ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี ใหมีความเหมาะสม และเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548”
ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2543
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศ หรือมติอื่นใดในสวนทีก่ ําหนดไวแลวใน
ขอบังคับนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“คณะ” หมายความวา คณะซึ่งเปนสวนราชการ ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และใหหมายความถึง สวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย สวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2543 ดวย
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“ภาควิชา หรือ สาขาวิชา” หมายความวา ภาควิชา หรือ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ เปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย
“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงทีเ่ ทียบเทา ซึง่ เปนสวนราชการของ
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และใหหมายความถึงบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือ
ตําแหนงทีเ่ ทียบเทาของสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยดวย
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้

หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึง่ ปการศึกษามีระยะ
เวลาการศึกษาไมนอยกวา 30 สัปดาห
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี้
6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอ ยกวา 15 สัปดาห
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอ ยกวา 12 สัปดาห
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอ ยกวา 10 สัปดาห
ระบบการจัดการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษได
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา
โดยมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8 สัปดาห
จํานวนชัว่ โมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชัว่ โมง
การเรียนตามที่กําหนดไวตามขอ 8
ในการจัดการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซึง่ เปนการจัดการเรียน
การสอนเปนชวงเวลาชวงละหนึง่ รายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได
ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการศึกษาแบบใด
ขอ 7 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใชระบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิต ตองจัดการเรียน
การสอนไมนอยกวา 15 ชัว่ โมง การจัดการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้

-3-

7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสติ จะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมนอ ยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่นิสิตมีหนวยกิตที่เหลือสําหรับ
ลงทะเบียนตามหลักสูตรนอยกวา 9 หนวยกิต
7.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชา ไมเกิน 9
หนวยกิต
สําหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบ
จํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
ขอ 8 หนวยกิต หมายถึงการกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาทีน่ ิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมี
หนวยกิตกําหนดไว ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไม
นอยกวา 15 ชัว่ โมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา
30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก 3 ถึง 9 ชัว่ โมงตอสัปดาห หรือไมนอย
กวา 45 ถึง 135 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัตติ ามคลินิก ที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12
ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมคี าเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) ที่ใชเวลาศึกษาดวยตนเองจากสื่อการเรียนตามที่
อาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษา 1 ถึง 2 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 15 ถึง 30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ที่ไมใชระบบทวิภาค ตามขอ 6.2 เทียบคา
หนวยกิตกับชัว่ โมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน

หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 9 จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี้
9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
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9.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอ ยกวา 150 หนวยกิต ใช
เวลาศึกษาไมเกิน 10 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ปการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
9.3 หลักสูตรปริญญาตรี ( ไมนอยกวา 6 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอ ยกวา 180
หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 18 ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
9.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีจาํ นวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72 หนวยกิต
ใชเวลาศึกษาไมเกิน 4 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 6 ปการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนือ่ ง) จะตองถือเปนสวนหนึง่ ของหลักสูตรปริญญาตรีและ
จะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวนและใหระบุคําวา
“ตอเนื่อง” ไวในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร
9.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) มีจาํ นวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120
หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ป
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) สามารถเทียบหนวยกิตตามประสบการณหรือ
ตามความรูของผูเรียนได โดยเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 10 การนับเวลาการศึกษา ใหนบั จากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาใน
หลักสูตรนัน้
ขอ 11 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้
11.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต
11.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพ ใหมีจาํ นวนหนวยกิตรวม ดังนี้
11.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84 หนวยกิต
11.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 114 หนวยกิต
11.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 144 หนวยกิต
11.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 42
หนวยกิต
11.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) ใหมีจาํ นวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84
หนวยกิต
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หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอกและวิชาโท
ก็ได โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนหนวยกิตไม
นอยกวา 15 หนวยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิต ของวิชาเอกอีกไม
นอยกวา 30 หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต
11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใดๆ ที่เปดโอกาสใหนิสิตเลือกเรียนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหมจี าํ นวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต
11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไมนับ
หนวยกิต

