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ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสำหรับปริญญา ครุยวิทยฐานะ 

 และเข็มวิทยฐานะ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2520 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสำหรับปริญญา ครุยวิทยฐานะ 

 และเข็มวิทยฐานะ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสำหรับปริญญา ครุยวิทยฐานะ 

 และเข็มวิทยฐานะ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสำหรับปริญญา ครุยวิทยฐานะ 

 และเข็มวิทยฐานะ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสำหรับปริญญา ครุยวิทยฐานะ 

 และเข็มวิทยฐานะ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2551 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
 วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552   

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 เรื่อง แนวปฏิบัติในการชำระเงินคาบำรุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา 
 กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาขามเขตพ้ืนท่ี พ.ศ.2552  

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 วาดวยการเก็บเงินคาบำรุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2552  

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 วาดวยการคืนคาบำรุงการศึกษา พ.ศ.2552   

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 เรื่อง อัตราการเก็บเงินคาบำรุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2552  

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 วาดวย รายรับ-รายจาย เพื่อรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ 

 ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552   

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
 วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2552  
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2553   

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 วาดวยการเงินสภานักศึกษา สภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี องคการนักศึกษา 
 สโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ และสโมสรนักศึกษาคณะ พ.ศ.2552  

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 วาดวยสภานักศึกษา พ.ศ.2552   

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 วาดวยองคการนักศึกษา พ.ศ.2552  

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 วาดวยสโมสรนักศึกษา พ.ศ.2552  

กลุมงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา    

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
 วาดวยเครื่องแบบ และเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ.2550 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง กำหนดการแตงกายนักศึกษาช้ันปที่ 1 

ขอบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการรับ-จาย เงินเพื่อการจัดการศึกษา    

 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกต ิพ.ศ.2550 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ.2551 

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ.2539 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2552 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยวินัยของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พ.ศ.2549 

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2539 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง ขอปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2551 
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1. เขตพื้นที่ภาคพายัพ 128 ถ.หวยแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 

  โทร. 0 5392 1444, 0 5389 2780 โทรสาร. 0 5321 3183 

  www.chiangmai.rmutl.ac.th 

 เขตพื้นที่ภาคพายัพ (เจ็ดยอด) 95 ถ.ซุปเปอรไฮเวย เชียงใหม-ลำปาง หลังวัดเจ็ดยอด 

  อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 

  โทร. 0 5341 4250 2 โทรสาร 0 5341 4253 

  www.chiangmai.rmutl.ac.th  

2. เขตพื้นที่นาน ต.ฝายแกว อ.ภูเพียง จ.นาน 55000 

  โทร. 0 5471 0259 โทรสาร. 0 5477 1398 

  www.nan.rmutl.ac.th 

3.  เขตพื้นที่ลำปาง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 

  โทร. 0 5434 2547 8 โทรสาร 05434 2549 

  www.lpc.rmutl.ac.th 

4. เขตพื้นที่เชียงราย 99 หมู 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57210 

  โทร. 0 5372 9600 5 

  www.chiangrai.ac.th 

5. เขตพื้นที่ตาก 41 ถ.พหลโยธิน ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 

  โทร. 0 5551 5900 5 ตอ 215, 0 5551 5258 

  www.tak.rmutl.ac.th 

 6. เขตพื้นที่พิษณุโลก ต.บานกราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

  โทร. 05529 8438 โทรสาร 0 5529 8440 

  www.plc.rmutl.ac.th 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ.2550 
 

 เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนไปดวยความ
เรียบรอย มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 

 ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลาน
นา พ.ศ.2548 โดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชมุคร้ังท่ี 9 /2550 เมื่อวันท่ี 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2550 จึงให
ออกขอบังคับไวดังน้ี 

 หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป 

 หมวดท่ี 2 ระบบการศึกษา 
 หมวดท่ี 3  หลักสูตรการศึกษา 
 หมวดท่ี 4 การรับเขาเปนนักศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา 
 หมวดท่ี 5 อาจารยบัณฑิตศึกษา 
 หมวดท่ี 6 การจัดการศึกษา 
 หมวดท่ี 7 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 หมวดท่ี 8 การทำและการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

 หมวดท่ี 9 การสำเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 

หมวดที่ 1 
บทท่ัวไป 

 ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศึกษาในระดับ 

  บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2550” 

 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศ โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับ 

  บัณฑิตศึกษา ที่เขาศึกษาต้ังแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  เปนตนไป 

 ขอ 3 บรรดาระเบียบหรือขอบังคับอื่นใดในสวนที่กำหนดไวแลวในขอบังคับน้ีหรือซึ่งขัดหรือแยงกับ 

  ขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 ขอ 4  ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

42



  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีที่มหาวิทยาลัย 

  เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย  ตาก  นาน  พิษณุโลก  ลำปาง  และ ภาคพายัพ เชียงใหม 
  “คณบดี” หมายถึง หนวยงานท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ 

  มหาวิทยาลัย  

  “คณะ”  หมายถึง หนวยงานท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ 

  มหาวิทยาลัย  

  “บัณฑิตศึกษา”  หมายถึง การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีขึ้นไปของมหาวิทยาลัย  

  “บัณฑิตศึกษาสถาน” หมายถึง สวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากอง        

  “นักศึกษา” หมายถึง ผูที่เขารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย 

  “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในแตละคณะและใหหมายรวมถึง 

  หนวยงานท่ีเรียกชื่อเปนอยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาสาขาวิชา 
  “หัวหนาสาขาวิชา” หมายถึง หัวหนาสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในแตละคณะและ 

  ใหหมายรวมถึงหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ือเปนอยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสาขาวิชา 
  “หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัย 

  ใหความเห็นชอบ 

  “อาจารยบัณฑิตศึกษา” หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงต้ังจากอธิการบดี ใหมีสวนรวมใน  

  กระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  “คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา”  หมายถึง ผูที่ไดรับแตงต้ังมาจาก อธิการบดีในสาขาวิชา 
  ที่เกี่ยวของกับคณะ 

  “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงต้ังมาจาก อาจารยผูรับผิดชอบ 

  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในแตละหลักสูตรของคณะ หรือผูอื่นท่ีมีคุณสมบัติไมต่ำกวาอาจารย 
  ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ขอ 5 ใหบัณฑิตศึกษาสถาน ทำหนาท่ีอำนวยการดานวิชาการ งานทะเบียน การวัดผล และประเมินผล  

  และควบคุมมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และรับผิดชอบงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

 ขอ 6 คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มีหนาท่ีในการจัดการศึกษา ประสานงาน และสนับสนุนการ 

  ดำเนินการระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับคณะ 

 ขอ 7 ใหคณะจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะ เพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตร 

  ตางๆ ของคณะ โดยมีองคประกอบและหนาท่ีตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 8 ใหคณบดีแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะ เพื่อทำหนาท่ีบริหารจัดการหลักสูตร 

  นั้น โดยองคประกอบและอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 2  
ระบบการศึกษา 

 

 ขอ  9 ระบบการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาเปน 3 ระบบดังน้ี 

  9.1  การศึกษาภาคปกติ 
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   9.1.1  ระบบทวิภาค จัดการศึกษาปละ 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยมีระยะเวลาเรียนไมนอย
กวา 15 สัปดาหตอภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูรอน ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 6 สัปดาห ทั้งน้ี การ
จัดการศึกษาในภาคฤดูรอน ตองจัดการเรียนใหมีจำนวนช่ัวโมงตอหนวยกิตตามท่ีกำหนดไวในภาคการศึกษา
ปกติ 
   9.1.2  ระบบไตรภาค จัดการศึกษาปละ 3 ภาคการศึกษาปกติ โดยมีระยะเวลาเรียนไมนอย
กวา 12 สัปดาหตอภาคการศึกษา ทั้งน้ีการจัดการศึกษาตองจัดการเรียนใหมีจำนวนช่ัวโมงตอหนวยกิตตามท่ี
กำหนดไวในภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค 

   9.1.3  ระบบจตุรภาค จัดการศึกษาปละ 4 ภาคการศึกษาปกติ โดยมีระยะเวลาเรียนไมนอย
กวา 10 สัปดาหตอภาคการศึกษา ทั้งน้ีการจัดการศึกษาตองจัดการเรียนใหมีจำนวนช่ัวโมงตอหนวยกิตตามท่ี
กำหนดไวในภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค 

  9.2  การศึกษาภาคสมทบ เปนการจัดการศึกษาในชวงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห หรือนอกเวลา
ราชการในภาคการศึกษาปกติ 
  9.3  การศึกษาภาคพิเศษ เปนการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติหรือรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
หรือแบบผสมผสาน ดังน้ี 

   9.3.1  การศึกษาระบบเอกภาค จัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไม
นอยกวา 6  สัปดาหตอภาคการศึกษา  ทั้งน้ีตองมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาค 

เปนการศึกษาเฉพาะชวงเวลาของป จัดเฉพาะชวงของภาคการศึกษาหรือจัดเฉพาะภาคฤดูรอน 

   9.3.2 การศึกษาแบบนานาชาติ เปนการจัดการศึกษาโดยความรวมมือของสถาบันอุดมศึกษา
ในตางประเทศ หรือเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการและมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ 
โดยอาจจัดในระยะเวลาท่ีสอดคลองกับชวงเวลาในตางประเทศ ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการ 

  การจัดการเรียนการสอนแตละรูปแบบใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับแตละหลักสูตร ทั้งน้ี
ตองจัดใหไดเนื้อหาโดยรวมที่มีน้ำหนักสมดุลกับจำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร โดยการคิดเทียบน้ำหนัก
หนวยกิตตามขอ 10 และใหจัดทำโครงการของหลักสูตรน้ันเสนอตอมหาวิทยาลัยและจัดทำเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 ขอ 10 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เปนการศึกษาแบบสะสมหนวยกิต การกำหนดหนวยกิตแตละ 

  รายวิชา มีหลักเกณฑดังน้ี 

  10.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการ
ศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

  10.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให
มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

  10.3 การฝกงาน ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

  10.4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทำโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

  10.5 การคนควาอิสระท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

  10.6  วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
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หมวดที่ 3 
หลักสูตรการศึกษา 

 

 ขอ 11 หลักสูตรท่ีเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษามีดังน้ี 

  11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสรางเสริมความเช่ียวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะส้ินสุดในตัวเอง สำหรับผูสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี หรอืเทียบเทามาแลว 

  11.2  หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพในสาขา
วิชาตาง ๆ ในระดับท่ีสูงกวาปริญญาตรี 

  11.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสรางเสริมความเช่ียวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะส้ินสุดในตัวเอง สำหรับผูสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท หรือเทียบเทามาแลว 

  11.4  หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและการ
วิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับท่ีสูงกวาปริญญาโท 

 ขอ 12 โครงสรางของหลักสูตร 

  12.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 

หนวยกิต 

  12.2  หลักสูตรปริญญาโท  ใหมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

โดยแบงการศึกษาเปน 2 แผน คือ 

   12.2.1  แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ ดังน้ี 

   (1) แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดย
มหาวิทยาลัย อาจกำหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึน โดยไมนับหนวยกิต แต
จะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

   (2) แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และตองศึกษางาน
รายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

   12.2.2  แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทำวิทยานิพนธ แต
ตองมีการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 

   หลักสูตรใดท่ีเปดสอนหลักสูตรแผน ก ไมจำเปนตองเปดสอนหลักสูตรแผน ข แตถาเปด
สอนหลักสูตรแผน ข จะตองเปดสอนหลักสูตรแผน ก ดวย 

  12.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงใหมีจำนวนหนวยกิต 

รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

  12.4  หลักสูตรปริญญาเอก  แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

   12.4.1 แบบ 1 เปนแผนการศึกษา ที่เนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรู
ใหม  มหาวิทยาลัยอาจกำหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึน โดยไมนับ
หนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ดังน้ี  

   (1)  แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาท่ีสำเร็จปริญญาโท จะตองทำวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
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   (2)  แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาท่ีสำเร็จปริญญาตรี จะตองทำวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

   ทั้งน้ี วิทยานิพนธตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

   12.4.2  แบบ 2 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูง 

และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังน้ี 

   (1)   แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาท่ีสำเร็จปริญญาโท จะตองทำวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

   (2)  แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาท่ีสำเร็จปริญญาตรี จะตองทำวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

   ทั้งน้ี วิทยานิพนธตามแบบ  2.1 และแบบ 2.2 จะตองมี มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

 ขอ 13  ระยะเวลาการศึกษา 
  13.1 ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 3 ปการศึกษา 
  13.2 ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา 
  13.3 ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก  

   13.3.1 สำหรับผูที่สำเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไม
เกิน 8 ปการศึกษา  
   13.3.2 สำหรับผูที่สำเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไม
เกิน 6 ปการศึกษา 
  13.4 การนับระยะเวลาการศึกษา ใหนับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษาเขาศึกษาใน
หลักสูตร โดยที่มีสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 17.3 

 

หมวดที่ 4  
การรับเขาเปนนักศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา 

 

 ขอ 14 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  14.1 วุฒิการศึกษา 
   14.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผูเขาศึกษาจะตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

   14.1.2  หลักสูตรปริญญาโท ผูเขาศึกษาจะตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

   14.1.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ผูเขาศึกษาจะตองสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรืออยูในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

   14.1.4  หลักสูตรปริญญาเอก ผูเขาศึกษาจะตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา ที่มีผลการเรียนดีมาก ทั้งน้ีอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือสำเร็จการศึกษา
ระดับปรญิญาโทหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
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  14.2   มีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
  14.3   มีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด หรือระบุไวในหลักสูตร 

 ขอ 15 การรับเขาศึกษา   
  15.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก 

หรือโดยวิธีการอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาเปนคราว ๆ ไป 

  15.2 ผูสมัครท่ีผานการดำเนินการตามขอ 15.1 แตกำลังรอผลสำเร็จการศึกษาอยู มหาวิทยาลัยจะ
รับเขาศึกษา เมื่อมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 14  กอนวันรายงานตัวเปนนักศึกษา ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

  15.3  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศ
หรือตางประเทศ โดยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือมาทำการศึกษาคนควาเฉพาะเรื่อง ไดตามความเหมาะสม
เพื่อนำหนวยกิตหรือผลการศึกษาไปเปนสวนหนึ่งในการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาท่ีตนศึกษาอยู
ได  ทั้งน้ีใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  15.4 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลอื่นนอกเหนือจากนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
เปนผูเขารวมศึกษาเปนบางรายวิชาได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะ และ
ผูเขารวมศึกษามีสิทธ์ิไดรับผลการศึกษาและ/หรือใบรับรองในการศึกษาในรายวิชาน้ันๆ  ทั้งน้ีใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 16 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  16.1  ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา จะมีสภาพเปนนักศึกษาตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนัก
ศึกษาของมหาวิทยาลัยแลว 

  16.2  ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา ตองข้ึนทะเบียนนักศึกษาดวยตนเองโดยนำหลักฐาน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดมารายงานตัวตอคณะพรอมท้ังชำระเงินตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

  16.3  ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาท่ีไมอาจมาขึ้นทะเบียน ตามวันเวลาและสถานท่ีที่
มหาวิทยาลัยกำหนดจะหมดสิทธิขึ้นทะเบียนนักศึกษา เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปน
ลายลักษณอักษรภายในวันที่กำหนดใหมารายงานตัว และเมื่อไดรับอนุมัติแลวตองมารายงานตัวภายใน 7 วัน นับ
จากวันสุดทายท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดใหมารายงานตัว 

  16.4  ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเกินกวา 
1 สาขาวิชาในขณะเดียวกันไมได 
 ขอ 17 ประเภทของนักศึกษา การเปลี่ยนประเภทและสภาพการเปนนักศึกษา 
  17.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี 3 ประเภท ดังน้ี 

   17.1.1 นักศึกษาภาคปกติ ไดแก นักศึกษาท่ีศึกษาในระบบการศึกษา ตามขอ 9.1  

   17.1.2 นักศึกษาภาคสมทบ ไดแก นักศึกษาท่ีศึกษาในระบบการศึกษา ตามขอ 9.2  

   17.1.3 นักศึกษาภาคพิเศษ ไดแก นักศึกษาท่ีศึกษาในระบบการศึกษา ตามขอ 9.3  

  17.2 การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา     
   17.2.1  นักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคปกติ 
               ไมได 
   17.2.2  นักศึกษาภาคสมทบจะเปล่ียนประเภทเปนนักศึกษาภาคพิเศษไมได 
   17.2.3  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเปนอยางย่ิง คณะอาจอนุมัติใหนักศึกษา เปลี่ยน
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ประเภทนักศึกษาได โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท้ังน้ีนักศึกษาตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมท้ังชำระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามจำนวนที่กำหนดไวในแตละหลักสูตร 

  17.3 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสภาพการเปนนักศึกษา ดังน้ี 

   17.3.1  นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผูที่เขาเปนนักศึกษาโดยสมบูรณ เพื่อเขาศึกษาในหลักสูตร
ใดหลักสูตรหนึ่ง 

   17.3.2  นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง ผูที่เขาเปนนักศึกษาทดลองเรียนในภาคการศึกษา
แรกตามเงื่อนไขท่ีกำหนด ยกเวนหลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1  และหลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1 มิใหมีนักศึกษา
ทดลองเรียน 

   17.3.3  นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูที่เขารวมศึกษาและหรือทำการวิจัย โดยไมขอรับปริญญา
ของมหาวิทยาลัย คณะอาจพิจารณารับบุคคลเขาเปนนักศึกษาพิเศษได โดยอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเขาศึกษาและหรือทำการวิจัยได โดยตองชำระเงินตามระเบียบ
หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ 

  17.4 การเปลี่ยนสภาพการเปนนักศึกษา 
  นักศึกษาทดลองเรียน ที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกและลงทะเบียนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ตามเกณฑที่กำหนด และสอบไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา 3.00 ใหเปลี่ยนสภาพเปนนักศึกษาสามัญ
ได เมื่อสิ้นสุดสองภาคการศึกษาแรก มิฉะน้ันใหพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  

หมวดท่ี 5 

อาจารยบัณฑิตศึกษา 
 

 ขอ 18 อาจารยบัณฑิตศึกษามี 2 ประเภท ดังน้ี 

  18.1 อาจารยบัณฑิตศึกษาประจำ ไดแก บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยท่ีดำรงตำแหนง อาจารย ผู
ชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ซึ่งมีสวนรวมในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  18.2 อาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ ไดแก บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหนงอ่ืน 

นอกเหนือจากขอ 18.1 หรือบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยที่เปนผูที่มีความรูความชำนาญในวิชาการหรือวิชาชีพ 

โดยประเมินจากผลการคนควาทางวิชาการหรือมีผลงานปรากฏเปนท่ียอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพโดย
ทั่วไป 

 ขอ 19 ใหอธิการบดีแตงต้ังอาจารยบัณฑิตศึกษา โดยคำแนะนำของคณบดี/    รองอธิการบดี 

 ขอ 20 ใหอาจารยบัณฑิตศึกษา พนจากการเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาเม่ือ 

  20.1  ตาย                                                                                                                                          

  20.2  ลาออก                                                                                                                                            

  20.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณบดี มีมติใหถอดถอน 

 ขอ 21 อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

  21.1 อาจารยที่ปรึกษา หมายถึง อาจารยประจำหลักสูตร ทำหนาท่ีเปนอาจารยที่ปรึกษาของนัก
ศึกษา ตั้งแตแรกเขาจนกวาจะมีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา ตามขอ 21.2 หรือ 21.3 

  21.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หมายถึง อาจารยบัณฑิตศึกษาซ่ึงคณบดีแตงต้ังตามท่ีคณะ
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กรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ เพื่อทำหนาท่ีใหคำแนะนำ และควบคุมดูแลการทำวิทยานิพนธของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท แผน ก หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 

ประเภท ดังน้ี 

   21.2.1  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาประจำ มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทำวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   21.2.2  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาหรือผูทรง
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทำวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  21.3  อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ หมายถึง อาจารยบัณฑิตศึกษาซึ่งคณบดีแตงต้ัง เพื่อทำ
หนาท่ีใหคำแนะนำ และควบคุมดูแลการคนควาอิสระของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข และตองมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทำวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ขอ 22 อาจารยบัณฑิตศึกษาประจำในแตละหลักสูตรตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

  22.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

   22.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน 

   22.1.2 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจำหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไม
ต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน 

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทำวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 
  22.2 หลักสูตรปริญญาโท 

   22.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผู
ดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันจำนวนอยาง
นอย 3 คน และตองเปนอาจารยประจำหลักสูตร  

   22.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

      1)  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจำ มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือวิชาท่ีสัมพันธ
กัน และตองมีประสบการณในการทำวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    2)  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจำหรือผูทรง
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทำวิจัยที่มิใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   22.2.3  อาจารยผูสอบวิทยานิพนธและ/หรืออาจารยผูสอบประมวลความรู (Comprehensive 

Examination) และ/หรืออาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ตองประกอบดวยอาจารยประจำ
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และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ
ไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ตองมีความรูในเน้ือหาและวิธีการสอบ
วิทยานิพนธ และตองมีประสบการณในการทำวิจัย ที่มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   22.2.4  อาจารยผูสอบการคนควาอิสระ ตองประกอบดวยอาจารยประจำ ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน ตองมีความรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ และตองมีประสบการณในการทำวิจัย ที่มิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   22.2.5  อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจำหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มี
คุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารยใน
สาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมท่ีมิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  22.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

