ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ านี
วาดว ย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
……………………………………………
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ดําเนินการไปดวย

ความ

เรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
ออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้

สภา
จึงเห็นสมควรให

ขอ ๑ ขอบัง คับนี้เรี ยกวา “ขอบัง คับมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ สุร าษฎรธานี วาด วยการศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายถึง สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม
ต่ํากวาอนุปริญญาหรือเทียบเทาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อประโยชน
ในการ
ปฏิบัติตามขอบังคับนี้ กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีตีความและวินิจฉัย
หมวด ๑
การรับเขาศึกษาและระบบการศึกษา
ขอ ๕ การรับเขาเปนนักศึกษา
กําหนดการและวิธีการรับเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแตละปการศึกษา
ขอ ๖ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา
คุณสมบัติทั่วไป
๖.๑ ระดับปริญญาตรี (๔ ป และ ๕ ป)
๖.๑.๑ ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๖.๑.๒ มีความประพฤติดี
๖.๑.๓ มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรงและไมเปนโรคอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
๖.๒ ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
๖.๒.๑ ตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา
๖.๒.๒ มีความประพฤติดี
๖.๒.๓ มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรงและไมเปนโรคอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
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ขอ ๗ ระบบการศึกษา
๗.๑ ปการศึกษาหนึ่ง ๆ แบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือภาคตนและภาคปลาย
และอาจ
มีภาคฤดูรอนตอจากภาคปลายอีก ๑ ภาคการศึกษาก็ได ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาการศึกษา ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห
สวนภาคฤดูรอนมีระยะเวลาการศึกษาที่มีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ
๗.๒ การศึกษาใชระบบหนวยกิต โดยหนึ่งหนวยกิตเทียบเทากับการบรรยายหรือการอภิปรายสัปดาหละ ๑
คาบเรียน ตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเทากับการปฏิบัติการสัปดาหละ ๒-๓ คาบเรียนตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
๗.๓ การสอน บรรยาย อภิปรายหรือปฏิบัติการ ใหใชเวลาสอน อภิปรายหรือปฏิบัติการไมนอยกวา ๕๐ นาที
ตอ ๑ คาบเรียน
ขอ ๘ การลงทะเบียนเรียน
๘.๑ กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๘.๒ การลงทะเบีย นเรีย น จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและเปนไปตามขอกําหนดของ
หลักสูตรและขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
๘.๓ การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิต แตไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ในแตละภาค
การศึกษาปกติ ถาภาคการศึกษาใดมีรายวิชาไมนับหนวยกิต วิชาแก E หรือเรียนภาคการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา
ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๒๕ หนวยกิต สําหรับภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ลงทะเบียนเรียนไดไมเกินภาคการศึกษาละ ๑๒ หนวยกิต
หรื อ ๔ รายวิ ชา ถ า ภาคการศึ กษาใดมี ร ายวิ ช าไม นับ หนว ยกิ ต วิ ชาแก E หรือ ภาคการศึ ก ษาสุ ด ทา ยกอ นสํ า เร็ จการศึ ก ษา
ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สําหรับภาคฤดูรอนใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นอกเหนือจากนี้ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการกําหนด
๘.๔ นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกเหนือจากนี้จะตองเสียคาปรับ
กรณีลงทะเบียนเรียนชา ทั้งนี้จะตองดําเนินการลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นในวันสุดทายของการประกาศใหลงทะเบียนเรียน
๘.๕ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๘.๖ กรณีที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไปแลวแตภายหลังตรวจสอบพบวาไมมี
สิทธิ์ลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนคาธรรมเนียมการศึกษาได
๘.๗ ภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่กําหนดจะตองขอลาพักการศึกษาสําหรับ
ภาคการศึกษานั้น โดยจะตองชําระเงินเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา ผูที่พนสภาพการ
เปนนักศึกษาหากประสงคจะขอกลับคืนสภาพนักศึกษาใหม จะตองชําระคาธรรมเนียมขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาและชําระคา
บํารุงการศึกษาของภาคการศึกษาที่คางชําระ
๘.๘ การลงทะเบียนเรียนซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดแลวหรือรายวิชาที่ไดรับการยกเวนหรือ
เทียบโอน
แลว ใหถือการลงทะเบียนเรียนหรือยกเวนหรือการเทียบโอนครั้งแรกเปนเกณฑ