หมวด 3
การรับเขาเปนนิสิต
ขอ 12 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
12.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
12.2 สําเร็จการศึกษา ขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเทาสําหรับ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
12.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 13 การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีดงั ตอไปนี้
13.1 สอบคัดเลือก
13.2 คัดเลือก
13.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
13.4 รับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
ขอ 14 การขึน้ ทะเบียนเปนนิสิต ผูท ี่ผานการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐาน
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ี่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ขอ 15 ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตที่ไมอาจมารายงานตัวเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานทีท่ ี่
มหาวิทยาลัยกําหนด เปนอันหมดสิทธิท์ จี่ ะเขาเปนนิสติ เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัย
ทราบเปนลายลักษณอักษรในวันทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดใหรายงานตัว และเมื่อไดรับอนุมัติ ตองมา
รายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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หมวด 4
การลงทะเบียน
ขอ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
16.1 กําหนดวันและวิธกี ารลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
16.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย นิสิตผูใดลงทะเบียนเรียน
หรือ ชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
16.3 ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสติ ใหมในภาคการศึกษาใด ตองลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษานัน้
16.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใด ภายในกําหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ไมมีสิทธิเ์ รียนในภาคการศึกษานัน้ เวนแตจะไดรับอนุมตั ิเปนกรณีพิเศษจาก
คณบดี ทัง้ นี้ นิสิตตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาไวถูกตองแลว ภายใน 2 สัปดาห นับจากวันเปดภาค
การศึกษา
16.5 รายวิชาใดทีห่ ลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอืน่ กอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตอง
เรียนรายวิชาดังกลาวมากอน จึงจะมีสทิ ธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ได
ขอ 17 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได
17.1 นิสิตเต็มเวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน 10
หนวยกิต สําหรับนิสิตสภาพรอพินจิ ใหลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ
17.2 นิสิตไมเต็มเวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาตามระบบ
ทวิภาค ไมเกิน 9 หนวยกิต ในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน 6 หนวยกิต
17.3 นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติจากคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกวาที่
กําหนดไว ทั้งนี้ ตองไมเกิน 3 หนวยกิต
17.4 นิสิตทีจ่ ะสําเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร มีจาํ นวนหนวยกิตต่ํา
กวาเกณฑที่กาํ หนดไวในขอ 17.1 ใหลงทะเบียนเรียนเทาจํานวนหนวยกิตที่เหลือได
สําหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอืน่ ที่ไมใชระบบทวิภาคใหเปนไปตามเกณฑของ
ระบบทวิภาค
ขอ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
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18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก
อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนเปนลายลักษณอกั ษร
18.2 จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมหนวย
กิตสะสม
18.3 รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่ต่ํา
สุดแตไมเกินจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
18.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับเปนหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอย
กวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้ หมดของรายวิชานั้น โดยนิสิตไมตองสอบ
18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับ
หนวยกิต แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ขอ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห
โดยการอนุมัตจิ ากคณบดี

หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 20 นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน
ของรายวิชานัน้ ๆ จึงจะมีสทิ ธิ์เขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ยกเวน กรณีการจัดการศึกษา แบบ
การศึกษาดวยตนเอง (Self Study)
ขอ 21 การประเมินผลการศึกษา
21.1 การประเมินผลการศึกษาใชระบบคาระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

คาระดับขั้น
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0
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21.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขัน้ ใหประเมินผลใช
สัญลักษณ ดังนี้
สัญลักษณ
S
U
AU
I
W
IP

ความหมาย
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/เปนทีพ่ อใจ
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/ไมเปนที่พอใจ
การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบั หนวยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
การงดเรียนโดยไดรับอนุมตั ิ (Withdrawn)
ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In progress)