   22.3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน  

   22.3.2 อาจารยผูสอน ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดำรงตำแหนงทาง
วิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน มีประสบการณดานการสอนและ
มีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  22.4 หลักสูตรปริญญาเอก 

   22.4.1   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน จำนวนอยางนอย 3 คน           

   22.4.2   อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

    1)  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
เปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทำวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    2)  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจำหรือผูทรง
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทำวิจัยที่มิใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   22.4.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธและ/หรืออาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) ตองประกอบดวยอาจารยประจำและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน และตองมีความรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ  
   22.4.4 อาจารยผูสอน ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทาง
วิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน มีประสบการณดานการสอนและ
มีผลงานดานการวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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 ขอ 23 อาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ ในแตละหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  23.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท 

   23.1.1  ตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ
ไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันมีประสบการณดานการสอน และมีผล
งานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   23.1.2  กรณีเปนผูที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและไมมีคุณวุฒิ หรือตำแหนงทางวิชาการ
ตาม ขอ 23.1.1 ตองเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน   

  23.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงและหลักสูตรปริญญาเอก 

   23.2.1  ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำ
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน มีประสบการณดานการสอน และมีผลงานการ
วิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา       
   23.2.2 กรณีเปนผูที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและไมมีคุณวุฒ ิหรือตำแหนงทางวิชาการ
ตาม ขอ 23.2.1 ตองเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน   

 ขอ 24  ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

                  24.1 อาจารยประจำ 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจำที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาท่ีมากกวา 5 คน 

ใหอยูในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยแตทั้งน้ีตองไมเกิน 10 คน 

  24.2 อาจารยประจำ 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได
ไมเกิน 15 คน  

  หากเปนอาจารยที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจำนวนนักศึกษาท่ี
ทำวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจำนวนนักศึกษาท่ีการคนควาอิสระ 3 คน ทั้งน้ี ใหนับรวมนักศึกษาท่ียังไม
สำเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน 

  24.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทำหนาท่ีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ/หรือ อาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรน้ันดวย 

 

หมวดที่ 6 
การจัดการศึกษา 

 

 ขอ 25  แผนการศึกษา หมายถึง รายวิชา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ที่นักศึกษาจะ
ตองเรียนหรือดำเนินการใหครบตามหลักสูตรของแตละสาขาวิชา  นักศึกษาตองสงแผนการศึกษาท่ีผานความ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระใหแลวเสร็จภายใน 2 ภาคการ
ศึกษาแรกท่ีลงทะเบียนเรียน  มิฉะน้ันจะตองลงทะเบียนเรียนรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาตอไป  

หลังจากสงแผนการศึกษาและไดรับอนุมัติแลว  หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรืองดเรียนวิชาใด ๆ ในแผนการ
ศึกษานักศึกษาตองย่ืนคำรองผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ เพื่อขอ
อนุมัติจากคณบดีกอน จึงจะดำเนินการลงทะเบียนได 
 ขอ 26 การลงทะเบียนเรียน 

  มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา และใหนักศึกษาถือปฏิบัติ

51



ตามขอกำหนดดังตอไปนี้ 
  26.1  ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  26.2  การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาหรือ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

  26.3  รายวิชาใดท่ีเคยไดรับระดับคะแนน B หรือสูงกวา จะลงทะเบียนรายวิชาน้ันซ้ำอีกไมได 
  26.4  การลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา 
  นักศึกษาระบบเอกภาคจะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน 15 หนวยกิตในแตละภาคการศึกษา นัก
ศึกษาระบบทวิภาค จะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน 15  หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 6 หนวยกิต
ในภาคฤดูรอน นักศึกษาระบบไตรภาค และระบบจตุรภาคจะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน 9 หนวยกิตในแตละ
ภาคการศึกษา  
  26.5 การลงทะเบียนที่ผิดเง่ือนไขใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และรายวิชาท่ีลงทะเบียน
ผิดเง่ือนไขน้ันใหไดรับระดับคะแนน W  

  26.6  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเพิ่มพูนความรู นักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา ทั้งน้ีตองชำระคาธรรมเนียมและคาหนวยกิต รายวิชาน้ัน ตามประกาศมหาวิทยาลัย  

   26.6.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเพิ่มพูนความรู  หมายถึง การลงทะเบียนรายวิชาเปน
พิเศษโดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจำนวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและจำนวนหนวยกิตตามหลักสูตร 

   26.6.2 ใหบันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษาเปนระดับคะแนน Au 

เฉพาะผูที่มีเวลาเรียน ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชาน้ัน โดยไมมีการสอบรายวิชาน้ัน 

  26.7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิต  “รายวิชาไมนับหนวยกิต” หมายถึง รายวิชาท่ี
กำหนดในหลักสูตรหรือรายวิชาท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดใหศึกษาเพ่ิมเติม โดยนักศึกษาตอง
ศึกษาและสอบผานไดระดับคะแนน เปน S โดยไมนำมาคิดแตมระดับคะแนนเฉล่ีย 

   26.7.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก 

แบบ 1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดใหเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิต 

   26.7.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ที่ไมมีพื้นฐานพอเพียงสำหรับการศึกษาในหลักสูตรท่ี
เขาศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดใหเรียนรายวิชานอกเหนือจากหลักสูตร เพื่อเปนพ้ืนฐาน
และจะตองสอบผาน โดยไดรับผลการประเมินเปนระดับคะแนน S 

   26.7.3 ใหบันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษาเปนระดับคะแนน S 

หรือ U  

  26.8  นักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนภายใน 15 วัน หลังจากวันเปดภาคการศึกษาจะพนสภาพการ
เปนนักศึกษา เวนแตมีเหตุสุดวิสัยใหยื่นคำรองตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  26.9  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 
   26.9.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการศึกษาแลว แตยังไมสามารถปฏิบัติ
ตามเกณฑการสำเร็จการศึกษาไดอยางครบถวนสมบูรณ ใหชำระคาธรรมเนียมรักษาสภาพ คาธรรมเนียม และคา
บำรุงการศึกษาตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพ
การเปนนักศึกษา 
   26.9.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษาใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 

วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา มิฉะน้ันจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 
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  26.10  ในกรณีที่มีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจำกัดจำนวน
นักศึกษาท่ีมาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได 
  26.11  นักศึกษาเรียนขามมหาวิทยาลัย จะลงทะเบียนเรียนไดตามขอ 26.4  และจะตองชำระ
คาธรรมเนียม และคาหนวยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัย  

  26.12 ผูเขารวมศึกษาจะตองชำระคาธรรมเนียม และคาหนวยกิต  ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ขอ 27 การเพ่ิมและถอนรายวิชา 
  การเพิ่มและถอนรายวิชา จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 
  27.1 การเพิ่มรายวิชาจะกระทำไดภายใน 1 สัปดาหแรกนับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษาสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนระบบเอกภาค และภาคเรียนฤดูรอน และภายใน 2 สัปดาหแรกนับต้ังแตวันเปดภาคการ
ศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค ระบบไตรภาค และระบบจตุรภาค 

   27.2  การถอนรายวิชา 
   27.2.1 ในกรณีที่ถอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนระบบเอกภาค และภาคเรียนฤดูรอนและภายใน 2 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา
สำหรับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค ระบบไตรภาค และระบบจตุรภาค รายวิชาท่ีถอนจะไมปรากฏใน
ใบแสดงผลการศึกษาและใหไดรับเงินลงทะเบียนคืน  

   27.2.2 ในกรณีที่ถอนรายวิชาหลังจาก 1 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนระบบเอกภาค และภาคเรียนฤดูรอนและหลังจาก 2 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา
สำหรับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค ระบบไตรภาค และระบบจตุรภาค ใหบันทึกระดับคะแนน W ใน
รายวิชาท่ีถอนและไมไดรับเงินลงทะเบียนคืน  

   27.2.3 การถอนรายวิชาจะถอนไดไมเกิน 2 สัปดาหกอนสอบปลายภาค  หากถอนรายวิชา
หลังจาก 2 สัปดาหกอนสอบปลายภาค ใหไดรับระดับคะแนน F และจะไมไดรับเงินลงทะเบียนคืน 

  27.3  การเพิ่มและถอนรายวิชาในขอ 27.1 และ 27.2 ตองไมขัดตอการลงทะเบียนเรียนในขอ 26.2 

และขอ 26.3 

  27.4 การเพิ่มและถอนรายวิชาท่ีไมสามารถดำเนินการตามขอ 27.1 ขอ 27.2 และขอ 27.3 ใหอยู
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดี 
 ขอ 28 การลาพักการศึกษา 
  การลาพักการศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษายังเรียนไมครบตามแผนการศึกษา แตมีความ
ประสงคขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาไวเปนคราว ๆ ไป 

  28.1 นักศึกษามีสิทธิ์ลาพักการศึกษาได ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับ
อนุมัติจากคณบดี/รองอธิการบดี ภายในชวงเวลาถอนรายวิชาเรียน หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยถือ
เกณฑการพิจารณาอนุมัติดังน้ี 

   28.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจำการ  

   28.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืนใดท่ีเปนประโยชนตอการ
ศึกษาหรือการวิจยัในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  

   28.1.3 เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ 20 ของเวลาเรียนท้ังหมด โดยมี
ใบรับรองแพทยแสดง 

   28.1.4 มีความจำเปนสวนตัว ทั้งน้ีตองศึกษามาแลว ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา         
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  28.2 การลาพักการศึกษาตามขอ 28.1.1 ใหเปนไปตามความตองการของราชการทหาร และการ
ลาพักการศึกษาตามขอ 28.1.2 ใหเปนไปตามเงื่อนไขของทุนท่ีไดรับ การลาพักการศึกษาตามขอ 28.1.3 และขอ 

28.1.4 จะกระทำไดครั้งละไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน ถามีความจำเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอีก ใหยื่น
คำรองขอลาพักการศึกษาไดอีกไมเกิน 1 ภาคการศึกษา ทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดี/รองอธิการบดี  

  28.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ใหนับระยะเวลาที่ลาพักอยูในระยะเวลา
ของการศึกษาดวย ยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักตามขอ 28.1.1  

  28.4 นักศึกษาตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษาระหวางท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา โดย
ชำระคาธรรมเนียมคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย และใหดำเนินการรักษาสภาพการ
เปนนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หลังเปดภาคการศึกษา มิฉะน้ันจะพนสภาพการเปนนักศึกษา  
  28.5 นักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาตองย่ืนคำรองขอกลับเขา
ศึกษาตอและไดรับอนุมัติจากคณบดีกอนกำหนดการลงทะเบียนไมนอยกวา 1 สัปดาห 
  28.6  การลาพักการศึกษาท่ีไมเปนไปตามขอ 28.1.1 ถึงขอ 28.1.4 ใหอยูในดุลยพินิจของ
อธิการบดี 
  28.7  การลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษา จะมีผลดังกรณีตอไปนี้ 
   28.7.1 ถาวันท่ีขอลาพักการศึกษา อยูในระหวาง 1 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา
สำหรับการจัดการเรียนการสอนระบบเอกภาค และภาคเรียนฤดูรอน และระหวาง 2 สัปดาหแรกนับจากวันเปด
ภาคการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค ระบบไตรภาค และระบบจตุรภาค รายวิชาท่ีนัก
ศึกษาลงทะเบียนทั้งหมดจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
   28.7.2 ถาวันที่ขอลาพักการศึกษา พนกำหนด 1 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาสำหรับ
การจัดการเรียนการสอนระบบเอกภาค และภาคเรียนฤดูรอน และพนกำหนด 2 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาค
การศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค ระบบไตรภาค และระบบจตุรภาค ใหบันทึกระดับ
คะแนน W ในใบแสดงผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ัน 

 ขอ 29 การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
  นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปน้ี 

  29.1 ตาย 

  29.2   ลาออก 

  29.3   โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 

  29.4   ขาดคุณสมบัติของการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอหน่ึงขอใดตามขอ 14 

  29.5   ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมิได ลาพักการศึกษาภายใน  

   30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา และภายใน 15 วัน นับจากวันเปดภาคฤดูรอน 

  29.6   ศึกษาครบถวนตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา 
  29.7   เปนนักศึกษาท่ีไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมนอยกวา 2.50 

  29.8   เปนนักศึกษาทดลองเรียนที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพเปนนักศึกษาสามัญตามขอ 17.3 

  29.9  ไมชำระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  29.10  สอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ หรือ สอบประมวลความรู  หรือสอบวัดคุณสมบัติ  
   ครั้งท่ี 2 ไมผาน หรือไมดำเนินการสอบคร้ังท่ี 2 ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

  29.11 มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพ นอกเหนือจากขอดังกลาวขางตน 
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 ขอ 30 การคืนสภาพการเปนนักศึกษา 
  30.1  นักศึกษาท่ีถูกถอนชื่อออกเนื่องจากไมมาลงทะเบียนและอาจกลับเขาเปนนักศึกษาได หาก
มีเหตุอันสมควร ทั้งน้ีตองไมพนกำหนด 1 ป 
  30.2  การคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดี/รองอธิการบดี และได
รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  30.3  นักศึกษาตองชำระคาธรรมเนียมการคืนสภาพการเปนนักศึกษา คาบำรุง และคาลงทะเบียน
เรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

  30.4  นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา จะมีสภาพการเปนนักศึกษาเชนเดียว
กับสภาพเดิมกอนพนสภาพ ทั้งน้ีการนับระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ 13 

 ขอ 31 การลาออก 

  นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นคำรองตอคณบดี/รอง
อธิการบดี และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณเมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาออก 

 ขอ 32 การเปล่ียนสาขาวิชาและแผนการศึกษา 
  นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชา หรือเปล่ียนแผนการศึกษาในคณะเดียวกันไดเมื่อไดศึกษามา
แลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา ทั้งน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับ
อนุมัติจากคณบดี/รองอธิการบดี 
 ขอ 33 การลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน 

  33.1 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนได โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดี/รอง
อธิการบดี โดยถือเกณฑ ดังน้ี 

   33.1.1 รายวิชาท่ีหลักสูตรกำหนด  ไมไดเปดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและ
ปการศึกษาน้ัน 

   33.1.2 รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนเปดสอน ตองมีเนื้อหาเทียบเคียงกัน
ได หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในส่ีของรายวิชาในหลักสูตร 

   33.1.3 รายวิชาท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา หรือการทำวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ
ของนักศึกษา 
  33.2  ใหนำหนวยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนตางสถาบันการศึกษา 
หรือมหาวิทยาลัยไปเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรท่ีนักศึกษากำลังศึกษาอยู 
  33.3  นักศึกษาตองเปนผูรับผิดชอบคาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนที่นักศึกษาไปเรียนนั้นกำหนด 

 

หมวดที่ 7  
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 

 ขอ 34 การสอบรายวิชา เปนการสอบเพื่อวัดวานักศึกษามีความรูในวิชาน้ัน ๆ ซึ่งอาจเปนการสอบ
ขอเขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ทั้งน้ีตองประกาศถึงวิธีการสอบ และเกณฑการพิจารณาผลสอบ
ใหนักศึกษาทราบลวงหนาต้ังแตตนภาคการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษาใหคณบดี/รองอธิการบดี 

เปนผูอนุมัติ 
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 ขอ  35 การสอบภาษาตางประเทศ  

  35.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกทุกคน ตองสอบภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา การสอบ
ภาษาใดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณบดี/รองอธิการบดี 

  35.2  วิธีการและเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ ใหเปนไปตามประกาศคณะหรือมหาวิทยาลัย 

 ขอ 36 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)     

  36.1 การสอบประมวลความรู ใชสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ข สำหรับแผนการ
ศึกษาอ่ืนข้ึนอยูกับขอกำหนดในแตละหลักสูตร 

  36.2 การสอบประมวลความรูใชวิธีการสอบขอเขียน และ/หรือการสอบปากเปลา ใหดำเนินการ
จัดสอบทุกหมวดวิชา เพื่อวัดความสามารถและศักยภาพในการนำหลักวิชาการและประสบการณการเรียนไป
ประยุกตใช ระยะเวลาท่ีใชในการสอบใหเปนไปตามประกาศของคณะ 

  36.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รับผิดชอบในการจัดสอบ อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

เมื่อมีนักศึกษาย่ืนคำรองขอสอบ 

  36.4 นักศึกษาจะมีสิทธ์ิขอสอบได เม่ือสอบผานรายวิชาไมต่ำกวา 3 ใน 4 ของรายวิชาท้ังหมดใน
แผนการศึกษา  โดยไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.00 

  36.5 นักศึกษาท่ีประสงคจะขอสอบ ตองย่ืนคำรองขอสอบผานอาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรไปยังคณะ และชำระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

  36.6 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบ ประมวลความรูจำนวน 3

-5 คน ตอคณบดีเพื่อแตงต้ัง โดยกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบเปนผูรับผิด
ชอบในการดำเนินการสอบ และใหรายงานผลการสอบตอคณบดี/รองอธิการบดี โดยผานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ภายใน 4 สัปดาห หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ 

  36.7 เม่ือนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสอบในภาคการศึกษาใด ๆ แลว ถาขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร ถือวาสอบไมผาน/ไมเปนท่ีพอใจ ในการสอบคราวน้ัน ทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการ
สอบ 

  36.8 ผูที่สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ มีสิทธิ์ขอสอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง ภายใน 1 ป นับจากการ
สอบครั้งแรก มิฉะน้ันจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 ขอ 37 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

  37.1 การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบเพื่อประเมินความพรอมสำหรับนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาเอกทุกคน เพื่อวัดวานักศึกษามีความรูพื้นฐานและมีความพรอมในการทำวิทยานิพนธ และเพ่ือมีสิทธ์ิ
เสนอเคาโครงวิทยานิพนธ 
  37.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดสอบวัดคุณสมบัติ อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เมื่อ
มีนักศึกษาย่ืนคำรองขอสอบ ทั้งน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  37.3 การสอบวัดคุณสมบัติใชวิธีการสอบขอเขียนและ/หรือการสอบปากเปลา  
  37.4 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติจำนวน 3-5 

คน ตอคณบดี/รองอธิการบดี เพื่อพิจารณาแตงต้ัง โดยกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ  คณะ
กรรมการสอบเปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการสอบ และใหรายงานผลสอบตอคณบดี โดยผานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ภายใน 4 สัปดาห หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ 

  37.5 นักศึกษาจะมีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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   37.6 นักศึกษาท่ีประสงคจะขอสอบตองย่ืนคำรองขอสอบผานอาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรไปยังคณะ และชำระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

  37.7 เม่ือนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสอบในภาคการศึกษาใดๆ แลว ถาขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร ถือวาสอบไมผานในการสอบคราวนั้น ทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการสอบ 

  37.8 ผูที่สอบคร้ังแรกไมผาน มีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง ภายหลังจากการสอบคร้ังแรกไม
นอยกวา 30 วัน ผูที่สอบครั้งท่ีสองไมผาน/ไมเปนที่พอใจใหพนสภาพการเปนนักศึกษา  
  37.9 นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหผาน โดยไดผลจากการประเมินระดับคะแนนเปน S 

ภายในระยะเวลาตามหลักสูตรตางๆตอไปนี้ โดยนับตั้งแตภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา มิฉะน้ันพนสภาพการ
เปนนักศึกษา 
   37.9.1  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 

   37.9.2  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 

   37.9.3  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 

   37.9.4  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ 

 ขอ 38 การประเมินผลการศึกษาจะตองกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาคการศึกษาโดยใหผลการ
ประเมินระบบระดับคะแนน (Grade) ดังน้ี 

                     A มีคาเทากับ 4.0      หมายถึง ดีเยี่ยม (Excellent) 

                     B+ มีคาเทากับ 3.5      หมายถึง ดีมาก (Very Good) 

                    B            มีคาเทากับ 3.0       หมายถึง ดี (Good) 

                     C+          มีคาเทากับ 2.5      หมายถึง ดีพอใช (Fairly Good) 

                     C  มีคาเทากับ 2.0       หมายถึง พอใช (Fair) 

                    D+ มีคาเทากับ 1.5      หมายถึง ออน (Poor) 

                     D            มีคาเทากับ 1.0      หมายถึง ออนมาก (Very Poor) 

                     F     มีคาเทากับ 0          หมายถึง ตก (Fail) 

             S  หมายถึง พอใจ, ผาน (Satisfactory) 

                     U  หมายถึง ไมพอใจ, ไมผาน (Unsatisfactory) 

                      I  หมายถึง การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

                           W หมายถึง การถอนรายวิชา (Withdrawn) 

                            Au หมายถึง ไมนับหนวยกิต (Audit) 

 

  38.1  ระดับคะแนน I จะกระทำไดในรายวิชาท่ีผลการศึกษายังไมสมบูรณ โดยอาจารยผูสอนจะ
ตองระบุสาเหตุที่ใหระดับคะแนน I  และตองไดรับการอนุมัติจากคณบดี และนักศึกษาจะตองดำเนินการขอรับ
การวัดผลและประเมินผลเพื่อแกระดับคะแนน I  ใหสมบูรณกอน 2 สัปดาหสุดทายของภาคการศึกษาถัดไป หาก
พนกำหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปล่ียนระดับคะแนน I  เปนระดับคะแนน F หรือระดับคะแนน U 