ขอ ๙ การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีลําดับรายวิชา
๙.๑ การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชา จะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ทั้งนี้
กรณีการขอเพิ่มรายวิชาเรียนจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๙.๒ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีลําดับรายวิชา ใหลงทะเบียนเรียนตามลําดับรายวิชา นอกจากนี้ใหเปน
ดุลพินิจของมหาวิทยาลัย
หมวด ๒
คาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ ๑๐ คาธรรมเนียมการศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
๑๐.๑ อัต ราคาธรรมเนีย มการศึกษา ใหเปนไปตามระเบีย บมหาวิทยาลัย วาดวยการรับจายเงินในการจัด
การศึกษา
๑๐.๒ นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามวิธี ขั้นตอนและวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด การ
ยกเวนไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษา
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หมวด ๓
ระเบียบการศึกษา
ขอ ๑๑ ระเบียบการเรียน การสอบ
๑๑.๑ ระเบียบการเรียน
๑๑.๑.๑ นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนติดตอกันทุกภาคการศึกษาปกติ การลาพักการศึกษาตอง
ปฏิบัติตามระเบียบการลาพักการศึกษา
๑๑.๑.๒ นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึง
จะมีสิทธิ์เขาสอบปลายภาคการศึกษาในรายวิชานั้น ถาเวลาเรียนต่ํากวารอยละ ๘๐ แตไมต่ํากวา รอยละ ๖๐ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ
๑๑.๒ ประเภทการลงทะเบียนเรียน
๑๑.๒.๑ การลงทะเบียนเรียนประเภท Credit (C) เปนการลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตร จะมี
ผลการเรียนตามขอ ๑๒.๑ และนําผลการเรียนมาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๑.๒.๒ การลงทะเบียนประเภท Audit (Au) เปนการลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู จะไม
นับหนวยกิตในการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๑๑.๓ การสอบ แบงเปน ๓ ประเภทคือ การสอบยอย การสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบปลาย
ภาคการศึกษา กรณีการสอบปลายภาคการศึกษา ตองดําเนินการตามระบบการสอบกลางของมหาวิทยาลัย
๑๑.๔ ระเบียบการสอบใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๑.๕ นักศึกษาที่ไมไดเขาสอบปลายภาคการศึกษา ตามวัน เวลา ที่กําหนดโดยมีเหตุผลความจําเปน ตอง
ยื่นขอสอบตอมหาวิทยาลัยพรอมเสนอขอมูลและหลักฐาน ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอบ รายวิชานั้นและ
ใหส อบใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแตวันสอบตามปกติ
ของรายวิชานั้น ทั้งนี้ การอนุญาตให สอบใหอยูใน
ดุลพินิจของกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง หากพนกําหนดถือวาขาดสอบ ทั้งนี้ กรณีที่มีความจําเปนตองสอบเกิน ๓๐ วันใหอยูใน
ดุลพินิจของอธิการบดีหรือ ผูที่อธิการบดีมอบหมาย
๑๑.๖ นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ ใหถือวาสอบตก(ไดE) ในรายวิชานั้นหรือทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
และถือวาผิดวินัยนักศึกษาที่จะตองไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ผลการเรียน
ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร เปน ๒ ระบบ ดังนี้
๑๒.๑ ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
ดีเยี่ยม
๔.๐
ดีมาก
๓.๕
ดี
๓.๐
ดีพอใช
๒.๕
พอใช
๒.๐
ออน
๑.๕
ออนมาก
๑.๐
ตก
๐.๐
ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวา สอบได ตองไมต่ํากวา
"D" ถาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา "D" ตองลงทะเบียนเรียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได กรณีรายวิชาเลือกถาไดระดับ
คะแนนต่ํากวา "D" สามารถเปลี่ย นไปเลือกเรีย นรายวิชาอื่นได สวนการประเมินรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและ
รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ ถาไดระดับคะแนนต่ํากวา "C" ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและเรียนใหม
ถาไดรับการประเมินต่ํากวา "C" เปนครั้งที่สองถือวาหมดสภาพการเปนนักศึกษา
๑๒.๒ ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดการประเมิน ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับการประเมิน
ผานดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผาน
P (Pass)
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ไมผาน
F (Fail)
ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่ม ตามขอกําหนดเฉพาะและรายวิชาที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม
รายวิชาที่ไดรับผลการประเมิน “F” นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได
๑๒.๓ สัญลักษณอื่น มีดังนี้
Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเรียนเพื่อรวมฟงโดยไมนับหนวยกิต
W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวิชานั้นกอนกําหนดสอบปลาย
ภาคการศึกษาไมนอยกวา ๒ สัปดาห
