวลาการลงโทษต่อเนื ่องกัน  ทั ้งนี ้ให้นับ

ระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาและให้จ าแนกสถานภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีถูกสั่งพักด้วย 

24.4 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา  จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา

ทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย  ภายใน 15 วันนับจากวันที่ถูกสั่งพักยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ช าระค่า

หน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 ข้อ   25 การพ้นสถานภาพนักศึกษา 

  นอกจากกรณีที่ระบุไว้ในข้ออ่ืนแล้ว  นักศึกษาจะพ้นสถานภาพในกรณีดังต่อไปนี้  

25.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย 

25.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก 

25.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ช าระ

ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสถานภาพในกรณีนี้อาจ

ขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยได้รับอนุมัติจาก

อธิการบดี 

25.4 เมื่อมีการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50  

25.5 เมื่อเป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.80 

ต่อเนื่องกัน 4  ภาคการศึกษา  

25.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 15 แล้วยังไม่ส าเร็จการศึกษา  

25.7 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิด

ระเบียบการสอบสั่งให้พ้นสถานภาพนักศึกษา ตามข้อ 24 

25.8 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือ

ท าผิดข้อบังคับ หรือระเบียบอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

25.9 เมื่อเสียชีวิต 
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หมวด 10 
การส าเร็จการศึกษา 

 

 ข้อ   26 ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา  
26.1 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา 

26.1.1 เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอส าเร็จ 
 การศึกษา 
26.1.2 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร,  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่

ต่ ากว่า 2.00  และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 
26.1.3 นักศึกษาที่เข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง  ต้องสอบได้

ครบถ้วนทุกรายวิชาที่ก าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติม  โดยมีแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่ศึกษาเพ่ิมเติมไม่ต่ ากว่า 2.00  

26.1.4 มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ ากว่าและไม่เกินที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 ยกเว้นผู้ที่เข้า
ศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ให้ระยะเวลาการศึกษาต่ าสุด
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประจ าส านักวิชาก าหนดไว้ในข้อ 9.3 

26.2 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 26.1 จะต้องยื่นค าร้องแสดงความ
จ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  มิฉะนั้น
จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาค
การศึกษานั้น  

26.3 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 26.1 แต่มิได้ยื่นค าร้องแสดงความจ า 
นงขอส าเร็จการศึกษาตามข้อ 26.2 หรือยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ 
เพิ่มเติม สามารถยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นักศึกษา
จะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นไว้ด้วย 

 ข้อ   27 การพิจารณาให้ปริญญา 
27.1 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และ

ไม่มีพันธะหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 
27.2 คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้

พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบส าเร็จการศึกษา 
เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 
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ข้อ   28 การให้ปริญญาเกียรตินิยม  
28.1 นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

28.1.1 มีหน่วยกิตสอบได้ครบถว้นตามหลักสูตร ภายในก าหนดเวลาปกติของหลักสูตร  
28.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 

28.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 
28.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  

28.2 นักศึกษาผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 28.1.1 - 
28.1.3 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป  

28.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้
พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ  เพ่ือน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

28.4 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม  ต้องไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) หรือผู้ที่เข้าศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง หรือไม่เป็นผู้ที่
เทียบโอนรายวิชา 

 ข้อ   29 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองค า 
  นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

29.1 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม  
29.2 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม  
29.3 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

สูงสุดในสาขาวิชา จะได้รับรางวัลเข็มทองค า  
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บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ   30 การใดที่ได้ด าเนินการไปแล้วส าหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2546 ให้ถือว่าการด าเนินการนั้นๆ สิ้นสุด มิอาจขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี้ได้ 

 ข้อ   31 ให้ใช้วิธีค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อบังคับเดิมส าหรับนักศึกษาที่เข้ารับ
การศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 จนถึงภาคการศึกษาก่อนที่ข้อบังคับนี้มี
ผลบังคับใช้ และให้ใช้วิธีการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ 

 ข้อ   32 ในการพิจารณาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2546 ให้ยกเว้นไม่ต้องน าเกณฑ์แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชาเอกมา
ประกอบการพิจารณา 

 
  ประกาศ ณ วันที่   10   มิถุนายน   พ.ศ.  2546 
 
 

 
(ศาสตราจารย์ คนึง  ฦๅชัย) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

 
 

 
 