  38.2  ระดับคะแนน W แสดงวา  
   38.2.1  การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขและเปนโมฆะ ตามขอ 26.5 

   38.2.2  นักศึกษาไดถอนรายวิชาท่ีลงทะเบียน ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวตามขอ 27.2.2   

   38.2.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

57



   38.2.4 กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือมหาวิทยาลัยอนุมัติใหถอนทุกรายวิชา ที่ลง
ทะเบียน 

 ขอ 39 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาตางประเทศ การ
สอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใหผลการประเมินเปนรหัสอักษร ระดับคะแนนดังน้ี 

  ระดับคะแนน S หมายถึง พอใจ, ผาน (Satisfactory) 

  ระดับคะแนน U หมายถึง ไมพอใจ, ไมผาน (Unsatisfactory) 

 ขอ 40 การคำนวณหนวยกิตสะสมและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

  40.1 การคำนวณหนวยกิตสะสมและคาระดับคะแนนเฉล่ีย ใหกระทำเมื่อสิ้นแตละภาคการศึกษา  
  40.2 หนวยกิตสะสม คือ จำนวนหนวยกิตของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
ทั้งหมดท่ีไดรับระดับคะแนนตามขอ 38 

  40.3 คาระดับคะแนนเฉลี่ย มี 2 ประเภทคือ คาระดับคะแนนเฉล่ียประจำภาคและคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม การคำนวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหทำดังน้ี 

   40.3.1 คาระดับคะแนนเฉล่ียประจำภาค ใหคำนวณหาจากผลการศึกษาของนักศึกษา ใน
แตละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตคำนวณกับคาระดับคะแนนตอหนวยกิตท่ีนักศึกษา   
ไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง   แลวหารดวยผลรวมของจำนวนหนวยกิตประจำภาค ในการหาร เมื่อได
ทศนิยมสองตำแหนงแลว  ถาปรากฏวายังมีเศษก็ใหปดท้ิง 

           40.3.2 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคำนวณหาจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแตเริ่ม
สภาพการเปนนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปจจุบันที่กำลังคิดคำนวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิต
คำนวณกับคาระดับคะแนนตอหนวยกิตท่ีนักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง แลวหารดวยผลรวมของ
จำนวนหนวยกิตสะสม  ในการหาร  เม่ือไดทศนิยมสองตำแหนงแลว  ถาปรากฏวายังมีเศษก็ใหปดท้ิง 

 ขอ 41 สภาพการเปนนักศึกษาสามัญและการเรียนซ้ำ 
  41.1 นักศึกษาท่ีไดคาระดับคะแนนเฉล่ียประจำภาคต่ำกวา 2.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกท่ีลง
ทะเบียนเรียน หรือไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 2.50 จะพนสภาพการเปนนักศึกษา 
  41.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาใดๆ นักศึกษาท่ีไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต 2.50 ขึ้นไป แต
ต่ำกวา 3.00 จะตองทำคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหได 3.00 ภายในสองภาคการศึกษา มิฉะน้ันจะพนสภาพการ
เปนนักศึกษา ดังน้ี 

  41.3 ในกรณีที่นักศึกษาท่ีไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต 2.50 ขึ้นไป แตต่ำกวา 3.00 ให
มีสถานภาพ “รอพินิจ”  การรอพินิจนั้นใหนับทุกภาคการศึกษา 
  41.4 ในกรณีที่นักศึกษาท่ีไดรับระดับคะแนนรายวิชาต่ำกวา C หรือไดรับผลการประเมินการ
ศึกษาเปนระดับคะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะตองลงทะเบียนรายวิชาน้ันซ้ำ ให
ใชระดับคะแนนที่ไดรับครั้งหลังสุดมาคำนวณระดับคะแนนเฉล่ียสะสมเพียงครั้งเดียว และใหบันทึกผลการเรียน
ทุกครั้งท่ีลงทะเบียนเรียน 

  41.5 นักศึกษาท่ีไดรับระดับคะแนนรายวิชาต่ำกวาระดับคะแนน C หรือไดรับผลการประเมินการ
ศึกษาเปนระดับคะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียนวิชาอ่ืนแทนได 
โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ขอ 42 การเทียบโอนหนวยกิต ใหเปนไปตามประกาศวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนในระดับบัณฑิต
ศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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       42.1 การเทียบโอนหนวยกิตท่ีไดจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะท่ีเปนนักศึกษา
สามัญของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ที่ไดศึกษามาแลวไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากปการศึกษาท่ีลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน กระทำไดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดี โดยแตละ
รายวิชาท่ีขอเทียบโอน ตองไดระดับคะแนนไมต่ำกวา B และรายวิชาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือตางสถาบันการ
ศึกษา เทียบโอนไดไมเกินหนึ่งในสาม ของจำนวนหนวยกิตของรายวิชาท้ังหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

ทั้งน้ีไมนับรวมรายวิชาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

  42.2 รายวิชาท่ีเทียบโอนหนวยกิต ใหแสดงช่ือรายวิชา จำนวน หนวยกิต และคาระดับคะแนนใน
ใบแสดงผลการศึกษาท่ีหลักสูตรรับโอน โดยไมนำมาคิดระดับคะแนนเฉล่ีย 

  42.3 หนวยกิตท่ีไดจากการเขารวมศึกษาขณะเปนนักศึกษาพิเศษ ไมสามารถเทียบโอนได 
 ขอ 43 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชา หรือการคัดลอกวิทยานิพนธ/ผลงานการคนควา
อิสระของผูอื่น 

  43.1 การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบรายวิชาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยวาดวย
การสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  43.2 การลงโทษนักศึกษาท่ีคัดลอกวิทยานิพนธ/ผลงานการคนควาอิสระของผูอื่นหรือใหผูอื่นจัด
ทำ ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/ผลงานการคนควาอิสระ ในการเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อแตงต้ังกรรมการตรวจสอบและพิจารณาตามสมควรแกกรณีดังน้ี 

   43.2.1 กรณีที่ตรวจสอบพบ ในขณะที่ยังไมสำเร็จการศึกษา ใหถือวาเปนการกระทำผิดวินัย
นักศึกษา และมีโทษสูงสุดใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
   43.2.2 กรณีที่ตรวจสอบพบ เม่ือไดมีการอนุมัติปริญญาไปแลว ใหเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและคณบดี/รองอธิการบดี เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญา 
 

หมวดที่ 8  
การทำและการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

 

 ขอ 44 วิทยานิพนธ หมายถึง เรื่องท่ีเขียนเรียบเรียงข้ึนจากผลท่ีไดจากการศึกษาคนควา วิจัย หรือสำรวจ 

อันเปนสวนหน่ึงของงานท่ีผูศึกษาตองทำ เพื่อสิทธิในการรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกำหนดไว นักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกตองทำวิทยานิพนธ 
 ขอ 45 การคนควาอิสระหมายถึง หมายถึง เรื่องท่ีเขียนเรียบเรียงข้ึนจากผลที่ไดจากการศึกษาคนควา 
วิจัย หรือสำรวจ อันเปนสวนหนึ่งของงานท่ีผูศึกษาตองทำ เพื่อสิทธิในการรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยได
กำหนดไว นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ตองทำการคนควาอิสระ 

 ขอ 46 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ตองมีองคประกอบ ดังน้ี 

  46.1 วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ระดับปริญญาโท ใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน ใน
กรณีที่มีความจำเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระรวมไดอีก 1 คน 

  46.2 วิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก ใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน ในกรณีท่ีมีความ
จำเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไดอีกไมเกิน 2 คน 

 ขอ 47 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ หมายถึง คณะกรรมการท่ีคณะแตงต้ังข้ึน เพื่อ
ทำการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ โดยมีกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการ
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สอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  มีจำนวนและองคประกอบดังน้ี 

  47.1 วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ระดับปริญญาโทใหมีคณะกรรมการสอบ จำนวน 3-4 คน 

ประกอบดวย อาจารยประจำ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาที่สัมพันธกันอยางนอย 1 คน เพื่อทำหนาท่ีเปนกรรมการสอบ และอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ 

  47.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ใหมีคณะกรรมการสอบ จำนวน  5 คน ประกอบดวย อาจารย
ประจำ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาที่สัมพันธกันอยางนอย 1 

คน เพื่อทำหนาท่ีเปนกรรมการสอบในนามผูแทนคณะ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองไมเปนประธาน
กรรมการสอบ 

 ขอ 48 การเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

  นักศึกษาจะเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระได ตองลงทะเบียน
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต ในภาคการศึกษาน้ัน และดำเนินการดังน้ี 

  48.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธตองสอบวัดคุณสมบัติผาน/

เปนที่พอใจแลว 

  48.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก 2 ตองศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนมาแลวไมนอย
กวา 9 หนวยกิต และตองไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.00 

  48.3 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข  ตองศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนมาแลวไมนอย
กวา 9 หนวยกิต และตองไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.00 

  48.4 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ตองสอบวัดคุณสมบัติผาน/เปนที่พอใจแลว และตองสอบ
ผานภาษาตางประเทศตามประกาศคณะ 

  48.5 การพิจารณาหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด 

  48.6 หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระท่ีจะเสนอขออนุมัต ิตองไดรับความเห็น
ชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ แลวจึงเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
พิจารณา และใหนำผลการพิจารณาเสนอตอบัณฑิตศึกษาสถาน 

  48.7 การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระท่ีไดรับ
อนุมัติแลว หากเปนการเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ หรือสาระสำคัญของวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ ใหการประเมินผลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระท่ีลงทะเบียนผานมาท้ังหมดเปนระดับคะแนน U 

นักศึกษาตองลงทะเบียนและย่ืนขออนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหม โดยใหนับเวลา
จากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระคร้ังสุดทาย 

 ขอ 49 การสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และการสอบความกาวหนา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

  นักศึกษาปริญญาโทสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

  นักศึกษาปริญญาเอกสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ และการสอบความกาวหนา
วิทยานิพนธ 
  49.1 นักศึกษาตองย่ืนคำรองพรอมหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ โดยยอตาม
รูปแบบท่ีบัณฑิตศึกษาสถานกำหนดจำนวน 5 ชุด ตอคณะ กอนวันสอบเปนเวลาอยางนอย 5 วันทำการ และเมื่อ

60



ไดรับอนุมัติใหมีการสอบ คณะจะประกาศวัน เวลา และสถานท่ีใหทราบโดยท่ัวกัน 

  49.2 การสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ตองดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ยื่นคำรองขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครง
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ที่เสนอ มิฉะน้ันจะตองเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ใหม 
  49.3 ใหประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ ไปยังคณะหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ถาผลการสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระ ผาน คณะจะประกาศอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหทราบท่ัวกัน แตถาตองมี
การปรับปรุงแกไขใหนักศึกษาดำเนินการแกไขแลวเสนอผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

และเสนอตอคณะภายใน 30 วันนับตั้งแตวันสอบ 

  49.4 การสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบความ
กาวหนาในการทำวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และเสนอแนวทางการแกไขปญหา อันจะสงผลใหนักศึกษา
ประสบความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระมากข้ึน นักศึกษาตองสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ นักศึกษาจะขอสอบความกาวหนา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไดตองลงทะเบียนวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจำนวน
หนวยกิตวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระในหลักสูตรน้ัน 

  49.5 ใหประธานการสอบวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระรายงานผลการสอบความกาวหนา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไปยังคณะทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ 

  49.6 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  ตองแจงผลการประเมินความกาวหนาใน
การทำวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไปยังคณะ  กอนวันอนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา 
 ขอ 50 การสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

  50.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระได เมื่อนักศึกษาทำวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระเสร็จเรียบรอยแลว และเปนไปตามขอกำหนดดังน้ี 

   50.1.1 ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระแลว ไมนอยกวา 120 วัน 

   50.1.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบตรงตามขอกำหนดในหลักสูตร 

   50.1.3 ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหขอสอบ
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระได 
  50.2 การยื่นคำรองขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

    50.2.1 หลักสูตรปริญญาโท นักศึกษาย่ืนคำรองกอนวันสอบเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน
ทำการ 

   50.2.2 หลักสูตรปริญญาเอก นักศึกษาย่ืนคำรองกอนวันสอบเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน
ทำการ 

   50.2.3 นักศึกษาย่ืนคำรองขอสอบ พรอมสำเนาบทคัดยอตามรูปแบบท่ีบัณฑิตศึกษาสถาน
กำหนดจำนวน 5 ชุด พรอมท้ังวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสอบจำนวนเทากับกรรมการสอบ เพื่อคณะจะ
ไดดำเนินการจัดสงใหกรรมการสอบ และอีก 1 ชุดเพ่ือใหคณะตรวจรูปแบบ นักศึกษาตองแกไขรูปแบบใหถูก
ตองตามท่ีคณะไดตรวจสอบและเสนอแนะ 

   50.2.4 เมื่อไดรับอนุมัติใหสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ คณะจะประกาศกำหนดวัน 

เวลา สถานท่ีสอบใหทราบโดยท่ัวกัน ลวงหนากอนสอบ 7 วัน 
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  50.3 การสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหเปนการสอบแบบปากเปลาอยางเปดเผย นักศึกษา
และผูสนใจอ่ืน ๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกำหนด วัน เวลา และสถานท่ี ตามท่ีคณะกำหนดในคำส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ โดยผูเขารวมรับฟงไมมีสิทธิ์ในการสอบถาม เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการสอบ 

  50.4 ในการสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบ ดังน้ี 

   50.4.1 ระดับปริญญาโท ใหถือตามเกณฑในขอ 47.1  

   50.4.2 ระดับปริญญาเอก ใหถือตามเกณฑในขอ 47.21  

 ขอ 51 การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

  51.1 เม่ือการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเสร็จสิ้น ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระอภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พรอมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตาม
เกณฑดังน้ี 

   51.1.1 “ผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และตอบ
ขอซักถามไดเปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  ไมตองมีการแกไขหรือ
เพิ่มเติมสาระสำคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณสงคณะไดทันที 

   51.1.2 “ผานโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การท่ีนักศึกษายังไมสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระ หรือตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  ได
อยางสมบูรณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระพิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือเพ่ิมเติมสาระ
สำคัญ และ/หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตามท่ีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
เสนอแนะไวเปนลายลักษณอักษร ทั้งน้ีใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระกำหนดระยะเวลาที่
นักศึกษา จะตองดำเนินการแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระในระดับปริญญาโทตองไมเกิน 60 วัน 

และในระดับปริญญาเอกตองไมเกิน 90 วัน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

   51.1.3 “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมแสดงผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ให
เปนท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของคณะ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระได ซึ่งแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระ
ของวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระท่ีตนไดทำ 
   กรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไมผาน ใหนักศึกษาย่ืนคำรองขอสอบใหมไดอีก 1 คร้ัง 

  51.2 กรณีที่นักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระภายในระยะเวลาที่กำหนดไว ไมวาจะเปนกรณีสอบ “ผาน
โดยมีเงื่อนไข” หรือสอบ “ไมผาน” ผลการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองดำเนินการลง
ทะเบียนวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระและจัดทำวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระภายใตหัวขอใหม พรอมท้ังเร่ิมตน
ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหมทั้งหมด 

  51.3 ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ รายงานผลการสอบไปยังคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร คณะ และบัณฑิตศึกษาสถาน ภายใน 1 สัปดาหนับจากวันสอบ 

 ขอ 52 การเรียบเรียงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

  52.1 ภาษาท่ีใชในการเขียนวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหเปนไปตามท่ีกำหนดในหลักสูตร 

ในกรณีที่ไมไดกำหนดไวในหลักสูตร ใหนักศึกษาแจงความประสงคเปนกรณีพิเศษ ผานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
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  52.2 รูปแบบการจัดทำรูปเลมใหเปนไปตามคูมือการจัดทำวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของ
บัณฑิตศึกษาสถาน 

 ขอ 53 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระครบถวนทุกคน จำนวน 5 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธและบทคัดยอ
ตามแบบที่กำหนดใหบัณฑิตศึกษาสถานภายในวันอนุมัติผลประจำภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีขอผูกพัน
ตองมอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหแกหนวยงานใด ใหนักศึกษาจัดสงไปยังหนวยงานนั้นดวย 

 ขอ 54 การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ในกรณีที่บัณฑิตศึกษาสถานไมไดรับเลม
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณพรอมแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระครบถวนภายในกำหนดเวลา 60 

วัน สำหรับปริญญาโท และ 90 วัน สำหรับปริญญาเอก หลังจากวันสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระผาน 

บัณฑิตศึกษาสถานจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระท่ีลงทะเบียนผานมา
ทั้งหมดเปนระดับคะแนน U หากนักศึกษายังตองการรับปริญญาน้ันอีก นักศึกษาตองลงทะเบียนและเร่ิมข้ันตอน
การทำวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหมทั้งหมด 

 ขอ 55 นักศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระแลว แตยังไมสงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ฉบับสมบูรณตอ บัณฑิตศึกษาสถานภายในวันอนุมัติผลประจำภาคการศึกษา ใหถือวานักศึกษาผูนั้นยังไมสำเร็จ
การศึกษา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งน้ีตองไมขัดแยงกับระยะเวลาในขอ 54  

 ขอ 56 วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตศึกษาสถานแลว จึงจะถือวาเปน
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ และใหนับเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา 
  ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเปนของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเร่ืองน้ัน ๆ สามารถนำไปเผยแพรในเชิงวิชาการได แตการนำ
เนื้อหาหรือผลการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอื่นใดใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

กรณีที่การทำวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดำเนินการตามขอผูกพันน้ัน ๆ  

 

หมวดที่ 9  
การสำเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 

 ขอ 57 การสำเร็จการศึกษา 
  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษาได ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขครบถวนดังน้ี 

  57.1 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกำหนดในหลักสูตร และสอบผานตามเกณฑที่กำหนดในหมวดการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา 
  57.2 สอบผานความรูภาษาตางประเทศตามเง่ือนไข และหลักเกณฑที่กำหนดในขอ 35 

  57.3 การขอสำเร็จการศึกษาตามท่ีคณะกำหนด หากไมสามารถดำเนินการเพื่อสำเร็จการศึกษา
ตามท่ีคณะกำหนดในภาคการศึกษาน้ันได ใหนักศึกษาลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

  57.4  มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาท่ีกำหนด ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

   1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ตองเรียนครบตามจำนวน
หนวยกิตท่ีกำหนดไวในหลักสูตร และตองไดรับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.00 
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   2) ปริญญาโท  

    - แผน ก แบบ ก 1 เสนอและสอบผานวิทยานิพนธ โดยผลงานวิทยานิพนธตองไดรับ
การตีพิมพ หรืออยางนอยดำเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

              - แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกำหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา 3.00 พรอมท้ังเสนอและสอบผานวิทยานิพนธ  ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตี
พิมพ หรืออยางนอยดำเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่ง
พิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  

    - แผน ข  ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกำหนดในหลักสูตร โดยตองไดระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา  3.00  ตองสอบผานการสอบประมวลความรู และการคนควาอิสระ 

   3)  ปริญญาเอก  

    - แบบ 1 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่
มหาวิทยาลัยกำหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ  เสนอและสอบผานวิทยานิพนธ  ผลงานวิทยานิพนธตองได
รับการตีพิมพ หรืออยางนอยดำเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร 

หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนท่ียอมรับ
ในสาขาวิชาน้ัน 

    - แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกำหนดในหลักสูตร โดยตองไดคาระดับคะแนน
เฉล่ียสะสมไมต่ำกวา 3.00 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกำหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ  เสนอและสอบผานวิทยานิพนธ  ผลงานวิทยานิพนธตองได
รับการตีพิมพ หรืออยางนอยดำเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร 

หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรองกอนการตีพิมพและเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

  57.5 สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ ที่จัดพิมพตาม
ขอกำหนดของบัณฑิตศึกษาสถาน พรอมแผนบันทึกขอมูลตามรูปแบบท่ีบัณฑิตศึกษาสถานกำหนด 

  57.6 กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพ่ิมเติม โดยไมนับหนวยกิต ตองมีผล
สัมฤทธิ์ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

  57.7 ระยะเวลาการศึกษาเปนไปตามขอบังคับฯ ในขอ 13 

  57.8 ปฏิบัติตามขอกำหนดอื่น ๆ ตามท่ีระบุไวในหลักสูตร 

 ขอ 58 การขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญา 
  นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาตอสภา
มหาวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

  58.1 เปนผูสำเร็จการศึกษาตามขอ 57  

  58.2 ปฏิบัติตามขอกำหนดตาง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยครบถวน 

  58.3 ชำระหนี้สินทั้งหมดท่ีมีตอมหาวิทยาลัยหรือองคกรใด ๆ ในมหาวิทยาลัย 

  58.4 เปนผูไมอยูระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือระหวางการพิจารณาความผิด 

  58.5 มีความประพฤติเหมาะสม 
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 ขอ 59 ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอบังคับน้ีได ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณีไป  

 

 

    

 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 

 

 

(นางจรวยพร ธรณินทร) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  2551 
 

 ตามท่ีไดมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  เพื่อใหการดำเนินการจัดการ
ศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  สอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา จึงเห็นควรจัดทำขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551  ขึ้น 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล            