I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไมเสร็จเมื่อ
สิ้ น ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ห รื อ ข า ด ส อ บ นั ก ศึ ก ษ า ที่ ไ ด " I" ต อ ง ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากนักศึกษาทํางานไมเสร็จสิ้นหรือไมสอบกรณีขาดสอบใหดําเนินการ
ดังนี้
(๑) กรณีนักศึกษายังทํางานไมเสร็จใหผูสอนพิจารณาผลงานที่คางอยูเปนศูนยและประเมินผลการ
เรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว
(๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ถาไมสอบภายในภาคการศึกษาถัดไปใหปรับผลการ
เรียนเปน "E"
(๓) กรณีนักศึกษาไมดําเนินการแก "I"’ ใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป (กอนสอบปลายภาค
การศึกษา) ใหงานทะเบียนปรับผลการเรียนเปน "E"
๑๒.๔ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน ใหไดผลการประเมินเปน "P"
๑๒.๕ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญ ญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรีย นรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่
ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนเรียนซ้ําใหเวนการนับหนวยกิต เพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่
กําลังศึกษา
๑๒.๖ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย
คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคิดเปนเลขทศนิยม ๒
ตําแหนง โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน " I " ไมนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉลี่ย
๑๒.๖.๑ กรณี ที่สอบตกและต องเรีย นซ้ํา ใหนับรวมทั้งหนวยกิต ที่ส อบตกและเรีย นซ้ําเพื่อใชเป น
ตัวหาร
๑๒.๖.๒ กรณี ที่ลงทะเบีย นเรี ยนรายวิช าซ้ํากับรายวิชาที่สอบได แลว หรื อเรีย นรายวิชาที่ร ะบุไวใ น
หลักสูตรที่เทียบเทา ใหนับหนวยกิตและระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนครั้งแรกเทานั้น
๑๒.๗ มหาวิทยาลั ยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใดๆ
ใหแก
นักศึกษา หากนักศึกษาคางชําระหนี้สินภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยรับทราบ
ถึงแมจะไดประกาศ
ผลการเรียนไปแลวก็ตาม
ขอ ๑๓ การเรียนภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน
ขอ ๑๔ การฝกประสบการณวิชาชีพ
๑๔.๑ นักศึกษาจะตองรับการฝกประสบการณวิชาชีพตามที่ระบุไวในหลักสูตร ถาผูใดปฏิบัติงานไมครบถวน
ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณตามหลักสูตรนั้น
๑๔.๒ ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาจะตองประพฤติตนและปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยทุก
ประการ หากฝาฝนผูควบคุมซึ่งเปนอาจารยหรือบุคคลภายนอกอาจพิจารณาสงตัวกลับและใหถือวาการฝกประสบการณวิชาชีพนั้น
ไมสมบูรณ
ขอ ๑๕ การยายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
๑๕.๑ ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษา คณบดีเจาสังกัดเดิมและคณบดีของคณะ
ที่
นักศึกษาขอยายเขา
๑๕.๒ ไดเรียนตามหลักสูตรสาขาวิชาในคณะเดิมมาแลวไมนอยกวาสองภาคการศึกษาปกติ ยกเวนนักศึกษา
ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
ขอ ๑๖ การโอนผลการเรียนและการยกเวนรายวิชาเรียน
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การโอนผลการเรียน หมายถึง การนําหนวยกิตและระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษา จากหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
การยกเวนรายวิชาเรียน หมายถึง การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและใหหมายรวมถึง
การนําหนวยกิตของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดศึกษาแลวและหรือ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางาน ซึ่งมีเนื้อหาสาระ ความยากงายเทียบไดไมนอยกวารายวิชาในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยและอยูในระดับเดียวกันมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
ขอ ๑๗ รายวิ ช าที่ จ ะนํ า มาโอนผลการเรี ย นหรื อ ยกเว น รายวิ ช าเรี ย นต อ งสอบได ห รื อ เคยศึ ก ษาฝ กอบรมหรื อ มี
ประสบการณมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดทายที่มีผลการ
เรียนหรือวันสุดทายที่ศึกษาฝกอบรมหรือมีประสบการณ
ขอ ๑๘ ผูที่มีสิทธิ์ไดรับโอนผลการเรียนไดแก ผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
๑๘.๑ ผูที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษาและไมมีสภาพการเปนนักศึกษา แลวกลับ
เขามาศึกษาในระดับปริญญาตรี
๑๘.๒ ผูที่เปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติ เปนนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใชหลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือผู
ที่ศึกษาตามโครงการอื่นที่ใชหลักสูตรมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสภาพเปนนักศึกษาภาคปกติ
๑๘.๓ ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยเขาศึกษาระดับปริญญาตรี
ขอ ๑๙ เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน
๑๙.๑ ผูขอโอนผลการเรียนตองมีสภาพเปนนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาตามโครงการอื่นของมหาวิทยาลัย
๑๙.๒ ผู ข อ โ อ น ผ ล ก า ร เ รี ย น ต อ ง ไ ม เ ค ย ถู ก สั่ ง ใ ห พ น จ า ก ส ภ า พ นั ก ศึ ก ษ า ต า ม ข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยที่วาดวยการประเมินผลการศึกษา
๑๙.๓ การโอนผลการเรียนตองโอนผลการเรียนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาแลวโดยไมจํากัดจํานวน
หนวยกิตที่ขอโอน
ขอ ๒๐ ผูมีสิทธิ์ไดรับการยกเวนรายวิชาเรียน ไดแก ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๒๐.๑ ผูท ี่สําเร็จการศึกษาหรือผูที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
๒๐.๒ ผูที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
๒๐.๓ ผูที่ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
๒๐.๔ ผู ที่ ศึ ก ษาจากการศึ ก ษานอกระบบและ/หรื อ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย การฝ ก อาชี พ หรื อ จาก
ประสบการณการทํางาน
ขอ ๒๑ เงื่อนไขการยกเวนรายวิชาเรียน
๒๑.๑ ตองเปนรายวิชาที่ไดระดับคะแนนไมต่ํากวา C
๒๑.๒ การขอยกเวนรายวิชาเรียนของผูศึกษาจากการศึกษานอกระบบและ/ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย การ
ฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางาน ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวนการเรียนและแจงกําหนดวิธีการ
ประเมินใหสภาวิชาการทราบ
๒๑.๓ ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลวและเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ในอีก
สาขาวิชาหนึ่ง ใหยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด โดยไมนําเงื่อนไข
ขอ ๑๗ และ ขอ
๒๑.๑ มาพิจารณา
๒๑.๔ จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวน รวมแลวตองไมเกิน ๒ ใน ๓ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
หนวยกิตรวมขั้นต่ํา ซึ่งกําหนดไวในสาขาวิชาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยและเมื่อไดรับการยกเวนแลวตองมีเวลาศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา
๒๑.๕ รายวิชาที่ไดรับการยกเวน ใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช อักษร " P" ในชอง
ระดับคะแนน สําหรับผูไดรับยกเวนการเรียนตามขอ ๒๑.๓ ใหนับหนวยกิต หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา
ขอ ๒๒ ผูที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเวนรายวิชาเรียน ตองกระทําใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรกของการเขา
เปนนักศึกษา
ขอ ๒๓ การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูที่ไดรับการโอนผลการเรียนหรือยกเวนรายวิชาเรียนใหมหาวิทยาลัยถือ
เกณฑดังนี้
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๒๓.๑ นักศึกษาภาคปกติ ใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน ๒๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษา
๒๓.๒ ผูที่ศึกษาอบรมตามโครงการจัด การศึกษาเพื่อปวงชนที่ใชหลักสูต รของมหาวิทยาลั ย ใหนับจํานวน
หนวยกิตไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษา
๒๓.๓ การโอนผลการเรียนตามขอ ๑๘.๑ ใหนับเฉพาะภาคการศึกษาที่เคยศึกษาและมีผลการเรียนและการ
โอนผลการเรียนตามขอ ๑๘.๒ และ ๑๘.๓ ใหนับจํานวนภาคการศึกษาตอเนื่องกัน
ขอ ๒๔ การโอนผลการเรีย นหรือการยกเวนรายวิชาเรี ยน ต องชําระคาธรรมเนีย มตามประกาศ
ของ
มหาวิทยาลัย วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและการยกเวนรายวิชาเรียน
ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง เปนผูมีอํานาจพิจารณาและเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติการ
โอนผลการเรียนหรือการยกเวนรายวิชาเรียน
ขอ ๒๖ ผูไดรับการโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิ์ที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม แตผูที่ไดรับการยกเวนรายวิชาเรียนไมมี
สิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
ขอ ๒๗ การลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา แบงเปน ๒ กรณี ดังนี้
๒๗.๑ ถ า นั ก ศึ ก ษ าล ง ท ะเ บี ย น เ รี ย น แล ว แ ต มี เห ตุ จํ าเ ป น จะ ต อ ง ล า พั กก า ร ศึ ก ษ า ใ นภ า ค
การศึกษานั้น จะกระทําไดกอนการสอบปลายภาคการศึกษาอยางนอย ๒ สัปดาหและใหถือเปนการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
โดยที่รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะไมบันทึกในใบแสดงผลการศึกษา
๒๗.๒ การขอลาพักการศึกษา ในกรณีที่ไมประสงคจะศึกษาในภาคการศึกษานั้น ใหยื่น
คํารองขอ
ลาพักการศึกษาและชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาจนถึงวันกอน
วันสอบปลายภาคการศึกษาอยางนอย ๒ สัปดาห
ในการขอลาพักการศึกษาจะตองแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขอลาพักการศึกษา
ตาม
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนดและจะลาพักการศึกษาไดคราวละ ๑ ภาคการศึกษา
