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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๐
.................................................................
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใหเปนไปอยาง
มีคุณภาพไดมาตรฐาน และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๔) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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“คณะ” หมายความวา คณะ วิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
“คณบดี” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
“นักศึกษา” หมายความวา ผูที่เขารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
“กรรมการคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะ
“สาขาวิชา” หมายความวา สาขาวิชาตาง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในคณะ
“หัวหนาสาขาวิชา” หมายความวา หัวหนาสาขาวิชาที่รับผิดชอบงานของสาขาวิชาในคณะ
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยประจําในคณะซึ่งคณบดีแตงตั้งและมอบหมายให
ทําหนาที่แนะนํา ใหคําปรึกษาดานการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติ ตลอดจนรับผิดชอบในการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
“อาจารยผูสอน” หมายความวา อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่รับผิดชอบสอนรายวิชาใน
ระดับปริญญาตรี
“แผนการเรียน” หมายความวา แผนการจัดการเรียนในแตละภาคการศึกษาของแตละหลักสูตร
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและรายวิชาที่กําหนด การจัดแผนการเรียนจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกรรมการคณะ
“ค าจั ดการศึกษา” หมายความวา คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบีย นและคาสนับ สนุน การ
จัดการศึกษาแบบเหมาจาย
ขอ ๕ ให อธิ ก ารบดี รั ก ษาการตามข อบั ง คั บ นี้ และให มี อํา นาจออกประกาศหรื อ คํ าสั่ ง เพื่ อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
การใดที่ ไ ม ไ ด กํ า หนดไว ในข อ บัง คับ นี้ใ หนํ าเสนอสภามหาวิท ยาลัย พิจ ารณา โดยผา นความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ
หมวด ๑
ระบบการศึกษา
ข อ ๖ ป ก ารศึ ก ษาให เ ริ่ ม ต น ตั้ ง แต วั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายนของทุ ก ป และสิ้ น สุ ด ลงในวั น ที่ ๓๑
พฤษภาคมของปถัดไป
ขอ ๗ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิ ท ยาลั ย จั ด การศึ ก ษาโดยการกํ ากั บ ดูแ ลคณะและสาขาวิ ช าต า งๆ คณะใดหรื อ
สาขาวิชาใดมีหนาที่จัดการศึกษาหลักสูตรใด ใหจัดการศึกษาในหลักสูตรนั้นแกนักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย
(๒) การศึกษาในมหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบงเวลาศึกษาในป
การศึกษาหนึ่งๆ ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ คือ
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(ก) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) ตั้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนไปเปนเวลา ๑๖
สัปดาหรวมทั้งเวลาสําหรับการสอบดวย
(ข) ภาคการศึกษาที่ สอง (Second Semester) ตั้ งแตเดือนพฤศจิ กายนเปน ตน ไป
เปนเวลา ๑๖ สัปดาหรวมทั้งเวลาสําหรับการสอบดวย
กําหนดวันเปดภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาค
การศึกษาฤดูรอน (Summer Session) ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ ใชเวลาศึกษา ๘ สัปดาห รวมทั้งเวลา
สําหรับการสอบดวย โดยใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
(๓) สาขาวิ ช าต า งๆ จั ดสอนรายวิ ช าที่อ ยูใ นความรับ ผิด ชอบตามขอ กํา หนดของหลั กสู ต ร
รายวิชาหนึ่งๆ กําหนดปริมาณการศึกษาเปนจํานวนหนวยกิตและสอนรายวิชานั้นๆ ในเวลาหนึ่งภาคการศึกษา
(๔) หนวยกิต หมายถึง หนวยที่ใชแสดงปริมาณการศึกษา ในแตละรายวิชาจะมีจํานวน
หนวยกิตกําหนดไว ตามหลักเกณฑดังนี้
(ก) ภาคทฤษฎี ที่ใช เ วลาบรรยายหรืออภิป รายปญ หา ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
(ข) ภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี
คาเทากับ ๑ หนวยกิต
(ค) การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
(ง) การทําโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดซึ่งไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงการ
หรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
(๕) รายวิ ช าหนึ่ ง ๆ ประกอบดว ย รหั ส วิช า ชื่ อวิ ช า จํานวนหนว ยกิต จํา นวนชั่ว โมงทฤษฎี
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ จํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลา และคําอธิบายรายวิชาที่จะสอนในรายวิชานั้นๆ
(๖) รายละเอี ย ดของจํ า นวนหนว ยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษาซึ่งนับ จากวัน ที่เปดภาค
การศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ มีดังนี้
(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ ปการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ)
(ข) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๕ ปการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ)
(ค) หลั กสู ตรปริ ญ ญาตรี (ต อเนื่อ ง) มี จํา นวนหนว ยกิ ตรวมไม นอ ยกวา ๗๒ หน ว ยกิ ต