21.3 การให E นอกจากขอ 21.1 แลว สามารถกระทําไดในกรณีตอไปนี้
21.3.1 นิสิตสอบตก
21.3.2 ขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
21.3.3 มีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 20
21.3.4 ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
21.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 21.6
21.4 การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิตหรือมีหนวยกิต แต
คณะเห็นวาไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝกงาน
ที่มิไดกําหนดเปนรายวิชาใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี ในกรณีที่ได U นิสิตจะตองปฏิบัติงาน
เพิ่มเติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผา นได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามทีก่ ําหนดไวใน
หลักสูตร
21.5 การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
21.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 20 แตไมไดสอบเพราะปวย หรือ
เหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดี
21.5.2 ผูสอนและหัวหนาภาควิชาเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะนิสิตยัง
ปฏิบัติงานซึง่ เปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไมสมบูรณ
21.6 การดําเนินการแก I นิสิตจะตองดําเนินการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายใน 4
สัปดาห เพื่อใหผูสอนแกสญ
ั ลักษณ I หากพนกําหนดดังกลาวผูสอนจะเปลีย่ นสัญลักษณ I เปนคา
ระดับขั้น E ทันที
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21.7 นิสิตที่มผี ลการเรียนตัง้ แตระดับ D ขึ้นไป ถือวาสอบไดในรายวิชานัน้ ยกเวน
รายวิชาในหลักสูตรกําหนดไวเปนอยางอื่น
21.8 การให W จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
21.8.1 นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานัน้ ตามขอ 19
21.8.2 นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักตามขอ 27
21.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
21.8.4 นิสิตไดรบั อนุมัติจากคณบดีใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากการปวย
หรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด
21.9 การให AU จะกระทําในกรณีทนี่ ิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ
โดยไมนับหนวยกิต ตามขอ 18
21.10 การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทํางานตอเนื่องกันเกินกวา 1
ภาคการศึกษา
21.11 ผลการสอบตองสงผานความเห็นชอบของคณบดีประจําคณะกอนสงกองบริการ
การศึกษา
21.12 การแสดงผลการศึกษาและคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสําหรับนิสิตทีร่ ับโอนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอืน่ เมื่อสําเร็จการศึกษาใหดําเนินการดังนี้
21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไวสวนหนึ่ง
ตางหากพรอมทั้งระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษานัน้ ไวดวย
21.12.2 คํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
ขอ 22 การเรียนซ้าํ หรือเรียนแทน
22.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได E ในวิชาบังคับนิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเลือก
รายวิชาอื่นที่มลี ักษณะเนื้อหาคลายคลึงเรียนแทน ในการเลือกเรียนแทนนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก
หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาหรือประธานหลักสูตร ที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจากคณบดี
ที่รายวิชานั้นสังกัด
ในกรณีที่ไมใชวิชาบังคับ หากไดผลการเรียนเปน E ไมตองเรียนซ้ําในรายวิชาดังกลาวได
22.2 ในกรณีที่นิสิตยายคณะหรือเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท รายวิชาที่สอบได E ใน
วิชาบังคับของวิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิม นิสิตจะตองเรียนซ้าํ หรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหม
หรือวิชาโทใหมแทนกันได ในการเลือกเรียนแทนนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา หรือ
หัวหนาสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตรของวิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหม และไดรับอนุมัติจากคณบดี