พ.ศ. 2548  และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในการประชุมคร้ังท่ี 5(3/2551) เมื่อวันที่ 28  

เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2551 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 

  หมวดท่ี  1 บทท่ัวไป 

 หมวดท่ี  2 การรับเขาศึกษา 
 หมวดท่ี  3 ระบบการศึกษา 
 หมวดท่ี  4 การลงทะเบียนเรียน 

  หมวดท่ี  5 การลาของนักศึกษา 
 หมวดท่ี  6 การยายคณะและหลักสูตร    

 หมวดท่ี  7 การเทียบโอนผลการเรียน 

 หมวดท่ี  8 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 หมวดท่ี  9 การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
  หมวดท่ี  10 การศึกษาเพ่ือเพิ่มพูนความรู 
 หมวดท่ี  11 การขอสำเร็จการศึกษาและการขอข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

  หมวดท่ี  12 ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม 

  หมวดท่ี  13 บทเฉพาะกาล 
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หมวดที่  1 
บทท่ัวไป 

 

 ขอ  1 ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศึกษาระดับ 

   ปริญญาตรี  พ.ศ. 2551” 

 ขอ  2 ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ  3 บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คำส่ัง หรือประกาศอ่ืนใด ในสวนที่กำหนดไวแลวในขอบังคับน้ี   

   หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี  ใหใชขอบังคับน้ีแทน 

 ขอ  4 ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีที่ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เชียงราย 

    ตาก  นาน  พิษณุโลก  และลำปาง  

  “คณบดี” หมายถึง หัวหนาหนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

    ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย และใหหมายรวมถึง  

    หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ือเปนอยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา 
  “คณะ” หมายถึง หนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ 

    ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  และใหหมายรวมถึงหนวยงานที่ 
    เรียกชื่อเปนอยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา 
  “คณะกรรมการประจำคณะ”  หมายถึง คณะกรรมการประจำคณะท่ีตั้งข้ึนตามมาตรา 37 แหง 

    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548   

    ของแตละคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

    ลานนา  
  “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในแตละคณะและให 
    หมายรวมถึงหนวยงานท่ีเรียกช่ือเปนอยางอ่ืนทีม่ฐีานะเทียบเทา 
  “หัวหนาสาขาวิชา” หมายถึง หัวหนาสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในแตละคณะ   

    และใหหมายรวมถึงหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ือเปนอยางอ่ืน 

    ที่มีฐานะเทียบเทา 
  “อาจารยที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารยประจำในคณะซ่ึงคณบดีมอบหมายใหทำหนาท่ีให 
    คำแนะนำปรึกษา ติดตามผลเก่ียวกับการศึกษาตักเตือนและ 

    ดูแลความประพฤติตลอดจนรับผิดชอบดูแลแผนการเรียนของ 

    นักศึกษา 
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  “อาจารยผูสอน” หมายถึง ผูที่มีหนาท่ีรับผิดชอบสอนรายวิชาในระดับปริญญาตรี 

  “นักศึกษา” หมายถึง ผูที่เขารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 

    เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “แผนการเรียน” หมายถึง แผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา 
    ของแตละหลักสตูรทีไ่ดรบัความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   

    การจัดแผนการเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดี   

    หรือรองอธิการบดี 

  “เขตพื้นที่” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ตาก  นาน  

    พิษณุโลก  และลำปาง  

  “กองการศึกษา”    หมายถึง กองการศึกษา  เชียงราย  ตาก  นาน พิษณุโลก และลำปาง        

   “สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน”      

   หมายถึง   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัย 

    เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 ขอ 5   ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอำนาจวินิจฉัยตีความตลอดจนออกประกาศเพ่ือ 

            ใหการปฏิบัติตามขอบังคับนี้เปนไปดวยความเรียบรอย  ทั้งน้ีคำวินิจฉัยใหถือเปนท่ีสุด  และตองไม 
  ขัดตอเกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

หมวดที่  2 
การรับเขาศึกษา 

 

 ขอ 6    ผูที่จะสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติและลักษณะดังน้ี 

          6.1  เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 

            6.2  ไมเปนคนวิกลจริตหรือโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ  หรือโรคท่ีจะเปน อุปสรรคตอการ 

       ศึกษา 
  6.3  ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

 ขอ 7  การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับ 

   ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 ขอ 8   ผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษา จะมีสถานภาพเปนนักศึกษาเม่ือไดขึ้นทะเบียน และทำบัตรประจำตัว 

   นักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด การกำหนดรหัสนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของ 

   มหาวิทยาลัย 
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หมวดที่  3 
ระบบการศึกษา 

 

 ขอ 9   มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาตามหลักเกณฑดังน้ี 

   9.1 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยการประสานงานดานวิชาการระหวางคณะหรือสาขาวิชา คณะใด 

    หรือสาขาวิชาใดท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับวิชาการดานใดใหจัดการศึกษาในวิชาการดานน้ันแก 
    นักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย 

   9.2 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาภาคการศึกษาปกติโดยใชระบบทวิภาคเปนหลัก  ในปการศึกษาหน่ึง 

    จะแบงออกเปน 2  ภาคการศึกษาซ่ึงเปนภาคการศึกษาบังคับ  แบงออกเปนภาคการศึกษาท่ีหน่ึง   

    และภาคการศึกษาท่ีสอง  มรีะยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาหตอหน่ึงภาคการศึกษา  ทั้งน้ี 

    ไมรวมเวลาสำหรับการสอบ 

    มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบไตรภาค จัดการศึกษาปละ 3 ภาคการศึกษาปกติ โดยมีระยะ 

    เวลาเรียนไมนอยกวา 12 สัปดาหตอภาคการศึกษา  ทั้งน้ีการจัดการศึกษาตองจัดการเรียนใหมี 
    จำนวนชั่วโมงตอหนวยกิตตามท่ีกำหนดไวในภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค  ทั้งน้ีตองได 
    รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

  9.3     มหาวิทยาลัยอาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอนเพ่ิมเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ มีระยะเวลาศึกษา 
    ไมนอยกวา 6 สัปดาห  ทั้งน้ีรวมเวลาสำหรับการสอบดวย  แตใหมีจำนวนชั่วโมงเรียนของ 

    แตละรายวิชาเทากับหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  
  9.4     การกำหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกำหนดเปนหนวยกิตตามลักษณะการจัด 

    การเรียนการสอน  ดังน้ี 

    9.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดหน่ึง 

     ภาคการศึกษาปกติ   หรือ จำนวนช่ัวโมงรวมไมนอยกวา 15 ชั่วโมงใหนับเปนหน่ึง 

     หนวยกิต 

    9.4.2    รายวิชาภาคปฏิบัติ  ใชเวลาฝกหรือทดลอง  2 – 3  ชั่วโมงตอสัปดาห  ตลอดหน่ึงภาค 

     การศึกษาปกติ  หรือจำนวนชั่วโมงรวมระหวาง  30 - 45  ชั่วโมง ใหนับเปนหน่ึง 

     หนวยกิต 

    9.4.3    การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 75 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 
     ปกติ  ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต 

    9.4.4    การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทำ 
     โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา  45  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหนับเปน 

     หนึ่งหนวยกิต 

    9.4.5    การศึกษาบางรายวิชาท่ีมีลักษณะเฉพาะ  มหาวิทยาลัยอาจกำหนดหนวยกิต โดยใช 
     หลักเกณฑอื่นไดตามความเหมาะสม 

  9.5    นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาในแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ  80  ของเวลาศึกษาตลอด ภาคการ 

    ศึกษาจึงจะมีสิทธ์ิสอบในรายวิชาน้ัน กรณีที่มีเวลาศึกษาไมถึงรอยละ 80 อันเนื่องมาจาก 

    เหตุสุดวิสัย จะตองไดรับอนุญาตจากคณบดีหรือรองอธิการบดี 
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  9.6 กำหนดการและระเบียบการสอบใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที่  4 
การลงทะเบียนเรียน 

 

 ขอ 10 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังน้ี 

  10.1  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีกำหนดในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จตามระยะ 

    เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

  10.2   การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และเปนไป 

    ตามขอกำหนดของหลักสูตรและขอกำหนดของคณะท่ีนักศึกษาสังกัด  หากฝาฝนจะถือวา 
    การลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปนโมฆะ 

  10.3  การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนไมต่ำกวา 
               9  หนวยกิต  แตไมเกิน  22  หนวยกิต  สำหรับภาคการศึกษาภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนได 
               ไมเกิน  9  หนวยกิต  ยกเวนในกรณีที่แผนการเรียนของหลักสูตรไดกำหนดไวเปนอยางอ่ืน    

    ใหปฏิบัติตามแผนการเรียนที่กำหนดไวในหลักสูตรน้ัน 

  10.4  การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ที่มีจำนวนหนวยกิตมากกวา 22 หนวยกิต แตไม 
    เกิน 25 หนวยกิต หรือนอยกวา 9 หนวยกิต  ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย ที่ปรึกษา  
    หัวหนาสาขาวิชา  และไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือ รองอธิการบดี เปนราย ๆ ไป  

  10.5 นักศึกษาท่ีไดลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดแลว แตมีประกาศ 

   ภายหลังวาพนสภาพเนื่องจากผลการศึกษาในภาคการศึกษากอน  ใหถือวาผลการลง 

   ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดมาเปนโมฆะ ไมมีผลผูกพันมหาวิทยาลัยและนักศึกษามี 

   สิทธ์ิขอคืนเงินคาบำรุงการศึกษา   คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมการศึกษาซ่ึงไดชำระในภาค 

   การศึกษาท่ีเปนโมฆะโดยย่ืนคำรองภายใน 90 วันนับต้ังแตวันประกาศการพนสภาพการ 

   เปนนักศึกษา ทั้งน้ี โดยไดรับความเห็นชอบจากคณบดีหรือรองอธิการบดี 

  10.6 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชำระเงินตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดในภาคการ 

   ศึกษาปกติ นักศึกษาผูใดลงทะเบียนหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดจะตองชำระเงินคาธรรม  

   เนียมเพ่ิมเติม (คาปรับ) ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  10.7   มหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเมื่อพนกำหนดระยะเวลา 10 วันทำการ 

   นับจากวันที่มหาวิทยาลยักำหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  เวนแตมีเหตุสุดวิสัยและ 

    เหตุผลอันสมควรใหอธิการบดีมีอำนาจอนุมัติเปนกรณีไป 

  10.8 ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาผูใดไมลงทะเบียนเรียนดวยเหตุใด ๆจะตองทำหนังสือ 

   ขออนุญาตลาพักการศึกษาตอ คณบดีหรือรองอธิการบดี  และจะตองชำระคาธรรมเนียมเพื่อ 

   รักษาสภาพการเปนนักศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา  หากไมปฏิบัติ 
   ดังกลาวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  10.9  ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  ตองชำระเงินตามระยะเวลาท่ี 

   มหาวิทยาลัยกำหนด  หากไมปฏิบัติดังกลาวนักศึกษาไมมีสิทธิ์เขาศึกษาและถือวาการ 
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   ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอนน้ันเปนโมฆะ 

    10.10  ใหอธิการบดีมีอำนาจอนุมัติใหนักศึกษาผูถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษาตามขอ 10.8  

    กลับเขาเปนนักศึกษาใหมไดเม่ือมีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือออก 

   จากทะเบียนนักศึกษาเปนระยะเวลาพักการศึกษา  ทั้งน้ีตองไมพนกำหนดระยะเวลา 1 ปนับ 

   จากวันที่นักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา โดยนักศึกษาตองชำระเงิน 

   คาธรรมเนียมเสมือนเปนผูลาพักการศึกษารวมท้ังคาคืนสภาพการเปนนักศึกษา  และ 

   คาธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีคางชำระตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  10.11 หลักเกณฑการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา  (Co – Operative Education) ของ 

   หลักสูตรท่ีมีโครงการสหกิจศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 11 กรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุอันควรอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงหรือจำกัดจำนวน 

  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได  และการขอเปดรายวิชาเพิ่มหรือปดรายวิชาใด ตอง 

  กระทำภายใน  2  สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกนับจากวัน 

  เปดภาคการศึกษาฤดูรอน 

 ขอ 12 การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีมีวิชาบังคับกอน  นักศึกษาจะตองสอบผานวิชาบังคับกอน   

  มิฉะน้ันจะถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน เปนโมฆะ เวนแตแผนการเรียนของหลักสูตร 

  กำหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหปฏิบัติตามแผนการเรียนท่ีกำหนดไวในหลักสูตรน้ัน 

 ขอ 13 มหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑการลงทะเบียนเรียนขามเขตพ้ืนท่ี ดังน้ี 

    13.1 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนขามเขตพ้ืนท่ีไดในแตละภาคการศึกษา หากเปนการ  

   ลงทะเบียนเรียนเพื่อ การศึกษาเพ่ือเพิ่มพูนความรู โดยไมนับหนวยกิต (Au) 

    13.2 นักศึกษาท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามเขตพ้ืนท่ี เพื่อนับหนวยกิตในหลักสูตร โดยราย  

   วิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนในเขตพื้นที่อื่นจะตองเทียบไดกับรายวิชาตามหลักสูตรของ  

   มหาวิทยาลยั  การเทยีบใหอยูในดลุยพนิจิของหัวหนาสาขาวิชาเจาของรายวชิา โดยถือเกณฑ  
   เนื้อหาและจำนวนหนวยกติเปนหลัก  สวนการอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนขามเขตพ้ืนท่ีให 
   เปนอำนาจของคณบดีหรือรองอธิการบดีที่นักศึกษาสังกัดอยู 
  13.3 การลงทะเบียนเรียนขามเขตพ้ืนที่ ใหนักศึกษาย่ืนคำรองขอเรียนขามเขตพ้ืนท่ีตอคณบดี 

    หรือรองอธิการบดี  ที่นักศึกษาสังกัด ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามความในขอ 14.1  

            เพื่อพิจารณาอนุมัติ  และเม่ืออนุมัติแลวใหนักศึกษาชำระเงินตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัย  

   กำหนดหลังจากน้ันจึงไปดำเนินการ ณ  เขตพ้ืนท่ีที่นักศึกษาตองการลงทะเบียนเรียนขาม 

   เขตพื้นที่          
 ขอ 14   นักศึกษาอาจขอเพิ่ม  หรือเปลี่ยนแปลง  หรือถอนรายวิชาไดโดยตองดำเนินการดังน้ี 

  14.1   การขอเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชา ตองกระทำภายใน  2  สัปดาหแรกของภาคการศึกษา 
   ปกติ  และสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน 

              14.2 การถอนรายวิชา ใหมีผลดังน้ี 

                                 14.2.1    ถาถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ และสัปดาหแรกของ    

                 ภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาน้ันจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
   14.2.2   ถาถอนรายวิชาเม่ือพนกำหนด 2 สัปดาหแรก  แตยังอยูภายใน 12 สัปดาหของ 
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                                        ภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพนกำหนดสัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 5 สัปดาห 
                                              แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 
                 โดยรายวิชาน้ันจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  ซึ่งจะไดระดับคะแนนถอน 

                รายวิชาหรือ   ถ (W)  และ 

   14.2.3   เม่ือพนกำหนดการถอนรายวิชาแลวตามขอ 14.2.2 แลวนักศึกษาจะถอนการ 

                   ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไมได  
  14.3 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มจนมีจำนวนหนวยกิตสูงกวา  หรือการถอนรายวิชาจนเหลือ 

   จำนวนหนวยกิตต่ำกวาท่ีระบุไวในขอ 10.4  จะทำมิได  มิฉะน้ันจะถือวาการลงทะเบียน 

   เรียนเพิ่ม  หรือถอนรายวิชาดังกลาวเปนโมฆะ  เวนแตจะมีเหตุผลอันควรและไดรับอนุมัติ 
   จากอธิการบดี 
 

หมวดท่ี  5 

การลาของนักศึกษา 
 

 ขอ 15  การลาปวยหรือลากิจ 

            การลาไมเกิน 7 วัน ในระหวางเปดภาคการศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยผูสอนและ 

               แจงอาจารยที่ปรึกษาทราบ  ถาเกิน 7 วัน  ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีหรือ รองอธิการบดี    

              โดยผานอาจารยที่ปรึกษา  สำหรับงานหรือการสอบท่ีนักศึกษาไดขาดไปในชวงเวลานั้นใหอยู 
              ในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนที่จะอนุมัติใหปฏิบัติงานหรือสอบทดแทนหรือยกเวนได 
 ขอ 16    การลาพักการศึกษาในระหวางการศึกษา 
  16.1 การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา   และถาไดลงทะเบียนไปแลวใหยกเลิก 

   การลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ันจะไม 
   ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  แตหากเปนการลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาหที่ 12 ของ 

   ภาคการศึกษาปกติ  หรือสัปดาหที่ 5 ของภาคการศึกษาฤดูรอนใหบันทึกระดับคะแนนเปน  

   ถอนรายวิชา หรือ ถ (W)  

  16.2 การขอลาพักการศึกษา  ใหยื่นคำรองตอคณบดีหรือ รองอธิการบดี 

  16.3 นักศึกษาอาจย่ืนคำรองตอคณบดีหรือ รองอธิการบดี เพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาไดไม  
           เกิน  2   ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน  ดังกรณีตอไปน้ี 

   16.3.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจำการ 

   16.3.2    ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใดซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็น 

    สมควรสนับสนุน 

   16.3.3 ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวตามคำส่ังแพทยเปนเวลานาน 

    เกินกวารอยละ 20  ของเวลาศึกษาท้ังหมด  โดยมีใบรับรองแพทย 
   16.3.4 มีความจำเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นตองไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลว   

    ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 
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  16.4 ในภาคการศกึษาแรกท่ีขึน้ทะเบียนเปนนักศกึษาของมหาวิทยาลัย นกัศึกษาจะลาพักการศึกษา 
   ไมได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

  16.5  ในการลาพักการศึกษา  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกวา 2  ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน 

   ไมได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

  16.6 นักศึกษาจะตองชำระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยทุกภาค 

   การศึกษาท่ีไดรับอนุมตัิใหลาพักการศึกษา  หากไมปฏิบัติจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียน 

   นักศึกษา  ยกเวนภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาไดชำระเงินคาบำรุงการศึกษา  
             คาลงทะเบียนเรียน  คาธรรมเนียมการศึกษา  และคาอ่ืนใดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

             โดยมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินดังกลาวให   แตนักศึกษาไมตองชำระเงินคารักษาสภาพการ     

   เปนนักศึกษา    
  16.7  นักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาหรือการถูกใหพักการศึกษาแลวแตกรณีไมเปน 

   เหตุใหขยายระยะเวลาการศึกษาเกินกวาสองเทาของแผนการเรียนตามหลักสูตรนับแตวัน 

   ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการ 

   ศึกษาตามขอ 16.3.1 

 ขอ 17   การลาออก  

  นักศึกษาอาจลาออกจากการเปนนักศึกษาไดโดยย่ืนคำรองขอลาออกตอคณะท่ีนักศึกษาสังกัด   

  และตองไมมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีตองไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือรองอธิการบดี  

 

หมวดที่  6 
การยายคณะและหลักสูตร 

 

 ขอ 18    นักศึกษาท่ีประสงคจะยายหลักสูตรหรือคณะในเขตพ้ืนท่ีเดียวกัน 

  18.1 นักศึกษาท่ีประสงคจะยายหลักสูตรในคณะเดียวกัน จะกระทำไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็น 

   ชอบจากคณบดีหรือรองอธิการบดีที่นักศึกษาสังกัด 

  18.2 การขอโอนยาย  ใหยื่นคำรองถึงคณบดีหรือรองอธิการบดี  โดยใหเปนไปตามประกาศ 

   หลักเกณฑของคณะน้ัน ๆ อยางนอย 30 วันกอนกำหนดวันลงทะเบียนเรียนของภาคการ 

   ศึกษาท่ีจะโอนเขาศึกษา  พรอมท้ังติดตอสาขาวิชาเดิมใหจัดสงใบแสดงผลการศึกษาและคำ 
   อธิบายรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวของหลักสูตรเดิม   มายังสาขาวิชาใหมโดยตรง 

  18.3 นักศึกษาท่ีประสงคจะยายคณะตองไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือรองอธิการบดี ที่นักศึกษา    
            สังกัดและคณบดีหรือรองอธิการบดี ที่นักศึกษาประสงคจะยายเขาศึกษา โดยใหเปนไปตาม 

            ประกาศหลักเกณฑของคณะท่ีจะยายเขาศึกษา 
  18.4 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยายหลักสูตร  หรือคณะใหมีการเทียบโอนผลการเรียนตาม 

   หลกัเกณฑในหมวดท่ี 7 

 ขอ 19 นักศึกษาท่ีประสงคจะยายสถานศึกษาขามเขตพ้ืนท่ีในระดับเดียวกัน  

  19.1 นักศึกษาตองศึกษาอยูในเขตพื้นที่เดิมมาแลวไปนอยกวา  2  ภาคการศึกษา โดยไมนับภาค 

   การศึกษาท่ีลาพักหรือถูกใหพัก  และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00   
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  19.2 การรับโอนนักศึกษาตองเปนวิชาเอกเดียวกันเทาน้ัน   

  19.3   นักศึกษาท่ีประสงคจะยายสถานศึกษาขามเขตพ้ืนท่ีตองไดรับอนุมัติจากรอง อธิการบดีเขต 

