การเขาศึกษา
ขอ 1 ลักษณะและคุณสมบัตขิ องผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะตองมี
ลักษณะและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรงที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
(2) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
(3) เปนผูที่มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
ขอ 2 การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามขอประกาศการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดประกาศใหทราบเปนคราวๆไป
ขอ 3 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
(1) ผูไดรับการคัดเลือกจะมีสภาพเปนนักศึกษา ตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ผูไดรับการคัดเลือกจะตองนําหลักฐานตางๆที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไป
รายงานตัวตอมหาวิทยาลัย
(2) ผูไดรับการคัดเลือกตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเอง พรอมทั้งชําระเงินคาธรรมเนียมตางๆ ตาม
วัน เวลาและสถานที ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สําหรับภาคการศึกษาแรกทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆไม
นอยกวา 9 หนวยกิต มิฉะนัน้ จะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(3) นักศึกษาตองมีบัตรประจําตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งออกใหโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
(4) นักศึกษาแตละคนมีอาจารยที่ปรึกษา ตามที่คณะแตงตั้ง
ขอ 4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
(1) มหาวิทยาลัยจะจัดใหมกี ารลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ ในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จกอนวันเปด
ภาคการศึกษานั้น
(2) ในกรณีที่มีสาเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจํากัดจํานวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได
(3) การงดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปบางแลวจะตองกระทําภายใน 2
สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรก นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดู
รอน
ขอ 5 การลงทะเบียนเรียน ใหกระทําตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22
หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
(2) การลงทะเบียนเรียนเกินกวาที่กําหนดไวในขอ 5(1) จะกระทําไดตอเมือ่ ไดรับอนุญาตจากคณบดี แต
ตองไมเกิน 25 หนวยกิต ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเพียงภาคการศึกษาเดียว

การกําหนดจํานวนหนวยกิตขั้นสูงในการลงทะเบียนเรียนดังกลาวขางตน ไมรวมถึงรายวิชาเสริมหลักสูตร
ซึ่งไมนับหนวยกิต ม.น(AU)
การลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนดไวในภาคการศึกษาปกติ (9 หนวยกิต) จะกระทําไดเฉพาะกรณีเจ็บปวย
หรือมีเหตุอื่น ๆ ที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา และไดรบั อนุญาตจากมหาวิทยาลัยเวนแตเปนภาคการศึกษาที่มกี าร
ฝกงานหรือการฝกสนาม หรือภาคการศึกษาสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษา
(3) นักศึกษาตองรับผิดชอบตอการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตามวัน เวลา และสถานที่มหาวิทยาลัย
กําหนด พรอมทั้งชําระหนี้สนิ ตาง และชําระเงินคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(4) นักศึกษาที่ไดรับคะแนน ม.ส.(I) ในภาคการศึกษาใด ไมจําเปนตองลงทะเบียนเรียนเพื่อขอเปลี่ยน
ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาตอไป แตการขอเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส (I) ในภาค
การศึกษาสุดทายของนักศึกษา นักศึกษาตองขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา และชําระเงิน
คาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(5) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษา และหัวหนาสาขาวิชาที่
นักศึกษาสังกัด
(6) สําหรับภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผูใดลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวจะตองชําระเงิน
คาธรรมเนียมเพิ่มเติม (คาปรับ) ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ไมนับรวมวันหยุดราชการ
มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเมื่อพนกําหนดระยะเวลา 9 วัน ทําการนับจากวันที่
มหาวิทยาลัยกําหนดใหนกั ศึกษาชําระเงินลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ
(7) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาผูใดไมลงทะเบียนเรียนดวยเหตุใดๆ จะตองทําหนังสือขออนุญาต
ลาพักการศึกษาตอคณบดี แลจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษาภายใน 30
วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา หากไมปฏิบัติดังกลาว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(8) สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นตามวันทีม่ หาวิทยาลัย
กําหนด มิฉะนั้น จะตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพิ่มเติม (คาปรับ) ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทัง้ นี้
ไมนับรวมวันหยุดราชการ
ไมวากรณีใดๆ นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลา 7 วัน ทําการนับจากวันทีม่ หาวิทยาลัย
กําหนดใหนักศึกษาชําระเงินลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน เปนอันหมดสิทธิเขาศึกษาในภาค
การศึกษาฤดูรอ นนั้น
อธิการบดีมีอํานาจออกประกาศเพิ่มเติมสําหรับภาคการศึกษาภาคฤดูรอนได
(9) ใหอธิการบดีมีอํานาจอนุมตั ิใหนกั ศึกษาผูใดที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตามขอ 5(7) กลับเขาเปนนักศึกษาใหมไดเปนกรณีพเิ ศษ เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยใหถือระยะเวลาที่
ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเปนระยะเวลาพักการศึกษา ทั้งนี้ตอ งไมพนกําหนดระยะเวลา 1
ป นักจากวันทีน่ ักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเชนนีน้ ักศึกษาจะตองชําระ

เงินคาธรรมเนียมเสมือนเปนผูลาพักการศึกษารวมทั้งคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่คางชําระตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
(10) การขอถอนคืนเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใหเปนไปตามระเบียบทีม่ หาวิทยาลัย
กําหนด
ขอ 6 การขอเพิ่มแลละถอนรายวิชาใหดําเนินการดังนี้
(1) การขอเพิ่มรายวิชา ตองกระทําภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาหแรก
ของภาคการศึกษาฤดูรอน
(2) การขอถอนรายวิชา ใหมีผลดังนี้
(ก) ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาที่ขอถอนจะไมปรากฏในระเบียบ
(ข) ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาหลักจาก 2 สัปดาหแรก แตยังอยูภายในระยะเวลา 12 สัปดาหนักจาก
วันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือหลังจากสัปดาหแรก แตยังอยูภ ายในระยะเวลา 6 สัปดาห นับ
จากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาที่ขอถอน และจะ
ไมไดรับเงินคาลงทะเบียนคืน
(ค) ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาเมือ่ พนระยะเวลา 12 สัปดาหนบ
ั จากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือ
เมื่อพนระยะเวลา 6 สัปดาหนักจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบนั ทึกระดับคะแนน ต (F)
หรือ ม.จ. (U) ในรายวิชาที่ขอถอน และจะไมไดรับเงินคาลงทะเบียนคืน
(3) การจอเพิ่มหรือถอนรายวิชา ตองไมขัดตอการลงทะเบียนเรียนในขอ 5 (1) และ ขอ 5(2)
ขอ 7 การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต ม.น. (AU)
(1) การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต ม.น.(AU) นี้ เมื่อนักศึกษาไดมีเวลาศึกษาครบรอยละ 80 ของเวลาศึกษา
ประกอบกับอาจารยผูสอนรายวิชานั้นๆ วินิจฉัยวาไดศกึ ษาดวยความตัง้ ใจ ใหบันทึกระดับคะแนน
ม.น. (AU) ไวในระเบียน หากนักศึกษามีเวลาศึกษาไมครบรอยละ 80 ของเวลาศึกษา โดยใหอาจารย
ผูสอนใหระดับคะแนน ถ (W) ในรายวิชานั้น
(2) หนวยกิตของรายวิชาที่ศึกษาโดยไมนับหนวยกิต ม.น.(AU) จะไมนับรวมเขาเปนหนวยกิตสะสมและ
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
(3) นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไมนับหนวยกิตแลว นักศึกษาผูนั้นจะลงทะเบียน
เรียนในรายวิชานั้นซ้ําอีก เพือ่ เปนการนับหนวยกิตในภายหลังก็ได
(4) มหาวิทยาลัยอนุมัติใหบุคคลภายนอก ที่ไมใชนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขาศึกษาบางรายวิชาเปนกรณี
พิเศษ โดยไมนับหนวยกิตได แตบุคคลนัน้ จะตองมีคณ
ุ สมบัติและพื้นความรูทางการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัย วา
ดวยการนั้นๆเชนเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมในการจัด
การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ 8 การเทียบโอนรายวิชา ใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัลยวาดวยการเทียบโอนผลการ
เรียน