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๖ ปการศึกษาสําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ)
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หมวด ๒
การรับเขาศึกษา
ข อ ๘ ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข องผู ส มั ค รเข า เป น นั ก ศึ ก ษา ผู ส มั ค รเข า เป น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยจะตองมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูที่มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
(๒) เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
(๓) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
ขอ ๙ การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดประกาศใหทราบเปนคราวๆไป
หมวด ๓
การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน
ขอ ๑๐ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
(๑) ผู ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กจะมี ส ภาพเป น นั ก ศึ ก ษา ต อ เมื่ อ ได ขึ้น ทะเบี ย นเป น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตองดําเนินการดวยตนเอง พรอมทั้งชําระเงินคาจัดการศึกษา
และคาธรรมเนียมตางๆ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) นั ก ศึ ก ษาต อ งมี บั ต รประจํ าตั ว นั กศึ กษาของมหาวิท ยาลัย ซึ่ งออกใหโ ดยสํา นัก สง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน
(๔) นักศึกษาจะมีอาจารยที่ปรึกษา ตามที่คณะแตงตั้ง
ขอ ๑๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
(๑) มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ ในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จ
กอนการเปดภาคการศึกษานั้นๆ
(๒) ในกรณีมีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจํากัดจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได
(๓) การงดการเรียนการสอนรายวิชาใดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปบางแลว จะตองกระทํา
ภายใน ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ฤดูรอน
ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน ใหกระทําตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิตและไม
เกิน ๒๒ หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
(๒) การลงทะเบียนเรียนเกินกวาที่กําหนดไวในขอ ๑๒ (๑) จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาต
จากคณบดี แตตองไมเกิน ๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเพียงภาคการศึกษาเดียว หาก
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มีความจําเปนตองลงทะเบียนเรียนเกิน ๒๕ หนวยกิต ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนรายๆ ไป จํานวน
หนวยกิตสูงสุดนี้ไมรวมถึงรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต (AU)
(๓) การลงทะเบียนเรียนนอยกวา ๙ หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ จะกระทําไดเฉพาะกรณี
เจ็บปวยหรือมีเหตุอื่นๆที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและไดรับอนุญาตจากคณบดี เวนแตเปนภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือการฝกภาคสนาม หรือภาคการศึกษา
สุดทายที่จะสําเร็จการศึกษา
(๔) นักศึกษาตองรับผิดชอบตอการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่
มหาวิ ทยาลั ย กํ า หนดพร อมทั้ งชํ า ระเงิ น ค า จั ดการศึก ษา คาธรรมเนีย มการศึก ษาและหนี้สิน ตางๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
(๕) นักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนไมสมบูรณ (I) ในภาคการศึกษาสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษา
และไมสามารถขอเปลี่ยนระดับคะแนนไมสมบูรณไดทันในภาคการศึกษานั้น จะตองขอรักษาสภาพการเปน
นักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อขอเปลี่ยนระดับคะแนนไมสมบูรณ ในภาค
การศึกษาถัดไป
(๖) การลงทะเบีย นเรี ยนรายวิ ชาตา งๆ ตองไดรั บอนุ ญาตจากอาจารยที่ ปรึก ษาและหั วหน า
สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
(๗) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผูใดลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว จะตอง
ชําระคาธรรมเนียมเพิ่มเติม(คาปรับ) ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากเกินกวา ๒ สัปดาห นับจากวันที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ นักศึกษาตองลาพักการศึกษา
และชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเทานั้น
(๘) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาผูใดไมลงทะเบียนเรียน ไมขอลาพักการศึกษาภายใน
๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
(๙) สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามกําหนดใน
ประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่มเติม(คาปรับ) หากลงทะเบียนเรียนและชําระเงิน
ชากวากําหนดเกิน ๑ สัปดาหนับจากวันเปดภาค เปนอันหมดสิทธิเขาศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนนั้น
(๑๐) ใหอธิการบดีมีอํานาจอนุมัติใหนักศึกษาผูใดที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตามขอ ๑๒ (๘) กลับเขาเปนนักศึกษาใหมได ในกรณีมีเหตุอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาที่ถูก
ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเปนระยะเวลาการลาพักการศึกษา ทั้งนี้ตองไมพนกําหนดเวลา ๑ ป นับ
จากวันที่นักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเชนนี้นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม
เสมือนเปนผูลาพักการศึกษารวมทั้งคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่คางชําระตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๑๑) การขอถอนคืนเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ใหเปนไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
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ขอ ๑๓ การขอเพิ่มและถอนรายวิชาใหดําเนินการดังนี้
(๑) การขอเพิ่มรายวิชาตองกระทําภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน
(๒) การขอถอนรายวิชา ใหมีผลดังนี้
(ก) การขอถอนรายวิชาภายใน ๔ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาที่ขอถอนจะไมปรากฏในระเบียน
(ข) การขอถอนรายวิชาหลังจาก ๔ สัปดาหแรก แตยังอยูภายในระยะเวลา ๑๒ สัปดาห
นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือหลัง ๒ สัปดาห แตยังอยูภายในระยะเวลา ๖ สัปดาหนับจากวันเปด
ภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาที่ขอถอน
(ค) การขอถอนรายวิชาเมื่อพนระยะเวลา ๑๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ
หรือเมื่อพนระยะเวลา ๖ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน F หรือ U ใน
รายวิชาที่ขอถอน
(๓) การขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชา ตองไมขัดตอการลงทะเบียนเรียนใน ขอ ๑๒ (๑) และ (๒)
ขอ ๑๔ การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (AU)
(๑) การศึกษาโดยไมนับหนวยกิตนี้ เมื่อนักศึกษาไดมีเวลาศึกษาครบรอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษา
หากอาจารยผูสอนรายวิชานั้นพิจารณาแลวเห็นวานักศึกษาตั้งใจศึกษาและมีความรูผานเกณฑการประเมินผล
ใหบันทึกระดับคะแนน AU ไวในระเบียน แตถานักศึกษามีเวลาเรียนไมครบรอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาให
อาจารยผูสอนบันทึกระดับคะแนน W ไวในระเบียน
(๒) หนวยกิตของวิชาที่ศึกษาโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาเปนหนวยกิตสะสมและหนวย
กิตรวมของหลักสูตร
(๓) นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไมนับหนวยกิตแลว นักศึกษาผูนั้นอาจ
ลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้ําอีกเพื่อเปนการนับหนวยกิตในภายหลังได
(๔) มหาวิท ยาลัย อนุ มัติใ หบุ คคลภายนอก ที่ ไม ใช นัก ศึก ษาของมหาวิ ทยาลัย เขา ศึก ษาบาง
รายวิชาโดยไมนับหนวยกิตได โดยบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูทางการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
เห็ น สมควร และต อ งปฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ หรื อ ระเบี ย บ หรื อ ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ยการนั้ น ๆ
เชนเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและตองชําระเงินคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๕ การเทียบโอนรายวิชา ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
หมวด ๔
การลาของนักศึกษา
ขอ ๑๖ การลาพักการศึกษา
(๑) นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอคณบดีเพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาตอเนื่องไดไมเกิน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ดังกรณีตอไปนี้
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(ก) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารประจําการ
(ข) ได รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย

เห็นสมควรสนับสนุน
(ค) ปวยตองพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทยเปนเวลานานเกินกวารอยละ ๒๐ ของเวลาศึกษา
ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย
(ง) มีความจําเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑
ภาคการศึกษาปกติ
(๒) เมื่อนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจําเปนตองลาพักการศึกษา ใหยื่นคํารองตอคณบดีโดยเร็วที่สุด
(๓) ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน
หรื อในภาคการศึ กษาแรกที่ ขึ้น ทะเบี ย นเปน นักศึก ษาของมหาวิทยาลัย ไมได เวน แตจ ะไดรั บ อนุมั ติจ าก
อธิการบดีเปนกรณีพิเศษ
(๔) นักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาแลว เมื่อจะกลับเขาศึกษา ตองยื่นคํารองขอ
กลับเขาศึกษาตอคณบดีกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ สัปดาห
(๕) การลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษา จะมีผลดังตอไปนี้
(ก) ถาวันที่ลาพักการศึกษาอยูในระหวาง ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ
หรือสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไมปรากฏ
ในระเบียน
(ข) ถาวันที่ลาพักการศึกษาพนกําหนด ๒ สัปดาหแรกแตยังอยูภายใน ๑๒ สัปดาหนับจาก
วันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือพนกําหนดสัปดาหแรกแตยังอยูภายใน ๖ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในระเบียนของภาคการศึกษานั้น
(ค) ถาวันที่ลาพักการศึกษาพนกําหนด ๑๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ
หรือพนกําหนด ๖ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอนแลว ใหบันทึกระดับคะแนน F หรือ U ไว
ในระเบียนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ เวนแตกรณีที่นักศึกษาเจ็บปวยหรือมี
เหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานเชื่อถือได เมื่อนักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพัก ใหบันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชา
ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
(๖) ในกรณีที่ นั ก ศึ กษาได รับ อนุ ญ าตให ล าพั ก การศึ ก ษา หรื อมี คํ า สั่ งมหาวิ ทยาลั ย ให ล าพั ก
การศึกษาเนื่องจากถูกลงโทษดวยกรณีใด ๆ ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการ
นั้น ภายหลังการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
เปนโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาจัดการศึกษาให แตนักศึกษาไมตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษา
สภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๗) นักศึก ษาได รับอนุ ญาตใหลาพั กการศึกษา หรื อมีคํา สั่งมหาวิทยาลัยใหลาพั กการศึกษา
เนื่องจากถูกลงโทษดวยกรณีใดๆ ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้น กอนการ
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ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม เพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๘) การลาพั ก การศึ ก ษาไม ว า ด ว ยเหตุ ใ ดๆ หรื อ การกลั บ เข า ศึ ก ษาใหม ห รื อ การถู ก ให พั ก
การศึกษาแลวแตกรณี ไมเปนเหตุใหสภาพการเปนนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกวาสองเทาของแผนการ
เรียนตามหลักสูตรนับแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน
ขอ ๑๗ การลาปวย
(๑) การลาปวยแยกออกเปน ๒ ประเภทดังนี้
(ก) การลาปวยกอนสอบ หมายถึง นักศึกษาปวยกอนสิ้นภาคการศึกษานั้นๆ และยังคง
ปวยอยูจนกระทั่งถึงวันสอบ ซึ่งทําใหไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได
(ข) การลาปวยระหวางการสอบ หมายถึง นักศึกษาไดศึกษาจนครบระยะเวลาที่กําหนด
ในภาคการศึกษาแลว แตเกิดปวยจนไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได
(๒) การลาปวยตาม (๑) นั้น นักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณบดีภายใน ๑ สัปดาหนับจากวันที่
นักศึกษาเริ่มปวย พรอมดวยใบรับรองแพทย
หมวด ๕
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ ๑๘ ใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษา
เพื่อคณะใชเปนเกณฑในการจัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในแตละภาคการศึกษา โดยการประเมินผลในแตละรายวิชาใหกําหนดเปนระดับคะแนน (Grade) คาระดับ
คะแนนตอหนวยกิตและผลการศึกษา
หมวด ๖
การพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๑๙ การพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๘
(๔) ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา
(๕) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออกจากมหาวิทยาลัยเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
(๖) มหาวิทยาลัยประกาศถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจาก
(ก) มีเวลาศึกษานอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
(ข) ไมลงทะเบียนเรียน และหรือไมชําระเงินคาจัดการศึกษา หรือคาธรรมเนียมการศึกษา
ในกําหนดเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๒ (๘)
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(๗) พนสภาพเนื่องจากผลการศึกษา ตามเกณฑดังนี้
(ก) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๒๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ระหวาง
๑ ถึง ๒๒ หนวยกิต
(ข) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ระหวาง
๒๓ ถึง ๖๐ หนวยกิต
(ค) มีคะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ํากวา ๑.๗๕ เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนว ยกิตสะสม ตั้งแต
๖๑ หนวยกิต ขึ้นไป
นั กศึ ก ษาที่ ศึกษาและผ า นการประเมิน ผลทุกรายวิ ช าตามที่กํ าหนดไวใ นหลั กสูตรและไดค า
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๙๐ ขึ้นไป แตไมถึง ๒.๐๐ ซึ่งผลการศึกษาไมเพียงพอที่จะรับการเสนอชื่อเพื่อรับ
ปริญญา ใหนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา A หรือลงทะเบียนเรียนวิชา
อื่น ในหลั กสูต รเพื่ อปรั บ ค า คะแนนเฉลี่ ย สะสมให ถึง ๒.๐๐ ภายในกํ าหนด ๓ ภาคการศึ กษา รวมภาค
การศึกษาฤดูรอน แตไมเกินระยะ เวลาการศึกษาตามขอ ๗ (๖)
นักศึกษาผูใดที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากผลการศึกษาในภาคการศึกษาใด
ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาในภาคตอมาเปนโมฆะ และไมมีผลใดๆ
(๘) ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามขอ ๗ (๖)
หมวด ๗
การสําเร็จการศึกษา
ขอ ๒๐ การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรและมี
ผลการศึกษาผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐ และผานการ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานหรือ
รายวิชาที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีลักษณะเปนการศึกษาคนควาหรือทดลอง มีการประยุกตใชวิชาชีพประกอบการ
ทํา รายงานในลั กษณะภาคนิ พนธ ตามคู มือที่มหาวิทยาลัย กําหนด เมื่อผานการประเมิน ผลการศึกษาแลว