   พื้นที่ที่นักศึกษาสังกัด และรองอธิการบดีเขตพ้ืนท่ีที่นักศึกษาประสงคจะยายสถานศึกษา 
  19. 4 การขอโอนยาย ใหยื่นคำรองถึงรองอธิการบดีเขตพ้ืนท่ีที่นักศึกษาสังกัดอยางนอย  30 วัน 

   กอนกำหนดวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนยายเขาศึกษา  
  19.5 ใหนำรายวิชาและหนวยกิตท่ีไดศึกษามาแลวทั้งหมด จากเขตพ้ืนท่ีเดิมมาคำนวณหาคาระดับ 

   คะแนนเฉลี่ยประจำภาค และคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมกับรายวิชาและหนวยกิตท่ีจะ 

   ตองศึกษาอีกจนครบตามหลักสูตร 

 ขอ 20 นักศึกษาท่ีประสงคจะยายจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

  20.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาหรืออ่ืนท้ังในประเทศและตาง 

   ประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีว  

   ศึกษารับรอง 

  20.2 นักศึกษาตองศึกษาอยูในสถาบันเดิมมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา โดยไมนับภาคการ 

   ศึกษาท่ีลาพักหรือถูกใหพัก และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.25 

  20.3 การรับโอนนักศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีหรือรองอธิการบดี ที่นักศึกษา ขอโอน 

   เขาศึกษา และอธิการบดี  
  20.4   การขอโอนยาย ใหยื่นคำรองถึงมหาวิทยาลัยอยางนอย 30 วันกอนกำหนดวันลงทะเบียน 

   เรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเขาศึกษา พรอมท้ังติดตอสถาบันเดิมใหจัดสงใบแสดงผล 

   การศกึษาและคำอธิบายรายวชิาทีไ่ดศกึษามาแลวของหลักสตูรเดิมมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

  20.5 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยายจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ใหมีการเทียบโอนผลการเรียน 

                    ตามหลักเกณฑในหมวดท่ี 7 

 

หมวดที่  7 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 

 ขอ 21    ผูขอเทียบโอนผลการเรียนตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 22  ใหคณบดหีรอืรองอธิการบด ีแตงต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึง่มีคณุสมบัตสิอดคลอง  

  กับระดับการศึกษา และสาขาวิชาท่ีขอเทียบโอนจำนวนไมนอยกวา 3 คน ดำเนินการเทียบโอนผล 

  การเรียนตามหลักสูตรท่ีกำหนด โดยใหเปนไปตามเกณฑและขอกำหนดของคณะท่ีรายวิชาน้ัน 

  สังกัด 

 ขอ 23    คณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน  มีหนาท่ีดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนหรือประเมิน 

  ความรู ทักษะและประสบการณตามหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลโดยใหเปนไปตามเกณฑ 
  และขอกำหนดของคณะ 

 ขอ 24    ผูขอเทียบโอนจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 ปการศึกษา 
 ขอ 25    คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 ขอ 26    ใหคณบดี หรือรองอธิการบดี เปนผูอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน 
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 ขอ 27    การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ 

  27.1   การเทียบโอนผลการเรียนสำหรับนักศึกษาท่ียายหลักสูตร หรือคณะในมหาวิทยาลัย 

   27.1.1 ใหนักศึกษาดำเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาค 

    การศึกษาแรก หากพนกำหนดน้ีสิทธิที่จะขอเทียบโอนเปนอันหมดไป  ทั้งน้ีเพื่อผู 
    ขอเทียบโอนจะไดรับทราบจำนวนรายวิชาและจำนวนหนวยกิตท่ีจะตองศึกษา 
    เพิ่มเติมอีกจนกวาจะครบตามหลักสูตร 

   27.1.2 ใหเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาซ่ึงมีเนื้อหาสาระการเรียนรู   และจุดประสงค 
                   ครอบคลุมไมนอยกวาสามในส่ีของรายวิชา หรือกลุมวิชาในสาขาวิชาท่ีนักศึกษา 
                 ผูขอเทียบโอนกำลังศึกษาอยูโดยใหเปนไปตามเกณฑและขอกำหนดของคณะ 

   27.1.3 รายวชิาหรอืกลุมวิชาทีเ่ทยีบโอนหนวยกิตให เมือ่รวมกนัแลวตองมจีำนวนหนวยกติ  

    ไมเกินสามในส่ีของจำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 

   27.1.4 รายวิชาท่ีจะนำมาเทียบโอน ตองมีระดับคะแนนไมต่ำกวา ค หรือ C 

   27.1.5 การบันทึกผลการศึกษาและการประเมินผล รายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีเทียบโอนให  
    จะไมนำมาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียประจำภาคและคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  

    โดยใหบันทึก “ TC” (Transfer Credits)ไวสวนทายของรายวิชาท่ีเทียบโอนใหใน 

    ใบแสดงผลการเรียน 

   27.1.6 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาใหเขาศึกษาไดไม 
    เกินกวาช้ันปและภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตร 

    ที่ไดรับความเห็นชอบแลว 

  27.2 ผูที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดม  

   ศึกษา  หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรอง  และผานการคัดเลือกเขาศึกษา 
   ในมหาวิทยาลัยไดอีกภายใน  3 ป  นับจากวันท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษา  อันเนื่องมาจาก 

   ผลการศึกษา มีสิทธ์ิไดรับการเทียบโอนและรับโอนรายวิชาในระดับเดียวกันตามขอ 27.1 

  27.3 การเทียบโอนผลการเรียนสำหรับนักศึกษาท่ียายจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

            27.3.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ซึ่งสำนักงาน 

    คณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรอง   

   27.3.2 การรับโอนนักศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีหรือรองอธิการบดีที่นักศึกษา 
                ขอโอนเขาศึกษาและอธิการบดี โดยมีหลักเกณฑตามท่ีคณะกรรมการประจำคณะ  

    กำหนด 

   27.3.3 การขอโอนยาย ใหยื่นคำรองถึงมหาวิทยาลัยอยางนอย 30 วันกอนกำหนด วันลง 

    ทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเขาศึกษา  พรอมท้ังติดตอสถาบันการ 

    ศึกษาเดิมใหจัดสงใบแสดงผลการศึกษาและคำอธิบายรายวิชาท่ีไดเคยศึกษามา   
    แลวของหลักสูตรเดิมมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

   27.3.4 การเทียบโอนผลการเรยีนใหใชหลักเกณฑตามความในขอ 27.1 

 ขอ 28 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และหรือ การศึกษาตามอัธยาศัยเขาสู 
  การศึกษาในระบบ 
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  28.1   หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรูและใหหนวยกิต         

   จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูการศึกษาในระบบมีดังน้ี 

   28.1.1   วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรูจะกระทำไดโดยการทดสอบมาตรฐาน   

    การทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน  การประเมินการจัดการศึกษาหรือ  

    อบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตางๆ และการประเมินแฟมสะสมงาน 

   28.1.2 การเทียบโอนความรู จะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาตามหลักสูตรท่ีเปดสอนใน 

    มหาวทิยาลยั  โดยรายวชิาหรือกลุมวิชาท่ีเทยีบโอนใหเมือ่รวมกันแลวตองมจีำนวน  

    หนวยกิตไมเกินสามในส่ีของจำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 

   28.1.3 การขอเทียบโอนความรูเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีอยูในสังกัดสาขาวิชาใด ให 
    สาขาวิชาน้ันเปนผูกำหนดวิธีการและดำเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอน   

                   ความรูนั้นตองไดรับผลการประเมินเทียบไดไมต่ำกวา  ค หรือ C   จึงจะใหนับ  

                 จำนวนหนวยกิตรายวิชา หรือกลุมวิชาน้ัน 

   28.1.4 รายวิชาท่ีเทียบโอนให  จะไมนำมาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียประจำภาคและคา 
    ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึก Prior Learning Credits ไวสวนบนของ 

    รายวิชาท่ีเทียบโอนใหในใบแสดงผลการเรียน ในกรณีมีเหตุจำเปน มหาวิทยาลัยมี 
    เอกสิทธ์ิ ที่จะใหสาขาวิชาทำการประเมินความรูของผูที่จะขอเทียบโอนความรู 
  28.2 ใหมีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังน้ี 

   28.2.1 หนวยกติท่ีไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบนัทึก “CS” (Credits from  Standardized  

    Tests) 

   28.2.2 หนวยกิตท่ีไดจากการทดสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน  ใหบันทึกเปน “CE”  

    (Credits from Examination) 

   28.2.3 หนวยกิตท่ีไดจากการประเมนิการจัดการศึกษาหรืออบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตางๆ  

    ใหบันทึก “CT” (Credits from Training) 

   28.2.4 หนวยกิตท่ีไดจากการประเมินแฟมสะสมงาน ใหบันทึก “CP” (Credits from  

    Portfolio) 

  28.3 การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในขอ  28.2 ใหบันทึกไวสวนทายของ 

   รายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีเทียบโอนให  เวนแตหลักสูตรท่ีมีองคกรวิชาชีพควบคุมและตองใช 
   ผลการเรียนประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหกำหนดระดับคะแนนในรายวิชา 
   หรือกลุมวิชาเพื่อนำมาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียประจำภาค และคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  

   โดยบนัทึก “PL” ( Prior Learning )ไวสวนทายของรายวิชาท่ีเทียบโอนใหในใบแสดงผล 

   การเรียน 

  28.4   ใหคณะจัดทำประกาศเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนจากการ 

   ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ  

  28.5 การเทียบโอนผลการเรียนในหมวดน้ี ไมใชบังคับกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาภาค 

   สมทบพิเศษ (การจัดการศึกษาเฉพาะกิจ) 
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หมวดที่  8 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ขอ 29   ใหคณะท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยจัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสำหรับรายวิชาท่ีนักศึกษา 
  ลงทะเบียนเรียนไวในแตละภาคการศึกษาหน่ึง ๆ โดยการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชาให 
  กำหนดเปนระดับคะแนน คาระดับคะแนนตอหนวยกิต และผลการศึกษา ดังตอไปน้ี  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 ขอ 30 การใหระดับคะแนน   ก (A)    ข+ (B+)    ข (B)    ค+ (C+)   ค (C)   ง+ (D+)   ง  (D)   และ  ต (F)   

  จะกระทำไดในกรณีตอไปนี้   
  30.1   ในรายวิชาท่ีนักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานท่ีประเมินผลการศึกษาได 
                      30.2 เปลี่ยนจากระดับคะแนน  ม.ส. (I)   

 ขอ 31 การใหระดับคะแนน ต  (F)  นอกเหนือไปจากขอ  30  แลว  จะกระทำไดดังตอไปน้ี 

  31.1   ในรายวิชาท่ีนักศึกษามีเวลาศึกษาไมครบรอยละ  80  ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา 
  31.2 เม่ือนักศึกษาทำผิดระเบียบการสอบในแตละภาคการศึกษาตามขอบังคับหรือระเบียบ 

   หรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้นๆ และไดรับการตัดสินใหไดระดับคะแนน ต (F) 

 ขอ 32   การใหระดับคะแนน  ถ (W)  จะกระทำไดในกรณีตอไปน้ี 

  32.1 นกัศึกษาปวยกอนสอบและไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได โดยย่ืนใบลา 
   ปวยพรอมใบรับรองแพทยใหคณบดี หรือรองอธิการบดี  พิจารณารวมกับอาจารยผูสอน    

   หากเห็นวาการศึกษาของนักศึกษาผูนั้นขาดเน้ือหาสวนที่สำคัญ  สมควรใหระดับคะแนน  ถ  

   (W) ในบางวิชาหรือทั้งหมด 
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ระดับคะแนน  (GRADE) 
 

ก       หรือ      A 

   ข+      หรือ      B+ 

ข       หรือ      B 

 ค+     หรือ      C+ 

ค       หรือ      C 

 ง+      หรือ      D+ 

ง        หรือ      D 

ต       หรือ       F 

ถ       หรือ      W 

ม.ส.   หรือ      I 

พ.จ.   หรือ      S 

ม.จ.   หรือ      U 

ม.น.   หรือ     Au 

คาระดับคะแนนตอหนวยกิต 
 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

ผลการศึกษา 
 

ดีเยี่ยม (Excellent) 

ดมีาก (Very Good) 

ดี (Good) 

ดีพอใช (Fairly  Good) 

พอใช (Fair) 

ออน (Poor) 

ออนมาก (Very  Poor) 

ตก (Fail) 

ถอนรายวิชา (Withdrawn) 

ไมสมบูรณ (Incomplete) 

พอใจ (Satisfactory) 

ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

ไมนับหนวยกิต (Audit) 



  32.2 นักศึกษาลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาหที่ 12 ในระหวางภาคการศึกษาปกติหรือสัปดาหที่  
   5  ในระหวางภาคการศึกษาฤดูรอน 

  32.3 คณบดี หรือรองอธิการบดี อนุญาตใหเปลี่ยนระดับคะแนนจาก ม.ส. (I)  เนื่องจากปวยหรือ 

   เหตุสุดวิสัย 

  32.4 ในรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุญาตใหลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต (Au)  และมีเวลา 
   ศึกษาไมครบรอยละ 80   ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา 
 ขอ 33 การใหระดับคะแนน  ม.ส. (I) จะกระทำไดในรายวิชาท่ีผลการศึกษายังไมสมบูรณ  โดยอาจารย 
  ผูสอนจะตองระบุสาเหตุที่ใหระดับคะแนน ม.ส. (I)  ประกอบไวดวยในกรณีตอไปน้ี 

  33.1 กรณีมีเหตุเจ็บปวยหรือเหตุสุดวิสัย และมีเวลาศึกษาครบรอยละ 80 โดยไดรับอนุมัติจาก 

   คณบดี หรือรองอธิการบดี 
  33.2 กรณีนักศึกษาทำงานท่ีเปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารยผูสอนรายวิชา    
   นั้นเห็นสมควรใหรอผลการศึกษาไว   ดวยความเห็นชอบจากหัวหนาสาขาวิชาท่ีรายวิชาน้ัน 

   สังกัด  และไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือรองอธิการบดี  โดยขออนุมัติตามกำหนดเวลาของ 

   คณะหรือเขตพื้นที่ 
 ขอ 34 การขอแกระดับคะแนน ม.ส. (I)  นักศึกษาจะตองย่ืนคำรองตออาจารยผูสอนรายวิชาน้ันภายใน 

  กำหนด  5  วันทำการหลังจากวันประกาศผลสอบ   เพื่อขอใหอาจารยผูสอนกำหนดระยะเวลา 
  สำหรับการวัดผลการศึกษาท่ีสมบูรณในรายวิชาน้ัน  เพื่อเปล่ียนระดับคะแนน  ม.ส. (I) ใหแลว 

  เสร็จภายใน 15 วันทำการนับแตวันประกาศผลสอบ  ยกเวนการเปล่ียนระดับคะแนน  ม.ส. (I)   

  ของรายวิชาท่ีเปนโครงงานหรือปญหาพิเศษหรือวิทยานิพนธ  ใหขออนุมัติจากคณบดีหรือรอง 

  อธิการบดี  เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน  ม.ส. (I)  และใหคณบดีหรือรองอธิการบดีสงระดับคะแนน 

  ถึงสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ กองการศึกษา กอนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป   

  หากพนกำหนดทั้ง 2  กรณีนี้แลว  นักศึกษาท่ีไดระดับคะแนน  ม.ส. (I) ในรายวิชาใดจะถูกเปลี่ยน 

  เปนระดับคะแนน ต (F) โดยอัตโนมัต ิ

                         กอนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป  หมายถึง  กอนวันท่ีที่มหาวิทยาลัยกำหนดไวใหเปนวันสิ้น 

  ภาคการศึกษาใด ๆ ถัดไปจากภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาไดระดับคะแนน ม.ส. (I)  ไวเปนระยะเวลา   
  1 ภาคการศึกษา  ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอนซ่ึงเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับแตหากนักศึกษาลง 

  ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอน  จะตองดำเนินการวัดผลการศึกษาท่ีสมบูรณใหเสร็จสิ้น 

  กอนวันสิ้นภาคการศึกษาฤดูรอน มิฉะน้ันระดับคะแนน ม.ส. (I) จะถูกเปลี่ยน  เปนระดับคะแนน   

  ต  (F)  โดยอัตโนมัติ     
   นักศึกษาท่ีไดระดับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาใด ไมจำเปนตองลงทะเบียนเรียนเพ่ือ  

  ขอปรับระดับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาตอไป แตการขอเปล่ียนระดับคะแนน ม.ส. (I) ใน 

  ภาคการศึกษาสุดทายของนักศึกษา นักศึกษาตองขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา และชำระเงิน 

  คาธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ขอ 35   การเปล่ียนระดับคะแนน ม.ส. (I)  จะกระทำไดในกรณีดังตอไปน้ี 

  35.1 นักศึกษาท่ีมีเวลาศึกษาครบรอยละ 80   ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา  แตไมไดสอบ 

   เพราะเจ็บปวยหรอืมเีหตสุดุวิสยั และไดรบัอนมุตัจิากคณบดีหรอืรองอธกิารบดีในกรณเีชนนี ้  
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   การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ใหไดระดับคะแนนตามเกณฑการวัดและประเมินผล 

   การศึกษา 
  35.2 เม่ืออาจารยผูสอนและหัวหนาสาขาวิชาเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะนักศึกษาตอง 

   ทำงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษาในรายวิชาน้ันใหสมบูรณ  โดยมิใชความผิดของ 

   นักศึกษาในกรณีเชนนี้การเปลี่ยนระดับคะแนน  ม.ส. (I) ใหไดระดับคะแนนตามเกณฑ 
   การวัดและประเมินผลการศึกษา  แตถาเปนกรณีความผิดของนักศึกษาแลวการเปลี่ยนระดับ 

   คะแนน ม.ส. (I)  ใหไดไมสูงกวาระดับคะแนน  ค (C)  

 ขอ 36 การใหระดับคะแนน  พ.จ. (S)   และ ม.จ. (U)  จะกระทำไดในรายวิชาท่ีผลการประเมินผลการ 

  ศึกษาเปนที่  พอใจ  และ ไมพอใจ ดังกรณีตอไปนี้ 
  36.1 ในรายวิชาท่ีหลักสูตรกำหนดไววามีการประเมินผลการศึกษาอยางไมเปนระดับ 

   คะแนน  ก (A)  ข+ (B+)  ข (B)  ค+ (C+)  ค (C)  ง+ (D+)  ง (D)  และ  ต (F)    

  36.2 ในรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอกเหนือไปจากหลักสูตรและขอรับการประเมินผล 

             การศึกษาเปนระดับคะแนน  พ.จ. (S)  และ  ม.จ.  (U)  จะไมมีคาระดับคะแนนตอหนวยกิต 

            และหนวยกิตท่ีไดไมนำมาคำนวณหาคาระดับคะแนนเฉล่ียประจำภาคและคาระดับ 

            คะแนนเฉลี่ยสะสม  แตใหนับรวมเขาเปนหนวยกิตสะสมดวย 

 ขอ 37 การใหระดับคะแนน  ม.น. (Au)  จะกระทำไดในรายวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีอาจารยที่ปรึกษาอาจจะ 

  แนะนำใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อเปนการเสริมความรู  โดยไมนับหนวยกิตในรายวิชาน้ันดัง 

  กรณีตอไปนี้ 
  37.1 เม่ือนักศึกษาไดมีเวลาศึกษาครบรอยละ  80  ของเวลาศึกษา  ประกอบกับอาจารยผูสอน   

             วินิจฉัยวา  ไดศึกษาดวยความต้ังใจ  ใหระดับคะแนนเปน  ม.น. (AU)   หากนักศึกษามีเวลา 
   ศึกษาไมครบรอยละ 80  ของเวลาศึกษาใหระดับคะแนนเปน  ถ (W)  ในรายวิชาน้ัน 

  37.2 หนวยกิตของรายวิชาท่ีศึกษาโดยไมนับหนวยกิต ม.น.(Au)  จะไมนับรวมเขาเปนหนวยกิต 

             สะสมและหนวยกิตตลอดหลักสูตร 

  37.3 นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนในรายวชิาใดโดยไมนับหนวยกิตแลว นักศึกษาผูนั้นจะลง 

   ทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ันซ้ำอีก  เพื่อเปนการนับหนวยกิตในภายหลังก็ได  
 ขอ 38 การคำนวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

  เมือ่สิน้ภาคการศึกษาหนึง่ๆ  มหาวิทยาลัยจะคำนวณหาคาระดับคะแนนเฉล่ียของรายวิชา ทีน่กัศกึษา  
  แตละคนไดลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษาน้ัน ๆ  เรียกวาคาระดับคะแนนเฉล่ียประจำภาค  

  ตามผลรวมของหนวยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ซึ่งเรียกวาหนวยกิต 

  ประจำภาค   และจะคำนวณหาคาระดับคะแนนเฉล่ียทุกรายวิชาของทุกภาคการศึกษา  รวมทั้งภาค 

  การศึกษาฤดูรอนดวย  ตั้งแตเริ่มสภาพการเปนนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปจจุบันเรียกวาคา 
  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามผลรวมของหนวยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา 
  ทัง้หมด ซึง่เรยีกวาหนวยกติสะสม  คาระดบัคะแนนเฉลีย่ม ี 2  ประเภท  ซึง่คำนวณหาไดดงัตอไปนี้ 
         38.1 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค  ใหคำนวณหาจากผลการศึกษาของนักศึกษา  ในแตละภาค 

   การศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตคำนวณกับคาระดับคะแนนตอหนวยกิตท่ี 

   นักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง   แลวหารดวยผลรวมของจำนวนหนวยกิตประจำ 
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   ภาค  ในการหารเมื่อไดทศนิยมสองตำแหนงแลว   ถาปรากฏวายังมีเศษใหปดท้ิง 

  38.2 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ใหคำนวณหาจากผลการศึกษาของนักศึกษาต้ังแตเริ่มสภาพ 

             การเปนนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปจจุบันท่ีกำลังคิดคำนวณ  โดยเอาผลรวมของผลคูณ 

           ของหนวยกิตคำนวณกับคาระดับคะแนนตอหนวยกิตท่ีนักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปน 

   ตัวตั้ง  แลวหารดวยผลรวมของจำนวนหนวยกิตสะสม   ในการหาร เมื่อไดทศนิยมสอง 

   ตำแหนงแลว  ถาปรากฏวายังมีเศษใหปดท้ิง 

 ขอ 39 การลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือแทน  และการนับหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

  39.1 นักศึกษาท่ีไดรับคะแนน ง+ (D+)  หรือ  ง  (D)  มีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำอีกได     
             การลงทะเบียนเรียนที่กลาวน้ี  เรียกวา  การเรียนเนน (Regrade)  

  39.2 รายวิชาใดท่ีนักศึกษาขอเรียนเนน  ใหยกเลิกการลงทะเบียนและผลการเรียนในรายวิชาท่ีขอ 

   เรียนเนน  และใหนับหนวยกิตของการลงทะเบียนคร้ังหลังสุด 

  39.3 รายวิชาใดท่ีนักศึกษาไดระดับคะแนน  ต  (F)  หรือ  ม.จ.  (U)  หรือ  ถ  (W)  หากเปนราย  

   วิชาบังคับในหลักสูตรแลว  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ำอีกจนกวาจะได 
   ระดับคะแนนตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว แตถาเปนรายวิชาเลือกในหลักสูตรนักศึกษาอาจลง 

   ทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนก็ได  
             39.4 รายวิชาใดท่ีนักศึกษาไดระดับคะแนน  ต (F)  หรือ  ม.จ.  (U)  เมื่อมีการลงทะเบียนเรียนราย  

   วิชาซ้ำหรือแทนกันแลวใหนับหนวยกิตสะสมเพียงคร้ังเดียวในการคำนวณหาคาระดับ 

   คะแนนเฉลี่ยสะสม 

  39.5 การนับหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชา ที่ไดระดับคะแนน    

   ตั้งแต ง (D) ขึ้นไป หรือไดคะแนน  พ.จ. (S)  เทาน้ัน 

 

 ขอ 40 การบันทึกผล และการประเมินผล กรณีเรียนซ้ำหรือแทน 

       40.1 ใหบันทึกผลการเรียนทุกครั้งท่ีลงทะเบียนเรียน   

        40.2 การประเมินผลการศึกษา ใหใชระดับคะแนนท่ีไดรับคร้ังหลังสุดมาคำนวณระดับคะแนน 

   เฉลี่ย 

 

หมวดที่  9 
การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

 ขอ 41 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ือ 

  41.1   ตาย 

  41.2   ลาออก 

  41.3   โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันอื่น 

  41.4   พนสภาพเนื่องจากถูกถอนชื่อการเปนนักศึกษาตามขอ 10.8 

  41.5   ไมผานเกณฑการวัดและประเมินผลตามขอ 42 

  41.6   ใชระยะเวลาการศึกษาเกนิกวาสองเทาของแผนการเรียนตามหลักสตูร  นบัแตวนัข้ึนทะเบยีน  
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   เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย   ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน   ทั้งน้ีสำหรับนักศึกษาท่ีโอน 

   ยายคณะหรือหลักสูตรใหนับเวลาที่เคยศึกษาอยูในหลักสูตรเดิมรวมเขาดวย 

    41.7 สำเร็จการศึกษาครบหลักสูตรและไดรับการอนุมัติปริญญา 
   41.8 มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษานอกเหนือจากขอดังกลาวขางตน 

 ขอ 42 เกณฑการพนสภาพเนื่องจากผลการศึกษา 
               42.1 มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเทากับ 0.00  เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม 

   (Credit Attempt-CA) ที่นำมาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (Grade Point Average - GPA.)  

   นอยกวา  30  หนวยกิต  

  42.2 มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา  1.50    เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม 

     (Credit Attempt-CA) ที่นำมาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม(Grade Point Average - GPA.)  

   ระหวาง  30  ถึง  59  หนวยกิต 

           42.3   มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 1.75  เมื่อลงทะเบียนเรียน มีหนวยกิตสะสม 

   (Credit Attempt-CA) ทีน่ำมาคิดคาระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม (Grade Point Average – GPA.)      

   ตั้งแต  60 หนวยกิตข้ึนไป   ถึงจำนวนหนวยกิตสะสมกอนครบหลักสูตร 

  42.4 มคีาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average - GPA.) ต่ำกวา  2.00 เมื่อลงทะเบียน 

   เรียนครบตามที่กำหนดไวในหลักสูตร ยกเวนกรณีที่นักศึกษาไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

   ตั้งแต 1.90 ขึ้นไป แตไมถึง 2.00 ซึ่งผลการศึกษาไมเพียงพอท่ีจะรับการเสนอช่ือเพื่อรับ 

   ปริญญา  ใหนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาท่ีไดระดับคะแนนต่ำกวา  ก (A)  เพื่อ 

   ปรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง2.00  ภายในกำหนดระยะเวลา  3  ภาคการศึกษารวม 

   ภาคการศึกษาฤดูรอน  แตไมเกินระยะเวลาสองเทาของแผนการเรียนตามหลักสูตร 

  42.5 เกณฑการพนสภาพเนื่องจากผลการศึกษาตามขอ 42.1 ถึง 42.3 สามารถแสดงเปนตาราง 

   แสดงหนวยกิตสะสมและคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ดังตอไปน้ี 
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หนวยกิตสะสม 
 
 

0 – 29 

30 – 59 

60 – กอนครบตามหลักสูตร 

ครบตามหลักสูตร 

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(สภาพการเตือน)  

0.01– 1.49 

1.50 – 1.74 

1.75 – 1.99 

1.90 – 1.99 มีสิทธิ์ยื่นคำรอง 

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(พนสภาพการเปนนักศึกษา) 

 

0.00 

ต่ำกวา 1.50 

ต่ำกวา 1.75 

ต่ำกวา 2.00 



หมวดที่  10 
การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู 

 

 ขอ 43 ผูเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติและพื้นความรู หรือประสบการณตามท่ีหัวหนาสาขาวิชาเห็นสมควร 

 ขอ 44 การเขาศึกษา 
  44.1 ผูประสงคจะเขาศึกษาตองย่ืนคำรองโดยตรงท่ีคณะหรือ กองการศึกษาท่ีประสงคจะขอเขา 
   ศึกษาเพ่ือเพิ่มพูนความรูลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเปดภาคการศึกษาท่ีประสงคจะ 

   เขาศึกษา 
  44.2 ใหผูประสงคจะเขาศึกษาสงเอกสารแสดงคุณสมบัติและพ้ืนความรูหรือประสบการณที่  
   ผานมาท้ังหมดในวันที่ยื่นคำรอง 

  44.3 ใหคณบดี หรือรองอธิการบดี พิจารณาการรับเขาศึกษา 
 ขอ 45 การลงทะเบียน 

  45.1 ผูเขาศึกษาไมมีสถานภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  45.2 การลงทะเบียนเรียนจะตองไมเกินภาคการศึกษาละ 9 หนวยกิต โดยตองดำเนินการตาม 

   กำหนดการเชนเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  45.3 ผูเขาศึกษาตองชำระคาบำรุงการศึกษา คาลงทะเบียนและคาบำรุงหองสมุดในอัตราเดียวกับ 

   กลุมนักศึกษาของคณะท่ีผูเขาศึกษาประสงคจะเขาศึกษาดวย 

 ขอ 46 การขอเอกสารแสดงผลการศึกษา ใหผูเขาศึกษาย่ืนคำรองตอสำนักสงเสริมวิชาการและงาน 

  ทะเบียนหรือกองการศึกษา   ซึ่งจะออกระดับคะแนนใหเปนระดับคะแนน  ก (A)  ข+ (B+)  ข (B)   

  ค+ (C+)  ค (C)  ง+ (D+)  ง  (D)  และ  ต (F)  และหนวยกิตท่ีไดไมนำมาคำนวณหาคาระดับ 

  คะแนนเฉลี่ย 

 

หมวดที่  11 
การขอสำเร็จการศึกษาและการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

 

 ขอ 47   นักศึกษาผูมีสิทธ์ิขอสำเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

  47.1 ตองศึกษารายวิชาใหครบตามขอกำหนดของหลักสูตรน้ัน      

  47.2 สอบไดจำนวนหนวยกิตสะสมไมต่ำกวาท่ีหลักสูตรกำหนดไว และไดคาระดับคะแนนเฉล่ีย 

   สะสมไมต่ำกวา 2.00 

  47.3 เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเปนบัณฑิตและไมมีหน้ีสินผูกพันตอมหาวิทยาลัย 

  47.4 การยื่นคำรองขอสำเร็จการศึกษา ตองย่ืนตอสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือกอง 

   การศึกษา ในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาคาดวาจะสำเร็จการศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน 60  

   วันนับแตวันเปดภาคการศึกษาน้ัน 

  47.5 นักศึกษาท่ีไมดำเนินการตามขอ 47.4  จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาใน 

   ภาคการศึกษาน้ัน และจะตองชำระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษา   จนถึง 

   ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษา ยื่นคำรองขอสำเร็จการศึกษา 
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 ขอ 48    นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา   ตองขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต   โดยย่ืนคำรองข้ึนทะเบียนบัณฑิตตอ 

              สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือกองการศึกษาพรอมชำระเงินคาข้ึนทะเบียนบัณฑิต  

 ขอ 49 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที่  12 
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม 

 

 ขอ 50 นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมตองเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี 

     50.1   ลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยไมต่ำกวา 72  หนวยกิตสำหรับหลักสูตร  2-3  ป  
                การศึกษา หรือไมต่ำกวา  120 หนวยกิตสำหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา  หรือไมต่ำกวา 
               150 หนวยกิตสำหรับหลักสูตร 5 ปการศึกษา 
     50.2 สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ทั้งน้ีไมนับระยะเวลาที่นักศึกษาขอลา 
   พักการศึกษาตามขอบังคับนี้ 
  50.3 ตองไมมีผลการศึกษาท่ีอยูในเกณฑขั้นไมพอใจ หรือ  ม.จ.(U)  หรือต่ำกวาระดับคะแนนข้ัน 

   พอใช  หรือ  ค (C) ในรายวิชาใดวิชาหน่ึง 

     50.4 นักศึกษาผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 50.1  50.2 และ 50.3 ที่มีคาระดับ 

   คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.75 จะไดรับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 

     50.5 นักศึกษาผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 50.1  50.2 และ 50.3 ที่มีคาระดับ 

   คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.50 จะไดรับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 

  50.6 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนนำเสนอ 

             ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวเดียวกันกับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจำภาคการศึกษาน้ัน 

 ขอ 51 การใหเกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน 

     51.1   ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีเหรียญเกียรตินิยมแกผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเดนโดยแยก 

   เปนกลุมสาขาวิชาตามช่ือปริญญา 
     51.2 เกยีรตนิยิมเหรยีญทองใหแกผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดปริญญาเกียรตินยิมอนัดับ 1 ทีไ่ดคาระดับ  

   คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแตละกลุมสาขาวิชาตามช่ือปริญญา 
  51.3    เกียรตินิยมเหรียญเงินใหแกผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมเปนท่ีสอง 

              และจะตองไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 ในแตละกลุมสาขาวิชาตามช่ือปริญญา    
              กรณีผูสำเร็จการศึกษาไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสูงสุด    แตไดปริญญาเกียรตินิยม 

              อันดับ 2 ในแตละกลุมสาขาวิชาตามช่ือปริญญาใหเกียรตินิยมเหรียญเงิน 

 ขอ 52 การเสนอชื่อเพื่อรับเหรียญเกียรตินิยมใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการปการ  

  ศึกษาละหน่ึงคร้ัง  และใหอธิการบดีนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติในคราวเดียว  

  กันกับท่ีเสนอขออนุมัติปริญญาประจำภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา 
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หมวดที่  13 
บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ 53 ขอบังคับนี้ ใหมีผลใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

 ขอ 54 นักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา 2551  ใหใชขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยการ 

  ศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2537   ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยการศึกษาระดับ    

  ปริญญา ซึง่แกไขเพิม่เตมิ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2543(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2544(ฉบบัท่ี 5)   

  พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2545(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547  และขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   

  วาดวยปริญญาเกียรตินิยม และเหรียญเกียรตินิยม พ.ศ.2547 จนกวาจะสำเร็จการศึกษาโดยอนุโลม 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   23   เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ.2551        

(ดร.กฤษณพงศ    กีรติกร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร  

พ.ศ. 2551 
  

 ตามท่ีไดมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548    เพื่อใหการดำเนินการจัดการ
ศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา จึงเห็นควรจัดทำขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2551  ขึ้น 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  17 (2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548  

และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในการประชุมคร้ังท่ี 5(3/2551) เมื่อวันท่ี  28 เดือน  มีนาคม  

พ.ศ. 2551  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 

 หมวดท่ี  1 บทท่ัวไป 

 หมวดท่ี  2 การรับเขาศึกษา 
  หมวดท่ี  3 ระบบการศึกษา 
  หมวดท่ี  4 การลงทะเบียนเรียน 

  หมวดท่ี  5 การลาของนักศึกษา 
  หมวดท่ี  6 การยายคณะและหลักสูตร    

  หมวดท่ี  7 การเทียบโอนผลการเรียน 

  หมวดท่ี  8 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  หมวดท่ี  9 การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
  หมวดท่ี  10 การศึกษาเพ่ือเพิ่มพูนความรู 
 หมวดท่ี   11 การขอสำเร็จการศึกษา 
  หมวดท่ี  12 บทเฉพาะกาล 
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หมวดที่  1 
บทท่ัวไป 

 

 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  วาดวยการศึกษาระดับ 

  ประกาศนียบัตร  พ.ศ. 2551” 

 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ 3    บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คำส่ัง  หรือประกาศอ่ืนใด  ในสวนที่กำหนดไวแลวในขอบังคับน้ี  

  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับน้ีแทน 

 ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
           “รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีที่มหาวิทยาลัย 

      เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ตาก นาน พิษณุโลก   

      และลำปาง  

  “คณบดี”  หมายถึง หัวหนาหนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

      ระดับประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย และใหหมายรวมถึง 

      หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ือเปนอยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา 
      “คณะ”  หมายถึง หนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ 

      ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย และใหหมายรวมถึงหนวยงาน  

      ที่เรียกชื่อเปนอยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา 
  “คณะกรรมการประจำคณะ” 

     หมายถึง คณะกรรมการประจำคณะที่ตั้งข้ึนตามมาตรา 37 แหง 

      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.2548  

      ของแตละคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
  “สาขาวิชา”  หมายถึง สาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในแตละคณะ และให 
      หมายรวมถึงหนวยงานที่เรียกช่ือเปนอยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา 
      “หัวหนาสาขาวิชา” หมายถึง หัวหนาสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในแตละคณะและ 

      ใหหมายรวมถึงหัวหนาหนวยงานท่ีเรยีกช่ือเปนอยางอ่ืนท่ีมฐีานะ  

      เทียบเทา 
  “อาจารยที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารยประจำในคณะซ่ึงคณบดีมอบหมายใหทำหนาท่ีใหคำ 
      แนะนำปรึกษา ติดตามผลเก่ียวกับการศึกษาตักเตือนและดูแล 

      ความประพฤตติลอดจนรับผิดชอบดูแลแผนการเรยีนของนักศกึษา 
  “อาจารยผูสอน” หมายถึง ผูที่มีหนาท่ีรับผิดชอบสอนรายวิชาในระดับประกาศนียบัตร 

  “นักศึกษา”  หมายถึง ผูที่เขารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรในมหาวิทยาลัย 

      เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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      “แผนการเรียน” หมายถึง แผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาของแตละ 

      หลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย การจัด  

      แผนการเรียนจะตองไดรบัความเห็นชอบจากคณบดี   

      หรอืรองอธกิารบดี 

  “เขตพื้นที่”  หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ตาก นาน   

      พิษณุโลก  และลำปาง  

      “กองการศึกษา”  หมายถึง กองการศึกษา เชียงราย  ตาก  นาน พิษณุโลก  และลำปาง  

        “สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน”      

     หมายถึง สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

      ราชมงคลลานนา 
 ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้   และมีอำนาจวินิจฉัยตีความตลอดจนออกประกาศเพ่ือให 
  การปฏิบัติตามขอบังคับนี้เปนไปดวยความเรียบรอย  ทั้งน้ีคำวินิจฉัยใหถือเปนท่ีสุด 

 

หมวดที่  2 
การรับเขาศึกษา 

 

 ขอ 6 ผูที่จะสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติและลักษณะดังน้ี 

         6.1 เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 

           6.2  ไมเปนคนวิกลจริตหรือโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีจะเปนอุปสรรคตอ 

   การศึกษา 
  6.3   ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

 ขอ 7 การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับ 

  ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 ขอ 8 ผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษา จะมีสถานภาพเปนนักศึกษาเม่ือไดขึ้นทะเบียน และทำบัตรประจำตัว 

  นักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และการกำหนดรหัสนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของ 

  มหาวิทยาลัย 

หมวดที่  3 
ระบบการศึกษา 

 

 ขอ 9 มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาตามหลักเกณฑดังน้ี 

   9.1   มหาวทิยาลยัจดัการศกึษาโดยการประสานงานดานวชิาการระหวางคณะหรือสาขาวิชาคณะใด 

   หรือสาขาวิชาใดท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับวิชาการดานใดใหจัดการศึกษาในวิชาการดานน้ันแก 
                               นักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย 

   9.2 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาภาคการศึกษาปกติโดยใชระบบทวิภาคเปนหลัก ในปการศึกษา 
            หนึ่ง จะแบงออกเปน 2  ภาคการศึกษาซ่ึงเปนภาคการศึกษาบังคับ แบงออกเปนภาคการ 

            ศึกษาท่ีหนึ่ง   และภาคการศึกษาท่ีสอง  มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาหตอหน่ึง 
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   ภาคการศึกษาท้ังน้ีไมรวมเวลาสำหรับการสอบมหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบไตรภาค 

   จัดการศึกษาปละ 3 ภาคการศึกษาปกติ โดยมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 12 สัปดาหตอ  

   ภาคการศึกษา  ทั้งน้ีการจัดการศึกษา ตองจัดการเรียนใหมีจำนวนชั่วโมงตอหนวยกิตตามท่ี 

   กำหนดไวในภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค  ทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากสภา 
   มหาวิทยาลัย 

  9.3 มหาวิทยาลัยอาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอนเพ่ิมเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ มีระยะเวลา 
   ศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห  ทั้งน้ีรวมเวลาสำหรับการสอบดวย  แตใหมีจำนวนชั่วโมงเรียน 

   ของแตละรายวิชาเทากับหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  

  9.4  การกำหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกำหนดเปนหนวยกิตตามลักษณะการจัด 

   การเรียนการสอน  ดังน้ี 

   9.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอด  

    หนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือจำนวนชั่วโมงรวมไมนอยกวา 15 ชั่วโมง ใหนับเปน 

    หนึ่งหนวยกิต 

   9.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ  ใชเวลาฝกหรือทดลอง  2 – 3 ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดหน่ึงภาค 

    การศึกษาปกติ  หรือจำนวนชั่วโมงรวม ระหวาง 30 - 45  ชั่วโมง ใหนับเปนหน่ึง 

    หนวยกิต 

   9.4.3 การฝกงาน หรอืการฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 75 ชัว่โมงตอภาคการศึกษา  
    ปกติ ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต 

   9.4.4 การทำโครงงานหรือกจิกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรบัมอบหมายท่ีใชเวลาทำโครงงาน  

    หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหนับเปนหน่ึง 

    หนวยกิต 

   9.4.5 การศึกษาบางรายวิชาท่ีมีลักษณะเฉพาะ   มหาวิทยาลัยอาจกำหนดหนวยกิตโดยใช  
     หลักเกณฑอื่นไดตามความเหมาะสม 

  9.5 นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาในแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาศึกษาตลอดภาค  

           การศึกษาจึงจะมีสิทธ์ิสอบในรายวิชาน้ัน  กรณีที่มีเวลาศึกษาไมถึงรอยละ 80 อันเนื่องมา 
   จากเหตุสุดวิสัย จะตองไดรับอนุญาตจากคณบดี 
         9.6 กำหนดการและระเบียบการสอบใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่  4 
การลงทะเบียนเรียน 

 

 ขอ 10 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังน้ี 

  10.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีกำหนดในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จตามระยะ 

   เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

  10.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และเปนไป 

   ตามขอกำหนดของหลักสูตรและขอกำหนดของคณะท่ีนักศึกษาสังกัด   หากฝาฝนจะถือวา 
   การลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปนโมฆะ 