- 10 -

ของคณะที่วิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหมสังกัด วิชาที่เลือกเรียนแทนนี้จะไมนับหนวยกิตในหมวดวิชาเอก
ใหมหรือหมวดวิชาโทใหม
ขอ 23 การนับหนวยกิตและการคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ย
23.1 การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย ใหนับจาก
รายวิชาทีม่ ีการประเมินผลการศึกษาเปนคาระดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D และ E
23.2 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กาํ หนดในหลักสูตรใหนับ
เฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่สอบได ตั้งแตระดับ D ขึ้นไปเทานั้น
23.3 คาระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษา
นั้นโดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหาร
ดวยจํานวนหนวยกิตรวมของภาคการศึกษานัน้
23.4 คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตัง้ แตเริ่มเขาเรียน
จนถึงภาคการศึกษาสุดทายที่นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิต
กับคาระดับขั้น ของแตละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
23.5 การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคาํ นวณ เมื่อสิน้ ภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนที่ 2
ที่นิสิตลงทะเบียนเรียน
23.6 ในภาคการศึกษาที่นิสติ ได IP รายวิชาใด ไมตองนํารายวิชานัน้ มาคํานวณคา
ระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แตใหนาํ ไปคํานวณในภาคการศึกษาที่ไดรับการประเมินผล
ขอ 24 การทุจริตในการสอบและการทุจริตใด ๆ ที่เกีย่ วของกับการศึกษา
นิสิตที่เจตนาทุจริตหรือทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับ
โทษดังนี้
24.1 ตกในรายวิชานัน้ หรือ
24.2 ตกในรายวิชานัน้ และใหพักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือเลื่อน
การเสนอชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา หรือ
24.3 พนจากสภาพนิสิต
การพิจารณาการทุจริตดังกลาวใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก
ขอ 25 สถานภาพนิสิต เปนดังนี้
25.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
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25.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแกนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
25.1.2 นิสิตไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแกนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา
25.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา
25.2.1 นิสิตสามัญ ไดแก ผูท ี่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสติ ของ
มหาวิทยาลัยและเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
25.2.2 นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ ที่ไดรับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่
ตนสังกัด
25.2.3 นิสิตทีเ่ ขารวมศึกษา ไดแกบุคคลภายนอกที่ไดรับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยใหเขารวมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตได เมื่อไดรับการคัดเลือกเขาเปน
นิสิตสามัญ
ขอ 26 การจําแนกสภาพนิสติ
สภาพนิสิตมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ และสภาพรอพินิจ
26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษาแรก หรือนิสิต
ที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.50 - 1.99
แตยังไมพน สภาพนิสิต ภายใตขอ 29.3.5 และ 29.3.6
การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแตเริม่ เขาศึกษา
นิสิตเต็มเวลาที่เรียนภาคฤดูรอนใหนาํ ผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่
ลงทะเบียนเรียน
ขอ 27 การลาพักการเรียน
27.1 นิสิตอาจยื่นคํารองลาพักการเรียนได ในกรณีใดกรณีหนึง่ ตอไปนี้
27.1.1 ถูกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขารับ
การตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล
27.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดที่
มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน
27.1.3 เจ็บปวยจนตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรอง
แพทย
27.1.4 มีเหตุจําเปนสวนตัว อาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพนิสิต
มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
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27.2 การลาพักการเรียน นิสิตตองยืน่ คํารองภายใน 4 สัปดาหนบั จากวันเปดภาคเรียน
และจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิต ของภาคการศึกษานัน้ และใหคณบดีเปนผูพจิ ารณาอนุมัติการ
ลาพักการเรียน
27.3 การลาพักการเรียน ใหอนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสติ ยังมีความจําเปนที่
จะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองใหมตามขอ 27.2
27.4 ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
ขอ 28 การลาออก
นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย ใหยนื่ คํารองตอคณะที่นิสิต
ศึกษาอยูและใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ
ขอ 29 การพนจากสภาพนิสิต
นิสิตตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
29.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติปริญญาตามขอ 39
29.2 ไดรับอนุมตั ิจากคณบดีใหลาออก ตามขอ 28
29.3 ถูกคัดชือ่ ออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้
29.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขนึ้ ทะเบียนเปนนิสติ ใหม
ยกเวน กรณีตามขอ 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3
29.3.2 ไมชําระเงินคารักษาสถานภาพนิสติ ตามขอ 27.2
29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 12
29.3.4 เมื่อคาระดับขั้นเฉลีย่ สะสมต่ํากวา 1.50
29.3.5 เปนนิสิตสภาพรอพินิจทีม่ ีคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 เปนเวลา
2 ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน
29.3.6 เปนนิสิตสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน
29.3.7 ไมสามารถเรียนสําเร็จภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ 9 หรือได
คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00
29.3.8 ทําการทุจริตในการสอบและถูกสัง่ ใหพนจากสภาพนิสิต
29.3.9 มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
29.3.10 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
29.3.11 ถูกพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
29.4 ถึงแกกรรม
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หมวด 7
การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหนวยกิต
ขอ 30 การเปลี่ยนสถานภาพ
30.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตเปลี่ยน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนีน้ ิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ
และระเบียบตาง ๆ รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ในการเปลีย่ นสภาพใหถูกตอง
30.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได จะตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไม
นอยกวา 1 ปการศึกษา และตองลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอน
สําเร็จการศึกษา
ขอ 31 การยายคณะ
31.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตยาย
คณะไดทั้งนีน้ สิ ิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมทัง้ ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใน
การยายคณะให เรียบรอย
31.2 นิสิตตองยื่นคํารองในการขอยายคณะไมนอยกวา 60 วันกอนการลง ทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาที่ประสงคจะยาย การพิจารณาอนุมัติใหอยูในดุลพินิจของคณบดีที่เกี่ยวของและ
เปนไปตามระเบียบของคณะนั้น ๆ การยายคณะจะมีผลสมบูรณตอเมื่อ ไดรับอนุมัติจากคณบดีใน
คณะที่จะยายไปศึกษา
31.3 รายวิชาตาง ๆ ทีน่ ิสิตยายคณะไดเรียนมา ใหนาํ มาคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
ดวย
31.4 ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแตเริ่มเขาเรียนในคณะแรกที่เขาเรียน
ขอ 32 การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท
นิสิตสามารถเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโทได โดยไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาค หรือหัวหนา
สาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรที่เกี่ยวของ และไดรับอนุมัติจากคณบดี
ขอ 33 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควร
อยางยิ่งเทานัน้ และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
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ขอ 34 การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอืน่
34.1 สถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่นิสิตประสงคจะลงทะเบียนเรียน ตองเปนสถาบัน
อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือ
หัวหนาสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดี
34.2 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบัน
อุดมศึกษาอืน่ ตามขอ 34.1 ใหเปนไปตามขอ 36
34.3 ผลการศึกษาที่ไดรับ ตองปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสติ นั้นทุกกรณี
มหาวิทยาลัยจะยึดถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ และหากไมมกี าร
เทียบโอนรายวิชาตามขอ 34.2 จะถือวาเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร
ขอ 35 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทีม่ ี
วิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธกี ารตามที่สภาวิชาการกําหนด
35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะตอง
ยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามขอบังคับขอ 36
35.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป
การศึกษาแตตองไมเกิน 2 เทาของกําหนดเวลาที่ตองศึกษาเพื่อใหไดจํานวนหนวยกิตที่เหลือ และตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมแตละหลักสูตร จึงจะมีสิทธิส์ ําเร็จ
การศึกษา แตไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิ ม
ขอ 36 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษา ใหใชเกณฑ ดังนี้
36.1 เปนรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
36.2 เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันไดหรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอย
กวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ
36.3 เปนรายวิชาที่ไดศกึ ษามาแลวไมเกิน 5 ป นับถึงวันที่ขอเทียบรายวิชา
36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกตองไดระดับขั้น C หรือ
คาระดับขั้นเฉลี่ย 2.00 หรือเทียบเทา
36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพ ตองสอบได
ไมต่ํากวาระดับขั้น B หรือคาระดับขั้นเฉลี่ย 3.00 หรือเทียบเทา และเปนไปตามเกณฑและขอกําหนด
เพิ่มเติมของคณะที่รับเทียบโอน
36.6 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชา ใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาหรือ
สาขาวิชาทีน่ ิสติ ขอโอนหนวยกิตและเทียบรายวิชา และไดรับอนุมัติจากคณบดี
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36.7 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชา ใหกระทําไดไมเกินกึง่ หนึง่ ของจํานวน
หนวยกิตรวมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
36.8 ในกรณีจําเปนที่ไมอาจอนุโลมตามเกณฑการเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิตนี้
ไดทั้งหมดที่มิไดระบุไวในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ใหอธิการบดีพิจารณาใหความเห็นชอบเปน
ราย ๆ ไป
ขอ 37 การเทียบโอนความรู/ ประสบการณและใหหนวยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับนิสิตที่มคี วามรูความสามารถ ที่สามาถวัดมาตรฐานได
ทั้งนี้ นิสิตตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตทีก่ ําหนดไวในหลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการ
เทียบโอนของมหาวิทยาลัย

