
การเขาศึกษา 
ขอ 1 ลักษณะและคุณสมบัตขิองผูสมัครเขาเปนนักศกึษา ผูสมัครเขาเปนนักศกึษาของมหาวิทยาลัย จะตองมี
ลักษณะและคณุสมบัติ ดังตอไปนี ้

(1) เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรงที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
(2) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 
(3) เปนผูที่มีคุณวฒุิการศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

ขอ 2 การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศกึษา ใหเปนไปตามขอประกาศการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะไดประกาศใหทราบเปนคราวๆไป 
ขอ 3  การขึ้นทะเบียนเปนนกัศึกษา 

(1) ผูไดรับการคัดเลือกจะมีสภาพเปนนกัศึกษา ตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนกัศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ในการขึ้นทะเบียนเปนนักศกึษา ผูไดรับการคัดเลือกจะตองนําหลักฐานตางๆที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไป

รายงานตัวตอมหาวิทยาลัย 
(2) ผูไดรับการคัดเลือกตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเอง พรอมทั้งชําระเงินคาธรรมเนียมตางๆ ตาม

วัน เวลาและสถานที ที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
สําหรับภาคการศึกษาแรกทีเ่ขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นกัศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆไม

นอยกวา 9 หนวยกิต มิฉะนัน้ จะถือวาพนสภาพการเปนนกัศึกษาของมหาวิทยาลัย 
(3) นักศึกษาตองมีบัตรประจําตวันักศกึษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงออกใหโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
(4) นักศึกษาแตละคนมีอาจารยที่ปรึกษา ตามที่คณะแตงตั้ง 

ขอ 4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
(1) มหาวิทยาลัยจะจัดใหมกีารลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ ในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จกอนวนัเปด

ภาคการศึกษานั้น 
(2) ในกรณีที่มีสาเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจํากัดจํานวนนักศกึษา

ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได 
(3) การงดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีนักศกึษาลงทะเบียนเรียนไปบางแลวจะตองกระทาํภายใน 2 

สัปดาหแรกนบัจากวนัเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรก นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดู
รอน 

ขอ 5  การลงทะเบียนเรียน ใหกระทําตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(1) ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา  9 หนวยกิต และไมเกิน 22 

หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรยีนไดไมเกิน 9 หนวยกิต 
(2) การลงทะเบียนเรียนเกินกวาที่กําหนดไวในขอ 5(1) จะกระทําไดตอเมือ่ไดรับอนุญาตจากคณบดี แต

ตองไมเกิน 25 หนวยกิต ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเพียงภาคการศึกษาเดยีว 



การกําหนดจํานวนหนวยกิตขั้นสูงในการลงทะเบียนเรียนดังกลาวขางตน ไมรวมถึงรายวิชาเสริมหลักสูตร
ซ่ึงไมนับหนวยกิต ม.น(AU) 

การลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนดไวในภาคการศกึษาปกติ (9 หนวยกิต) จะกระทาํไดเฉพาะกรณีเจ็บปวย 
หรือมีเหตุอ่ืน ๆ ที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา และไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเวนแตเปนภาคการศึกษาที่มกีาร
ฝกงานหรือการฝกสนาม หรือภาคการศึกษาสุดทายที่จะสาํเร็จการศึกษา 

(3) นักศึกษาตองรับผิดชอบตอการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตามวัน เวลา และสถานที่มหาวิทยาลัย
กําหนด พรอมทั้งชําระหนี้สินตาง และชําระเงินคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(4) นักศึกษาที่ไดรับคะแนน ม.ส.(I) ในภาคการศึกษาใด ไมจําเปนตองลงทะเบียนเรียนเพื่อขอเปลี่ยน
ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาตอไป แตการขอเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส (I)  ในภาค
การศึกษาสุดทายของนักศกึษา นักศึกษาตองขอรักษาสภาพการเปนนกัศกึษา และชําระเงิน
คาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(5) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษา และหัวหนาสาขาวิชาที่
นักศึกษาสังกดั 

(6) สําหรับภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาผูใดลงทะเบียนหลังวนัที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวจะตองชําระเงนิ
คาธรรมเนียมเพิ่มเติม (คาปรบั) ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาํหนด ทั้งนี้ไมนับรวมวนัหยดุราชการ 

มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศกึษาลงทะเบียนเรียนเมื่อพนกําหนดระยะเวลา 9 วนั ทําการนับจากวันที่
มหาวิทยาลัยกาํหนดใหนกัศกึษาชําระเงนิลงทะเบียนไมวากรณใีดๆ 

(7) ในภาคการศึกษาปกติ หากนกัศึกษาผูใดไมลงทะเบียนเรียนดวยเหตุใดๆ จะตองทําหนงัสือขออนุญาต
ลาพักการศึกษาตอคณบดี แลจะตองชําระเงนิคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเปนนกัศึกษาภายใน  30 
วันนับจากวันเปดภาคการศกึษา หากไมปฏิบัติดังกลาว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจาก
ทะเบียนนักศกึษาของมหาวทิยาลัย 