  10.3 การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนไมต่ำกวา  
   9 หนวยกิต  แตไมเกิน 24 หนวยกิต  สำหรับภาคการศึกษาภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนได 
   ไมเกิน 9 หนวยกิต  ยกเวนในกรณีที่แผนการเรียนของหลักสูตรไดกำหนดไวเปนอยางอ่ืน  

   ใหปฏิบัติตามแผนการเรียนที่กำหนดไวในหลักสูตรน้ัน 

  10.4 การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ที่มีจำนวนหนวยกิตมากกวา 24 หนวยกิตแตไม 
   เกิน 27 หนวยกิต หรือนอยกวา 9 หนวยกิต  ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  
   หัวหนาสาขาวิชา  และไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือ รองอธิการบดี  

  10.5 นักศึกษาท่ีไดลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดแลว  แตมีประกาศ 

   ภายหลังวาพนสภาพเนื่องจากผลการศึกษาในภาคการศึกษากอน ใหถือวาผลการลงทะเบียน 

   เรียนในภาคการศึกษาถัดมาเปนโมฆะไมมีผลผูกพันมหาวิทยาลัย   และนักศึกษามีสิทธิ์ขอ 

   คืนเงินคาบำรุงการศึกษา  คาลงทะเบียน  คาธรรมเนียมการศึกษาซ่ึงไดชำระในภาคการ 

   ศึกษาท่ีเปนโมฆะ โดยยื่นคำรองภายใน 90 วันนับต้ังแตวันประกาศการพนสภาพการเปน 

   นักศึกษา ทั้งน้ีโดยไดรับความเห็นชอบจากคณบดีหรือรองอธิการบดี 

  10.6 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชำระเงินตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดในภาคการ 

   ศึกษาปกติ นักศึกษาผูใดลงทะเบียนหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดจะตองชำระเงินคา  
   ธรรมเนียมเพ่ิมเติม (คาปรับ) ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  10.7 มหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเมื่อพนกำหนดระยะเวลา 10 วันทำการ 

   นับจากวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน เวนแตมีเหตุสุดวิสัย  และ 

   เหตุผลอันสมควรใหอธิการบดีมีอำนาจอนุมัติเปนกรณีไป 

  10.8 ในภาคการศกึษาปกติ  หากนกัศึกษาผูใดไมลงทะเบียนเรียนดวยเหตุใด ๆ  จะตองทำหนังสือ  

   ขออนุญาตลาพักการศึกษาตอคณบดีหรือรองอธิการบดี  และจะตองชำระคาธรรมเนียมเพื่อ 

   รักษาสภาพการเปนนักศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา  หากไมปฏิบัติ 
   ดังกลาวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  10.9 ในภาคการศกึษาฤดรูอน นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตองชำระเงนิตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย  

   กำหนด หากไมปฏิบัติดังกลาวนักศึกษาไมมีสิทธิ์เขาศึกษาและถือวาการลงทะเบียนเรียนใน 

   ภาคการศึกษาฤดูรอนนั้นเปนโมฆะ 
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     10.10 ใหอธิการบดีมีอำนาจอนุมัติใหนักศึกษาผูถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษาตาม ขอ 10.8  

   กลับเขาเปนนักศึกษาใหมได เม่ือมีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือออก   

   จากทะเบียนนักศึกษาเปนระยะเวลาพักการศึกษา ทั้งน้ีตองไมพนกำหนดระยะเวลา  1 ปนับ 

   จากวันที่นักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา โดยนักศึกษาตองชำระเงิน 

   คาธรรมเนียมเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา  รวมทั้งคาคืนสภาพการเปนนักศึกษา และ 

   คาธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีคางชำระตาม ประกาศมหาวิทยาลัย 

 ขอ 11 กรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุอันควรอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงหรือจำกัดจำนวน 

  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได   และการขอเปดรายวิชาเพิ่มหรือปดรายวิชาใด ตอง 

  กระทำภายใน  2  สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกนับจากวัน 

  เปดภาคการศึกษาฤดูรอน 

 ขอ 12 การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีมีวิชาบังคับกอน  นักศึกษาจะตองสอบผานวิชาบังคับกอน  

  มิฉะน้ันจะถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันเปนโมฆะ  เวนแตแผนการเรียนของหลักสูตร 

  กำหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหปฏิบัติตามแผนการเรียนท่ีกำหนดไวในหลักสูตรน้ัน 

 ขอ 13 มหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑการลงทะเบียนเรียนขามเขตพ้ืนท่ี  ดังน้ี 

  13.1 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนขามเขตพ้ืนท่ีไดในแตละภาคการศึกษา หากเปนการลง 

   ทะเบียนเรียนเพื่อการศึกษาเพ่ือเพิ่มพูนความรูโดยไมนับหนวยกิต ( Au ) 

   13.2 นักศึกษาท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามเขตพ้ืนท่ี เพื่อนับหนวยกิตในหลักสูตร โดย 

   รายวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนในเขตพ้ืนท่ีอื่นจะตองเทียบไดกับรายวิชาตามหลักสูตรของ  

                 มหาวิทยาลัย  การเทียบใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสาขาวิชาเจาของรายวิชา โดยถือ 

   เกณฑเนื้อหาและจำนวนหนวยกิตเปนหลัก  สวนการอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนขามเขตพ้ืนท่ี 

             ใหเปนอำนาจของคณบดีหรือรองอธิการบดีที่นักศึกษาสังกัดอยู 
  13.3 การลงทะเบียนเรียนขามเขตพ้ืนที่ ใหนักศึกษาย่ืนคำรองขอลงทะเบียนเรียนขามเขตพ้ืนท่ี 

            ตอคณบดีหรือรองอธิการบดีที่นักศึกษาสังกัด ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามความในขอ  

   14.1 เพื่อพิจารณาอนุมัติและ เม่ืออนุมัติแลวใหนักศึกษาชำระเงินตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัย 

               กำหนด หลังจากน้ันจึงไปดำเนินการ ณ  เขตพ้ืนท่ีที่นักศึกษาตองการลงทะเบียนเรียนขาม 

   เขตพื้นที่  
 ขอ 14 นักศึกษาอาจขอเพิ่ม  หรือเปลี่ยนแปลง  หรือถอนรายวิชาไดโดยตองดำเนินการดังน้ี 

  14.1 การขอเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชา  ตองกระทำภายใน  2  สัปดาหแรกของภาคการศึกษา 
   ปกติ  และสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน 

  14.2   การถอนรายวิชา ใหมีผลดังน้ี 

   14.2.1 ถาถอนรายวิชาภายใน  2  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ   และสัปดาหแรก        

    ของภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาน้ันจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
   14.2.2 ถาถอนรายวิชาเม่ือพนกำหนด 2 สัปดาหแรก  แตยังอยูภายใน 12 สัปดาหของภาค 

    การศึกษาปกติ หรือเมื่อพนกำหนดสัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 5 สัปดาหแรกของ 

    ภาคการศึกษาฤดูรอน จะตองไดรับความเห็นชอบ จากอาจารยที่ปรึกษาโดยรายวิชา 
    นัน้จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา ซึง่จะไดระดบัคะแนนถอนรายวิชา หรือ ถ (W)   

90



   14.2.3 และเม่ือพนกำหนดการถอนรายวิชาแลวตามขอ 14.2.2  แลวนักศึกษาจะถอนการลง 

    ทะเบียนเฉพาะรายวิชาไมได  
  14.3 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มจนมีจำนวนหนวยกิตสูงกวา  หรือการถอนรายวิชาจนเหลือ 

   จำนวนหนวยกิตต่ำกวาท่ีระบุไวในขอ 10.4 จะทำมิได มิฉะน้ันจะถือวาการลงทะเบียนเรียน 

   เพิ่ม หรือถอนรายวิชาดังกลาวเปนโมฆะ เวนแตจะมีเหตุผลอันควรและไดรับอนุมัติจาก 

   อธิการบดี 
 

หมวดที่  5 
การลาของนักศึกษา 

 

 ขอ 15 การลาปวยหรือลากิจ 

  การลาไมเกิน 7 วัน ในระหวางเปดภาคการศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยผูสอนและแจง 

  อาจารยที่ปรึกษาทราบ ถาเกิน 7 วัน ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีหรือ รองอธิการบดี โดยผาน 

  อาจารยที่ปรึกษา สำหรับงานหรือการสอบที่นักศึกษาไดขาดไปในชวงเวลานั้น ใหอยูในดุลยพินิจ 

  ของอาจารยผูสอน ที่จะอนุญาตใหปฏิบัติงานหรือสอบทดแทนหรือยกเวนได 
 ขอ 16 การลาพักการศึกษาในระหวางการศึกษา 
  16.1 การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา  และถาไดลงทะเบียนไปแลวใหยกเลิก 

   การลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ัน จะไม 
   ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  แตหากเปนการลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาหที่ 12  ของ 

   ภาคการศึกษาปกติ  หรือสัปดาหที่ 5 ของภาคการศึกษาฤดูรอนใหบันทึกระดับคะแนนเปน  

   ถอนรายวิชา หรือ ถ (W)  

  16.2 การขอลาพักการศึกษา ใหยื่นคำรองตอคณบดีหรือ รองอธิการบดี 

  16.3 นักศึกษาอาจย่ืนคำรองตอคณบดีหรือ รองอธิการบดี เพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาได 
   ไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ดังกรณีตอไปนี้ 
   16.3.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจำการ 

   16.3.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใดซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็น 

    สมควรสนับสนุน 

   16.3.3 ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย  จนตองพักรักษาตัวตามคำส่ังแพทยเปนเวลานานเกิน 

    กวารอยละ 20  ของเวลาศึกษาท้ังหมด  โดยมีใบรับรองแพทย 
   16.3.4 มีความจำเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นตองไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลว ไมนอย 

    กวา 1 ภาคการศึกษา 
  16.4 ในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพักการ 

   ศึกษาไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

  16.5   ในการลาพักการศึกษา  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกวา 2  ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน 

   ไมได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

  16.6 นักศึกษาจะตองชำระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยทุกภาค 
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   การศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หากไมปฏิบัติจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียน 

   นักศึกษา  ยกเวนภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาไดชำระเงินคาบำรุงการศึกษาคาลงทะเบียนเรียน    

   คาธรรมเนียมการศึกษา  และคาอ่ืนใดตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยจะไม 
   คืนเงินดังกลาวให   แตนักศึกษาไมตองชำระเงินคารักษาสภาพการเปนนักศึกษา    
  16.7 นักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาหรือการถูกใหพักการศึกษาแลวแตกรณีไมเปน 

   เหตใุหขยายระยะเวลาการศึกษาเกินกวาสองเทาของแผนการเรียนตามหลักสูตรนับแตวัน 

   ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการ 

   ศึกษาตามขอ 16.3.1 

 ขอ 17 การลาออก  

  นักศึกษาอาจลาออกจากการเปนนักศึกษาได  โดยย่ืนคำรองขอลาออกตอคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

  และตองไมมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือรองอธิการบดี 

 

หมวดที่  6 
การยายคณะและหลักสูตร 

 

 ขอ 18 นักศึกษาท่ีประสงคจะยายหลักสูตรหรือคณะในเขตพ้ืนท่ีเดียวกัน 

  18.1 นักศึกษาท่ีประสงคจะยายหลักสูตรในคณะเดียวกัน จะกระทำไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็น 

   ชอบจากคณบดีหรือรองอธิการบดีที่นักศึกษาสังกัด 

  18.2 การขอโอนยาย ใหยื่นคำรองถึงคณบดีหรือรองอธิการบดี โดยใหเปนไปตามประกาศ  

   หลักเกณฑของคณะน้ัน ๆ อยางนอย  30 วันกอนกำหนดวันลงทะเบียนเรียนของภาคการ 

   ศึกษาท่ีจะโอนเขาศึกษา  พรอมท้ังติดตอสาขาวิชาเดิมใหจัดสงใบแสดงผลการศึกษาและคำ 
   อธิบายรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวของหลักสูตรเดิม   มายังสาขาวิชาใหมโดยตรง 

   18.3 นักศึกษาท่ีประสงคจะยายคณะตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือรองอธิการบดี ที่นักศึกษา 
   สังกัด และคณบดีหรือรองอธิการบดี ที่นักศึกษาประสงคจะยายเขาศึกษา โดยใหเปนไป  

             ตามประกาศหลักเกณฑของคณะท่ีจะยายเขาศึกษา 
  18.4 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยายหลักสูตร หรือคณะใหมีการเทียบโอนผลการเรียนตามหลัก  

   เกณฑ ในหมวดท่ี 7 

 ขอ 19 นักศึกษาท่ีประสงคจะยายสถานศึกษาขามเขตพ้ืนท่ีในระดับเดียวกัน  

  19.1 นักศึกษาตองศึกษาอยูในเขตพื้นที่เดิมมาแลวไปนอยกวา  2  ภาคการศึกษา โดยไมนับภาค 

   การศึกษาท่ีลาพักหรือถูกใหพัก  และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา  2.00   

  19.2 การรับโอนนักศึกษาตองเปนวิชาเอกเดียวกันเทาน้ัน   

  19.3 นักศึกษาท่ีประสงคจะยายสถานศึกษาขามเขตพ้ืนท่ีตองไดรับอนุมัติจากรองอธิการบดีเขต 

   พื้นที่ที่นักศึกษาสังกัด และรองอธิการบดีเขตพ้ืนท่ีที่นักศึกษาประสงคจะยายสถานศึกษา 
  19. 4 การขอโอนยาย ใหยื่นคำรองถึงรองอธิการบดีเขตพ้ืนท่ีที่นักศึกษาสังกัดอยางนอย  30 วัน 

   กอนกำหนดวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนยายเขาศึกษา  
  19.5 ใหนำรายวชิาและหนวยกติท่ีไดศกึษามาแลวทัง้หมด จากเขตพ้ืนทีเ่ดมิมาคำนวณหาคาระดับ 
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   คะแนนเฉลี่ยประจำภาค และคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมกับรายวิชาและหนวยกิตท่ีจะ 

   ตองศึกษาอีกจนครบตามหลักสูตร 

 ขอ 20   นักศึกษาท่ีประสงคจะยายจากสถาบันการศึกษาอ่ืนเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

  20.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีสำนักงานคณะกรรมการการ 

   อาชีวศึกษาศึกษารับรอง 

  20.2 นักศึกษาตองศึกษาอยูในสถาบันเดิมมาแลวไมนอยกวา 2  ภาคการศึกษา  โดยไมนับภาค 

   การศึกษาท่ีลาพัก หรือถูกใหพักและมีคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.25 

  20.3   การรับโอนนักศึกษา  ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีหรือรองอธิการบดี ที่นักศึกษาขอโอน 

   เขาศึกษาและอธิการบดี  
  20.4 การขอโอนยาย ใหยื่นคำรองถึงมหาวิทยาลัยอยางนอย 30 วันกอนกำหนดวันลงทะเบียน 

   เรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเขาศึกษา   พรอมท้ังติดตอสถาบันเดิมใหจัดสงใบแสดงผล 

   การศกึษาและคำอธิบายรายวชิาทีไ่ดศกึษามาแลวของหลักสตูรเดิมมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

  20.5 นักศึกษาท่ีไดรบัอนุมัติใหยายจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนตาม 

   หลักเกณฑ ในหมวดท่ี 7 

 

หมวดที่  7 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 

 ขอ 21 ผูขอเทียบโอนผลการเรียนตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 22 ใหคณบดีหรือรองอธิการบดี แตงต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนซ่ึงมีคุณสมบัติสอดคลอง 

  กับระดับการศึกษาและสาขาวิชาท่ีขอเทียบโอน จำนวนไมนอยกวา 3 คนดำเนินการเทียบโอนผล 

  การเรียนตามหลักสูตรท่ีกำหนด โดยใหเปนไปตามเกณฑและขอกำหนดของคณะท่ีรายวิชาน้ัน 

  สังกัด 

 ขอ 23 คณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน   มีหนาท่ีดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  หรือประเมิน 

  ความรู  ทกัษะ  และประสบการณตามหลกัเกณฑ และวธิกีารประเมินผล   โดยใหเปนไปตามเกณฑ  
  และขอกำหนดของคณะ 

 ขอ 24    ผูขอเทียบโอนจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 ปการศึกษา 
 ขอ 25    คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 ขอ 26   ใหคณบดีหรือรองอธิการบดี เปนผูอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน 

 ขอ 27    การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ 

  27.1 การเทียบโอนผลการเรียนสำหรับนักศึกษาท่ียายหลักสูตรหรือคณะในมหาวิทยาลัย 

   27.1.1 ใหเทียบโอนรายวิชา หรือกลุมวิชาซ่ึงมีเนื้อหาสาระการเรียนรู และจุดประสงค 
    ครอบคลุมไมนอยกวาสามในส่ีของรายวิชาหรือกลุมวิชาในสาขาวิชาท่ีนักศึกษาผูขอ 

    เทียบโอนกำลังศึกษาอยูโดยใหเปนไปตามเกณฑและขอกำหนดของคณะ 

   27.1.2 รายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีเทียบโอนหนวยกิตให เมื่อรวมกันแลวตองมีจำนวนหนวยกิต 

    ไมเกินสามในส่ีของจำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 
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   27.1.3 รายวิชาท่ีจะนำมาเทียบโอน ตองมีระดับคะแนนไมต่ำกวา ค หรือ C 

   27.1.4 การบันทึกผลการศึกษา  และการประเมินผลรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีเทียบโอนให จะ 

    ไมนำมาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค และคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม โดย 

    ใหบันทึก “ TC ” (Transfer Credits) ไวสวนทายของรายวิชาท่ีเทียบโอนใหในใบ 

    แสดงผลการเรียน 

   27.1.5 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาใหเขาศึกษาไดไมเกิน 

    กวาช้ันปและภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรท่ีได 
    รับความเห็นชอบแลว 

   27.1.6 ใหนักศึกษาดำเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการ 

    ศึกษาแรกหากพนกำหนดนี้ สิทธิที่จะขอเทียบโอนเปนอันหมดไป  ทั้งน้ีเพื่อผูขอ 

    เทียบโอนจะไดรับทราบจำนวนรายวิชาและจำนวนหนวยกิตท่ีจะตองศึกษาเพ่ิมเติม 

    อีกจนกวาจะครบตามหลักสูตร 

  27.2 ผูที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชวี  

   ศกึษารับรอง  และผานการคัดเลอืกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยไดอกีภายใน 3 ปนับจากวันท่ีพน 

   สภาพการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากผลการศึกษา มีสิทธิ์ไดรับการเทียบโอนและรับโอน 

   รายวิชาในระดับเดียวกัน ตามขอ 27.1 

  27.3 การเทียบโอนผลการเรียนสำหรับนักศึกษาท่ียายจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

   27.3.1 มหาวิทยาลัยอาจรบัโอนนกัศกึษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึง่สำนักงานคณะกรรมการ  

    การอาชีวศึกษารับรอง   

              27.3.2 การรับโอนนักศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีหรือรองอธิการบดี ที่นักศึกษา 
           ขอโอนเขาศึกษาและอธิการบดี โดยมีหลักเกณฑตามท่ีคณะกรรมการประจำคณะ 

    กำหนด 

   27.3.3 การขอโอนยายใหยืน่คำรองถึงมหาวิทยาลัยอยางนอย 30 วนักอนกำหนดวันลงทะเบียน  

    เรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเขาศึกษา พรอมท้ังติดตอสถาบันการศึกษาเดิมใหจัด 

    สงใบแสดงผลการศึกษาและคำอธิบายรายวิชาท่ีไดเคยศึกษามาแลวของหลักสูตรเดิม 

    มายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

   27.3.4 การเทียบโอนผลการเรียนใหใชหลักเกณฑตามความในขอ 27.1 

 ขอ 28 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและหรือหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการ 

  ศึกษาในระบบ 

  28.1 หลกัเกณฑการเทยีบโอนผลการเรยีน โดยการเทียบโอนความรูและใหหนวยกติจากการศึกษา  
   นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบมีดังน้ี 

   28.1.1 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู  จะกระทำไดโดยการทดสอบมาตรฐาน การ 

    ทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษาหรือ อบรมท่ีจัด 

    โดยหนวยงานตางๆ และการประเมินแฟมสะสมงาน 

   28.1.2 การเทียบโอนความรู จะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาตามหลักสูตรท่ีเปดสอนใน 

    มหาวิทยาลัย  โดยรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีเทียบโอนใหเมื่อรวมกันแลวตองมีจำนวน 
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    หนวยกิตไมเกินสามในส่ีของจำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 

   28.1.3 การขอเทียบโอนความรูเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีอยูในสังกัดสาขาวิชาใดใหสาขา 
    วิชาน้ันเปนผูกำหนดวิธีการและดำเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรูนั้น 

    ตองไดรับผลการประเมินเทียบไดไมต่ำกวา ค หรือ C จึงจะใหนับจำนวนหนวยกิต 

    รายวิชาหรือกลุมวิชาน้ัน 

   28.1.4 รายวิชาท่ีเทียบโอนให จะไมนำมาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียประจำภาค และคาระดับ 

    คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึก  Prior Learning Credits  ไวสวนบนของรายวิชาท่ี 

    เทียบโอนใหในใบแสดงผลการเรียน ในกรณีมีเหตุจำเปนมหาวิทยาลัย มีเอกสิทธิ์ที่ 
    จะใหสาขาวิชาทำการประเมินความรูของผูที่จะขอเทียบโอนความรู 
  28.2 ใหมีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังน้ี 