หมวด 8
การขอรับและการใหปริญญา
ขอ 38 การขอรับปริญญา
ในภาคการศึกษาใดทีน่ ิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษา ใหแสดงความจํานงขอรับปริญญา
ตอมหาวิทยาลัยกอนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดทาย 1 เดือน
ขอ 39 การใหปริญญา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่ไดแสดงความจํานงขอรับปริญญา และมีความประพฤติ
ดี เสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมตั ิปริญญาบัณฑิต หรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ
ตอไปนี้
39.1 ปริญญาบัณฑิต
ผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิต ตองมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
39.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย
39.1.2 ไดรับการประเมินผล S ในรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต หรือการประเมินรวบ
ยอด สําหรับหลักสูตรที่มกี ารกําหนดไว
39.1.3 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
ทั้งนี้หากมีการใชระบบการวัดผลและการศึกษาที่แตกตางไปจากนี้ จะตองกําหนด ใหมี
คาเทียบเคียงกันได โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
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39.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
ผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิ มอันดับสอง ตองเปนนิสิตเต็มเวลา
และมีคุณสมบัติดังนี้
39.2.1 มีคุณสมบัติครบตามขอ 39.1.1 และขอ 39.1.2
39.2.2 มีระยะเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาทีก่ ําหนดไวในหลักสูตรทั้งนี้
ไมนับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน
39.2.3 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป
39.2.4 ไมมีผลการเรียนรายวิชาใดต่ํากวา C
39.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง ตองเปนนิสิตเต็มเวลา และ
มีคุณสมบัติดังนี้
39.3.1 มีคุณสมบัติครบตามขอ 39.1.1 และขอ 39.1.2
39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาตามที่กาํ หนดไวในหลักสูตร
ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมตั ิใหลาพักการเรียน
39.3.3 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.60 ขึ้นไป
39.3.4 ไมมีผลการเรียนรายวิชาใดต่ํากวา C

หมวด 9
การประกันคุณภาพการศึกษา
ขอ 40 ทุกหลักสูตรจะตองกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย
จะตองประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
40.1 การบริหารหลักสูตร
40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
40.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
40.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ขอ 41 ใหทกุ หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ทุก 5 ป
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ขอ 42 หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาที่เปดสอน และในจํานวนนี้ตองเปนผูม ีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย 2 คน ทัง้ นี้
อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได
อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มหี นาที่หลักทางดานการ
สอนและการวิจัย และปฏิบตั ิหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน
ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน
อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถือเปนอาจารยประจําในความหมายของเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ขอ 43 ใหทกุ หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

บทเฉพาะกาล
ในกรณีที่มีขอความใดของขอบังคับนี้ขัดหรือแยงกับขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ฉบับกอน โดยที่ขอความเดิมเอื้อประโยชนแกนิสิตที่เขาศึกษาในขณะที่ขอบังคับฉบับนั้นมีผลบังคับใช
ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาใชขอบังคับเดิมได จนกวานิสิตนัน้ จะพนสภาพนิสิต
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2548

(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