(8) สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน นักศกึษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหเสรจ็สิ้นตามวันทีม่หาวิทยาลัย
กําหนด มิฉะนั้น จะตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพิ่มเติม (คาปรับ) ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทัง้นี้ 
ไมนับรวมวันหยุดราชการ 

ไมวากรณีใดๆ นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลา 7 วัน ทําการนับจากวันทีม่หาวิทยาลัย
กําหนดใหนักศึกษาชําระเงนิลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษาฤดรูอน เปนอันหมดสิทธิเขาศึกษาในภาค
การศึกษาฤดูรอนนั้น 

อธิการบดีมีอํานาจออกประกาศเพิ่มเติมสําหรับภาคการศกึษาภาคฤดูรอนได 
(9) ใหอธิการบดมีีอํานาจอนุมตัิใหนกัศึกษาผูใดที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนกัศึกษาของมหาวิทยาลัย

ตามขอ 5(7) กลับเขาเปนนักศึกษาใหมไดเปนกรณีพเิศษ เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยใหถือระยะเวลาที่
ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนนักศึกษาเปนระยะเวลาพกัการศึกษา ทั้งนี้ตองไมพนกําหนดระยะเวลา  1 
ป นักจากวันทีน่ักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนนักศึกษา ในกรณีเชนนีน้ักศกึษาจะตองชําระ



เงินคาธรรมเนียมเสมือนเปนผูลาพักการศึกษารวมทั้งคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่คางชําระตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยกาํหนด 

(10) การขอถอนคืนเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรยีนรายวิชาใหเปนไปตามระเบียบทีม่หาวิทยาลัย
กําหนด 

ขอ 6 การขอเพิ่มแลละถอนรายวิชาใหดําเนินการดังนี ้
(1) การขอเพิ่มรายวิชา ตองกระทําภายใน 2  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาหแรก

ของภาคการศกึษาฤดูรอน 
(2) การขอถอนรายวิชา ใหมีผลดังนี ้

(ก) ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
สัปดาหแรกนบัจากวนัเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาที่ขอถอนจะไมปรากฏในระเบียบ 

(ข) ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาหลักจาก 2 สัปดาหแรก แตยังอยูภายในระยะเวลา 12 สัปดาหนักจาก
วันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือหลังจากสัปดาหแรก แตยังอยูภายในระยะเวลา 6 สัปดาห นับ
จากวนัเปดภาคการศึกษาฤดรูอน ใหบันทกึระดับคะแนน W  ในรายวชิาที่ขอถอน และจะ
ไมไดรับเงินคาลงทะเบียนคนื 

(ค) ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาเมือ่พนระยะเวลา 12 สัปดาหนบัจากวนัเปดภาคการศึกษาปกติ หรือ
เมื่อพนระยะเวลา 6 สัปดาหนักจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบนัทึกระดบัคะแนน ต (F) 
หรือ ม.จ. (U) ในรายวิชาที่ขอถอน และจะไมไดรับเงินคาลงทะเบียนคนื 

(3) การจอเพิ่มหรือถอนรายวิชา ตองไมขัดตอการลงทะเบียนเรียนในขอ  5 (1) และ ขอ 5(2) 
ขอ 7 การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต ม.น. (AU)  

(1) การศึกษาโดยไมนับหนวยกติ ม.น.(AU) นี้ เมื่อนักศึกษาไดมีเวลาศกึษาครบรอยละ 80 ของเวลาศึกษา 
ประกอบกับอาจารยผูสอนรายวิชานั้นๆ วนิิจฉัยวาไดศกึษาดวยความตัง้ใจ ใหบันทึกระดับคะแนน 
ม.น. (AU) ไวในระเบยีน หากนักศกึษามีเวลาศึกษาไมครบรอยละ 80 ของเวลาศึกษา โดยใหอาจารย
ผูสอนใหระดบัคะแนน  ถ (W) ในรายวิชานั้น 

(2) หนวยกิตของรายวิชาที่ศึกษาโดยไมนับหนวยกิต ม.น.(AU) จะไมนับรวมเขาเปนหนวยกิตสะสมและ
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

(3) นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไมนับหนวยกิตแลว นักศึกษาผูนั้นจะลงทะเบยีน
เรียนในรายวิชานั้นซ้ําอีก เพือ่เปนการนับหนวยกิตในภายหลังก็ได 

(4) มหาวิทยาลัยอนุมัติใหบุคคลภายนอก ที่ไมใชนักศกึษาของมหาวิทยาลัยเขาศึกษาบางรายวิชาเปนกรณี
พิเศษ โดยไมนับหนวยกิตได แตบุคคลนัน้จะตองมีคณุสมบัติและพื้นความรูทางการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัย วา
ดวยการนั้นๆเชนเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและจะตองชําระเงนิคาธรรมเนียมในการจดั
การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 



ขอ 8 การเทียบโอนรายวิชา ใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัลยวาดวยการเทยีบโอนผลการ
เรียน 

 