นั ก ศึ ก ษาต องส ง รายงานฉบั บ สมบู ร ณ จํ า นวนหนึ่ ง เล ม พร อมแผ น บั น ทึ กข อ มู ล ต อ สาขาวิ ช า จึง จะสํ า เร็ จ
การศึกษา
(๒) กรณีนักศึกษาตามขอ ๑๙ (๗) วรรค ๒ ที่ไมประสงครับปริญญาตามหลักสูตรปริญญาตรีที่
ศึกษา ใหนํารายวิชาที่มีผลการศึกษาผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ไดแกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา ๓๐
หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๓ หนวยกิต เสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของหลักสูตรนั้น
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หมวด ๘
การขอรับปริญญาและการอนุมัติปริญญา
ขอ ๒๑ นักศึกษาที่มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา และเปนผูที่ไมอยูใน
ระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีสิทธิขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา ดังนี้
(๑) การขอรับปริญญา ตองเปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามขอ ๒๐ (๑)
(๒) การขอรับอนุปริญญา ตองเปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามขอ ๒๐ (๒)
ขอ ๒๒ การขอรับปริญญา
นักศึกษาตามขอ ๒๑ จะตองทําหนังสือตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดยื่นตอคณะภายใน ๓๐
วั น นั บ แต วั น เป ดภาคการศึ ก ษาปกติ ห รื อ ภายใน ๑๕ วัน นั บ แต วัน เปดภาคการศึ กษาฤดูร อนที่ จ ะสํ าเร็ จ
การศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
การทํ า หนั ง สื อ ตามวรรคก อ น จะต อ งกระทํ า ทุ ก ภาคการศึ ก ษาจนกว า นั ก ศึ ก ษาจะสํ า เร็ จ
การศึกษา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้นๆ
นักศึกษาผูใดมิไดยื่นหนังสือดังกลาว จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาหรือ
อนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ
นักศึกษาตามขอ ๒๑ ที่มิไดยื่นหนังสือดังกลาว จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติ
ปริญญาหรืออนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ และจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปน
นักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษาทําหนังสือยื่นเพื่อ
ขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา
ขอ ๒๓ การเสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
(๑) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิไดรับปริญญา
หรืออนุปริญญาตามหลักสูตรและขอกําหนดที่เกี่ยวของ เพื่อขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาตามขอ ๒๒ ที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจะตอง
ชําระเงินคาขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามประกาศมหาวิทยาลัย และชําระหนี้สินที่มีทั้งหมดตอมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๔ การอนุมัติปริญญา
สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาทุกภาคการศึกษา อนุมัติปริญญา
เกียรตินิยม และอนุมัติเหรียญเกียรตินิยมในภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา
หมวด ๙
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม
ขอ ๒๕ ผูสําเร็จการศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑดังนี้
(๑) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไมต่ํากวา ๗๒ หนวยกิต สําหรับ
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หลักสูตร ๒-๓ ปการศึกษา หรือไมต่ํากวา ๑๒๐ หนวยกิต สําหรับหลักสูตร ๔ ปการศึกษา หรือ ไมต่ํากวา
๑๕๐ หนวยกิต สําหรับหลักสูตร ๕ ปการศึกษา
(๒) สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด ทั้งนี้ไมนับระยะเวลาที่นักศึกษา ขอลา
พักการศึกษาตามขอบังคับนี้
(๓) ตองไมมีระดับคะแนนต่ํากวา C และระดับคะแนน U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
(๔) ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ ใหเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
(๑) (๒) และ (๓) และมีคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๗๕
(๕) ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ใหเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
(๑) (๒)และ(๓) และคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐
ขอ ๒๖ การใหเกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน
(๑) ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีเหรียญเกียรตินิยมแกผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเดน โดย
แยกเปนคณะ
(๒) เกียรตินิยมเหรียญทองใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ ที่ไดคา
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแตละคณะ
(๓) เกีย รติ นิย มเหรี ยญเงิ นใหแกผูสําเร็จ การศึกษาที่ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมเปน ที่ส องและ
จะตองไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒ ในแตละคณะ ในกรณีผูสําเร็จการศึกษาไดคาคะแนนเฉลี่ย
สะสมสูงสุด แตไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ในแตละคณะ ใหเกียรตินิยมเหรียญเงิน
การเสนอชื่อเพื่อรับเหรียญเกียรตินิยม ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ
ปการศึกษาละหนึ่งครั้ง และใหอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกันกับ
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