อนึ่งนักศึกษาจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึ กษาทุกภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา
ยกเวนผูไดลงทะเบียนเรียนไวกอนแลว
ขอ ๒๘ การยกเลิกรายวิชาเรียน
๒๘.๑ การยกเลิกรายวิชาเรียน ใหทําไดหลังจากพนกําหนดการเพิ่ม – ถอนรายวิชาเรียนแลว และจะตอง
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษาอยางนอย ๒ สัปดาหและการยกเลิกรายวิชาเรียนไมสามารถถอนเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาคืนได
๒๘.๒ รายวิชาเรียนที่ยกเลิกจะไมนับหนวยกิต และหากไมใชรายวิชาบังคับ นักศึกษา
ไม
จําเปนตองเรียนซ้ํา แตจะบันทึกในใบรายงานผลการเรียน
๒๘.๓ การยกเลิกรายวิชาเรียนตองใหอาจารยที่ปรึกษาลงนามรับทราบ
ขอ ๒๙ การลาออก
การลาออกจะตองดําเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๓๐ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ จะพนสภาพการเปนนักศึกษา เมื่ออยูในเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
๓๐.๑ ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษา
ที่ ๒ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน
๓๐.๒ ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ที่ ๔,ที่ ๖, ที่ ๘,
ที่ ๑๐, ที่ ๑๒, ที่ ๑๔ ,ที่๑๖ ,ที่๑๘ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน
๓๐.๓ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามเกณฑขั้นต่ําที่หลักสูตรกําหนด แตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ํากวา ๑.๘๐
๓๐.๔ มีสภาพเปนนักศึกษาภาคปกติครบ ๘ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตรปริญญา
ตรี (ตอเนื่อง) และครบ ๑๖ ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป
และครบ ๒๐ ภาค
การศึกษาปกติ ในกรณีเรียนหลักสูตร ๕ ป และขาดคุณสมบัติตามขอ ๓๑.๒ และ ๓๑.๓ ในการเปนผูที่สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
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นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน การพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ํากวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ หรือมีสภาพเปนนักศึกษา ครบ ๖ ปการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี
(ตอเนื่อง) เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ ๗ หรือมีสภาพเปนนักศึกษา ครบ ๑๒ ปการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ป และเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ ๙ หรือมีสภาพเปนนักศึกษา ครบ ๑๕ ปการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๕ ป หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบตามเกณฑขั้นต่ําที่หลักสูตรกําหนด แตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐
๓๐.๕ ไมผานการฝกประสบการณวิชาชีพเปนครั้งที่ ๒
ขอ ๓๑ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้
๓๑.๑ มีความประพฤติดี
๓๑.๒ สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามเกณฑขั้นต่ําของหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่
สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด
๓๑.๓ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๓๑.๔ มีเวลาเรียนตามระยะเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๓๒ เมื่อนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลวและไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ตองอยูในระยะเวลาที่
กําหนดตามขอ ๓๐.๔
ขอ ๓๓ ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้
๓๓.๑ สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทา ไมนอยกวา ๓.๖๐ และ/หรือไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ย
จากระดับอนุปริญ ญาหรือเทีย บเทาไมนอยกวา ๓.๒๕ แตไ มถึง ๓.๖๐ และ/หรือไดคาระดับคะแนนเฉลี่ ยจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๒
๓๒.๒ สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได F
ตาม
ระบบ ไมมีคาระดับคะแนน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร
๓๓.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรีย นไม เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ หรือตามแผนการเรี ยน สํ าหรั บ
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร ๔ ป และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
หลักสูตร ๕ ป
ทั้งนี้ การไดรับเกียรตินิยมไมตัดสิทธิ์ผูที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน
นักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน จะตองมีเวลาเรียนไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาหรือตามแผนการ
เรียนสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) และไมเกิน ๑๔ ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร ๔ ปและไมเกิน ๑๗ ภาคการศึกษา
สําหรับหลักสูตร ๕ ป
ประกาศ ณ วันที่

๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ)
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