   28.2.1 หนวยกิตท่ีไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึก “CS”  

    (Credits from Standardized Tests) 

   28.2.2 หนวยกิตท่ีไดจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกเปน “CE”  

    (Credits from Examination) 

   28.2.3   หนวยกิตท่ีไดจากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตางๆ  

    ใหบันทึก “CT” (Credits from Training) 

   28.2.4   หนวยกิตท่ีไดจากการประเมินแฟมสะสมงาน ใหบันทึก “CP”  

    (Credits from Portfolio) 

  28.3   การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในขอ 28.2 ใหบันทึกไวสวนทายของราย  

   วิชาหรือกลุมวิชาท่ีเทียบโอนให เวนแตหลักสูตรท่ีมีองคกรวิชาชีพควบคุม และตองใชผล 

   การเรียนประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ใหกำหนดระดับคะแนนในรายวิชา 
   หรือกลุมวิชาเพื่อนำมาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียประจำภาค และคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม    

   โดยบันทึก “PL” ( Prior Learning ) ไวสวนทายของรายวิชาท่ีเทียบโอนใหในใบแสดงผล 

   การเรียน 

  28.4 ใหคณะจัดทำประกาศเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนจากการ 

   ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ  
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หมวดที่  8 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ขอ  29 ใหคณะท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย จดัการวดัผลและประเมนิผลการศึกษาสำหรับรายวิชาท่ีนกัศกึษา  
  ลงทะเบียนเรียนไวในแตละภาคการศึกษาหน่ึง ๆ โดยการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา 
              ใหกำหนดเปนระดับคะแนน  คาระดับคะแนนตอหนวยกิต  และผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 
               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอ 30  การใหระดับคะแนน   ก (A)    ข+ (B+)    ข (B)    ค+ (C+)   ค (C)   ง+ (D+)   ง  (D)   และ ต (F)  

  จะกระทำไดในกรณีตอไปนี้   
                      30.1 ในรายวิชาท่ีนักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานท่ีประเมินผลการศึกษาได 
                      30.2  เปลี่ยนจากระดับคะแนน ม.ส. (I)   

 ขอ 31 การใหระดับคะแนน ต (F) นอกเหนือไปจาก ขอ 30 แลว จะกระทำไดดังตอไปน้ี 

  31.1 ในรายวิชาท่ีนักศึกษามีเวลาศึกษาไมครบรอยละ 80  ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา 
  31.2 เม่ือนักศึกษาทำผิดระเบียบการสอบในแตละภาคการศึกษา ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือ 

   ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้นๆ  และไดรับการตัดสินใหไดระดับคะแนน ต (F) 

 ขอ 32 การใหระดับคะแนน  ถ (W)  จะกระทำไดในกรณีตอไปน้ี 

  32.1 นักศึกษาปวยกอนสอบและไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได  โดยย่ืนใบลา 
   ปวยพรอมใบรับรองแพทยใหคณบดี หรือรองอธิการบดี พิจารณารวมกับอาจารยผูสอน  

   หากเห็นวาการศึกษาของนักศึกษาผูนั้นขาดเน้ือหาสวนที่สำคัญสมควรใหระดับคะแนน   

   ถ (W)  ในบางวิชาหรือทั้งหมด 
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ระดับคะแนน  (GRADE) 
 

ก       หรือ      A 

   ข+      หรือ      B+ 

ข       หรือ      B 

 ค+     หรือ      C+ 

ค       หรือ      C 

 ง+      หรือ      D+ 

ง        หรือ      D 

ต       หรือ       F 

ถ       หรือ      W 

ม.ส.   หรือ      I 

พ.จ.   หรือ      S 

ม.จ.   หรือ      U 

ม.น.   หรือ     Au 

คาระดับคะแนนตอหนวยกิต 
 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

ผลการศึกษา 
 

ดีเยี่ยม(Excellent) 

ดมีาก   (Very  Good) 

ดี   (Good) 

ดีพอใช   (Fairly  Good) 

พอใช   (Fair) 

ออน  (Poor) 

ออนมาก   (Very  Poor) 

ตก  (Fail) 

ถอนรายวิชา    (Withdrawn) 

ไมสมบูรณ    (Incomplete) 

พอใจ   (Satisfactory) 

ไมพอใจ    (Unsatisfactory) 

ไมนับหนวยกิต    (Audit) 



  32.2 นักศึกษาลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาหที่ 12 ในระหวางภาคการศึกษาปกติหรือสัปดาหที่  
   5 ในระหวางภาคการศึกษาฤดูรอน 

  32.3 คณบดี หรือรองอธิการบดี อนุญาตใหเปลี่ยนระดับคะแนนจาก ม.ส. (I)  เนื่องจากปวย 

   หรือเหตุสุดวิสัย 

  32.4 ในรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุญาตใหลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต (Au) และมีเวลา 
   ศึกษาไมครบรอยละ 80 ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา 
 ขอ 33 การใหระดับคะแนน  ม.ส. (I)  จะกระทำไดในรายวิชาท่ีผลการศึกษายังไมสมบูรณ โดยอาจารยผู 
  สอนจะตองระบุสาเหตุที่ใหระดับคะแนน ม.ส. (I)  ประกอบไวดวย ในกรณีตอไปนี้ 
  33.1 กรณีมีเหตุเจ็บปวยหรือเหตุสุดวิสัย และมีเวลาศึกษาครบรอยละ 80 โดยไดรับอนุมัติจาก 

   คณบดี หรือรองอธิการบดี 
  33.2   กรณีนักศึกษาทำงานท่ีเปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารยผูสอนรายวิชา 
   นั้นเห็นสมควรใหรอผลการศึกษาไว  ดวยความเห็นชอบจากหัวหนาสาขาวิชาท่ีรายวิชาน้ัน 

   สังกัดและไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือรองอธิการบดี   โดยขออนุมัติตามกำหนดเวลาของ 

   คณะหรือเขตพื้นที่ 
 ขอ 34 การขอแกระดับคะแนน ม.ส. (I) นักศึกษาจะตองย่ืนคำรองตออาจารยผูสอนรายวิชาน้ันภายใน 

  กำหนด 5 วันทำการ  หลังจากวันประกาศผลสอบ  เพื่อขอใหอาจารยผูสอนกำหนดระยะเวลา 
  สำหรบัการวัดผลการศกึษาท่ีสมบูรณในรายวชิาน้ัน  เพือ่เปลีย่นระดับคะแนน ม.ส. (I) ใหแลวเสรจ็     

  ภายใน 15 วันทำการนับแตวันประกาศผลสอบ  ยกเวนการเปล่ียนระดับคะแนน  ม.ส. (I) ของราย  

  วิชาท่ีเปนโครงงานหรือปญหาพิเศษ ใหขออนุมัติจากคณบดี หรือรองอธิการบดี  เพื่อเปล่ียนระดับ 

  คะแนน ม.ส. (I) และใหคณบดี หรือรองอธิการบดี สงระดับคะแนนถึงสำนักสงเสริมวิชาการและ 

  งานทะเบียน หรือ กองการศึกษากอนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป  หากพนกำหนดท้ัง 2 กรณีนี้แลว   

  นักศึกษาท่ีไดระดับคะแนน  ม.ส. (I) ในรายวิชาใดจะถูกเปลี่ยนเปนระดับคะแนน ต (F) โดย 

  อัตโนมัติ 
                      กอนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป  หมายถึง  กอนวันท่ีที่มหาวิทยาลัยกำหนดไวใหเปนวันสิ้น 

  ภาคการศึกษาใด ๆ  ถัดไปจากภาคการศึกษาท่ีนักศึกษา ไดระดับคะแนน ม.ส. (I) ไวเปนระยะเวลา   
  1  ภาคการศึกษา  ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอนซ่ึงเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ  แตหากนักศึกษาลง 

  ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอน จะตองดำเนินการวัดผลการศึกษาท่ีสมบูรณใหเสร็จสิ้น 

  กอนวันสิ้นภาคการศึกษาฤดูรอน  มิฉะน้ันระดับคะแนน ม.ส. (I)  จะถูกเปลี่ยนเปนระดับคะแนน   

  ต  (F) โดยอัตโนมัติ     
   นักศึกษาท่ีไดระดับคะแนน ม.ส. (I)  ในภาคการศึกษาใด ไมจำเปนตองลงทะเบียนเรียนเพ่ือ 

  ขอปรับระดับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาตอไป แตการขอเปล่ียนระดับคะแนน ม.ส. (I)  ใน  

  ภาคการศึกษาสุดทายของนักศึกษา นักศึกษาตองขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา และชำระเงิน 

  คาธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ขอ 35 การเปล่ียนระดับคะแนน  ม.ส. (I)  จะกระทำไดในกรณีดังตอไปนี้ 
  35.1  นักศึกษาท่ีมีเวลาศึกษาครบรอยละ 80  ของเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษา แตไมไดสอบ 

   เพราะเจบ็ปวยหรอืมีเหตสุดุวิสยั และไดรบัอนมุตัจิากคณบดีหรือรองอธิการบดี ในกรณเีชนน้ี   
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   การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ใหไดระดับคะแนนตามเกณฑการวัดและประเมินผลการ 

   ศึกษา 
  35.2 เม่ืออาจารยผูสอนและหัวหนาสาขาวิชาเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะนักศึกษาตอง 

   ทำงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษาในรายวิชาน้ันใหสมบูรณ โดยมิใชความผิดของ 

   นักศึกษาในกรณีเชนนี้การเปลี่ยนระดับคะแนน  ม.ส. (I) ใหไดระดับคะแนนตามเกณฑการ 

   วัดและประเมินผลการศึกษา  แตถาเปนกรณีความผิดของนักศึกษาแลวการเปลี่ยนระดับ 

   คะแนน ม.ส. (I) ใหไดไมสูงกวาระดับคะแนน  ค (C)  

 ขอ 36 การใหระดับคะแนน  พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) จะกระทำไดในรายวิชาท่ีผลการประเมินผลการศึกษา 
  เปนที่ พอใจและไมพอใจ ดังกรณีตอไปนี้ 
  36.1 ในรายวิชาท่ีหลักสูตรกำหนดไววามีการประเมินผลการศึกษาอยางไมเปนระดับ 

   คะแนน ก (A)  ข+ (B+)  ข (B)  ค+ (C+)  ค (C)  ง+ (D+)  ง (D)  และ  ต (F)    

  36.2 ในรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอกเหนือไปจากหลักสูตรและขอรับการประเมินผล 

   การศึกษาเปนระดับคะแนน  พ.จ. (S)  และ  ม.จ.  (U) จะไมมีคาระดับคะแนนตอหนวยกิต 

   และหนวยกิตท่ีไดไมนำมาคำนวณหาคาระดับคะแนนเฉล่ียประจำภาคและคาระดับคะแนน 

   เฉลี่ยสะสม แตใหนับรวมเขาเปนหนวยกิตสะสมดวย 

 ขอ 37 การใหระดับคะแนน  ม.น. (Au)  จะกระทำไดในรายวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีอาจารยที่ปรึกษาอาจจะ 

  แนะนำใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อเปนการเสริมความรู  โดยไมนับหนวยกิตในรายวิชาน้ันดัง 

  กรณีตอไปนี้ 
  37.1 เม่ือนักศึกษาไดมีเวลาศึกษาครบรอยละ  80  ของเวลาศึกษา  ประกอบกับอาจารยผูสอน   

             วินิจฉัยวา  ไดศึกษาดวยความต้ังใจ  ใหระดับคะแนนเปน  ม.น. (AU)   หากนักศึกษามีเวลา 
   ศึกษาไมครบรอยละ 80  ของเวลาศึกษาใหระดับคะแนนเปนถ (W)  ในรายวิชาน้ัน 

  37.2 หนวยกิตของรายวิชาท่ีศึกษาโดยไมนับหนวยกิต ม.น.(Au)  จะไมนับรวมเขาเปนหนวยกิต 

             สะสมและหนวยกิตตลอดหลักสูตร 

  37.3 นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไมนับหนวยกติแลว นักศึกษาผูนั้นจะลง 

   ทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ันซ้ำอีก  เพื่อเปนการนับหนวยกิตในภายหลังก็ได  
 ขอ 38 การคำนวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

  เม่ือส้ินภาคการศกึษาหนึง่ๆ มหาวทิยาลยัจะคำนวณหาคาระดับคะแนนเฉลีย่ของรายวิชาท่ีนกัศกึษา  
  แตละคนไดลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษาน้ัน ๆ เรียกวาคาระดับคะแนนเฉล่ียประจำภาค  

  ตามผลรวมของหนวยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ซึ่งเรียกวาหนวยกิต 

  ประจำภาค   และจะคำนวณหาคาระดับคะแนนเฉล่ียทุกรายวิชาของทุกภาคการศึกษา รวมทั้งภาค 

  การศกึษาฤดูรอนดวย  ตัง้แตเริม่สภาพการเปนนักศกึษาจนถึงภาคการศึกษาปจจบุนัเรยีกวาคาระดับ  

  คะแนนเฉลี่ยสะสม  ตามผลรวมของหนวยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษาท้ังหมด  

  ซึ่งเรียกวาหนวยกิตสะสม  คาระดับคะแนนเฉล่ียมี  2  ประเภท  ซึ่งคำนวณหาไดดังตอไปน้ี 

  38.1   คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค ใหคำนวณหาจากผลการศึกษาของนักศึกษา ในแตละภาค 

   การศึกษาโดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตคำนวณกับคาระดับคะแนนตอหนวยกิตท่ี 

   นักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง แลวหารดวยผลรวมของจำนวนหนวยกิตประจำ 
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   ภาค ในการหารเมื่อไดทศนิยมสองตำแหนงแลวถาปรากฏวายังมีเศษใหปดท้ิง 

  38.2 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคำนวณหาจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแตเริ่มสภาพ 

   การเปนนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปจจุบันท่ีกำลังคิดคำนวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณ 

   ของหนวยกิตคำนวณกับคาระดับคะแนนตอหนวยกิตท่ีนักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปน 

   ตวัตัง้ แลวหารดวยผลรวมของจำนวนหนวยกิตสะสม  ในการหารเม่ือไดทศนยิมสองตำแหนง  

   แลวถาปรากฏวายังมีเศษใหปดท้ิง 

 ขอ 39 การลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือแทน  และการนับหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

  39.1 นักศึกษาท่ีไดรับคะแนน ง+ (D+)  หรือ  ง  (D)  มีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำอีกไดการ  

   ลงทะเบียนเรียนที่กลาวน้ี  เรียกวา  การเรียนเนน (Regrade)  

  39.2 รายวิชาใดท่ีนักศึกษาขอเรียนเนน  ใหยกเลิกการลงทะเบียนและผลการเรียนในรายวิชาท่ีขอ 

   เรียนเนน และใหนับหนวยกิตของการลงทะเบียนคร้ังหลังสุด 

  39.3 รายวิชาใดท่ีนักศึกษาไดระดับคะแนน  ต  (F)  หรือ  ม.จ.  (U)  หรือ  ถ  (W)  หากเปน 

           รายวิชาบังคับในหลักสูตรแลว  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ำอีกจนกวาจะ 

   ไดระดับคะแนนตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว แตถาเปนรายวิชาเลือกในหลักสูตรนักศึกษาอาจ 

   ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนก็ได  
  39.4  รายวิชาใดท่ีนักศึกษาไดระดับคะแนน  ต (F)  หรือ  ม.จ.  (U)  เมื่อมีการลงทะเบียนเรียน 

   รายวิชาซ้ำหรือแทนกันแลวใหนับหนวยกิตสะสมเพียงคร้ังเดียวในการคำนวณหาคาระดับ 

   คะแนนเฉลี่ยสะสม 

  39.5 การนับหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชา ที่ไดระดับคะแนน    

       ตั้งแต ง (D) ขึ้นไป หรือไดคะแนน  พ.จ. (S)  เทาน้ัน 

 ขอ 40 การบันทึกผล และการประเมินผล กรณีเรียนซ้ำหรือแทน 

       40.1 ใหบันทึกผลการเรียนทุกครั้งท่ีลงทะเบียนเรียน   

        40.2 การประเมนิผลการศึกษา ใหใชระดบัคะแนนท่ีไดรบัคร้ังหลังสุดมาคำนวณระดับคะแนนเฉล่ีย 

 

หมวดที่  9 
การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 
 ขอ 41 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ือ 

  41.1   ตาย 

  41.2   ลาออก 

  41.3 โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันอื่น 

  41.4   พนสภาพเนื่องจากถูกถอนชื่อการเปนนักศึกษาตามขอ 10.8 

  41.5   ไมผานเกณฑการวัดและประเมินผลตามขอ 42 

  41.6   ใชระยะเวลาการศึกษาเกินกวาสองเทาของแผนการเรียนตามหลักสูตร นับแตวันข้ึนทะเบียน 

   เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน ทั้งน้ีสำหรับนักศึกษาท่ีโอนยาย 

   คณะหรือหลักสูตรใหนับเวลาท่ีเคยศึกษาอยูในหลักสูตรเดิมรวมเขาดวย 
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  41.7 สำเร็จการศึกษาครบหลักสูตรและไดรับการอนุมัติสำเร็จการศึกษา 
  41.8 มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษานอกเหนือจากขอดังกลาวขางตน 

 ขอ 42 เกณฑการพนสภาพเนื่องจากผลการศึกษา 
              42.1  มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเทากับ 0.00 เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม  

   (Credit Attempt-CA)ที่นำมาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม(Grade Point Average - GPA.)  

   นอยกวา 30 หนวยกิต 

  42.2   มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 1.50 เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม 

   (Credit Attempt-CA) ที่นำมาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (Grade Point Average - GPA.)  

   ระหวาง 30  ถึง 59 หนวยกิต 

         42.3 มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 1.75 เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม 

   (Credit Attempt-CA) ที่นำมาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (Grade Point Average - GPA.)  

                          ตั้งแต 60 หนวยกิตข้ึนไป ถึงจำนวนหนวยกิตสะสมกอนครบหลักสูตร 

  42.4 มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average - GPA.)  ต่ำกวา  2.00  เมื่อลงทะเบียน 

             เรยีนครบตามทีก่ำหนดไวในหลกัสตูร  ยกเวนกรณทีีน่กัศกึษาไดคาระดับคะแนนเฉลีย่สะสม  

   ตั้งแต 1.90 ขึ้นไป แตไมถึง 2.00 ซึ่งผลการศึกษาไมเพียงพอท่ีจะรับการเสนอช่ือเพื่อสำเร็จ 

   การศึกษา  ใหนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาท่ีไดระดับคะแนนต่ำกวา ก (A) เพื่อ 

   ปรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง 2.00 ภายในกำหนดระยะเวลา 3  ภาคการศึกษารวม 

   ภาคการศึกษาฤดูรอน  แตไมเกินระยะเวลาสองเทาของแผนการเรียนตามหลักสูตร 

  42.5 เกณฑการพนสภาพเนื่องจากผลการศึกษาตามขอ 42.1 ถึง 42.3 สามารถแสดงเปนตาราง 

   แสดงหนวยกิตสะสมและคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ดังตอไปน้ี 
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หนวยกิตสะสม 
 
 

0 – 29 

30 – 59 

60 – กอนครบตามหลักสูตร 

ครบตามหลักสูตร 

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(สภาพการเตือน)  

0.01– 1.49 

1.50 – 1.74 

1.75 – 1.99 

1.90 – 1.99 มีสิทธิ์ยื่นคำรอง 

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(พนสภาพการเปนนักศึกษา) 

 

0.00 

ต่ำกวา 1.50 

ต่ำกวา 1.75 

ต่ำกวา 2.00 



หมวดที่  10 
การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู 

 

 ขอ 43 ผูเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติและพื้นความรู หรือประสบการณตามท่ีหัวหนาสาขาวิชาเห็นสมควร 

 ขอ 44 การสมัคร 

  44.1 ผูสมัครจะตองย่ืนคำรองขอสมัครโดยตรงท่ีคณะหรือ กองการศึกษาท่ีประสงคจะขอเขา 
   ศึกษาเพ่ือเพิ่มพูนความรูลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนวันเปดภาคการศึกษาท่ีประสงคจะ 

   เขาศึกษา 
  44.2 ใหผูสมัครสงเอกสารแสดงคุณสมบัติและพื้นความรู หรือประสบการณที่ผานมาท้ังหมดใน 

   วันที่ยื่นคำรอง 

  44.3 ใหคณบดี หรือรองอธิการบดี พิจารณาการรับเขาศึกษา 
 ขอ 45 การลงทะเบียน 

  45.1 ผูเขาศึกษาไมมีสถานภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  45.2 การลงทะเบียนเรียนจะตองไมเกินภาคการศึกษาละ  9 หนวยกิต โดยตองดำเนินการตาม 

   กำหนดการเชนเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  45.3 ผูเขาศึกษาตองชำระคาบำรุงการศึกษา คาลงทะเบียนและคาบำรุงหองสมุดในอัตราเดียวกับ 

   นักศึกษาของคณะท่ีผูเขาศึกษาประสงคจะเขาศึกษา 
 ขอ 46 การขอเอกสารแสดงผลการศึกษา ใหผูเขาศึกษาย่ืนคำรองตอสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

  หรือกองการศึกษา  ซึ่งจะออกระดับคะแนนให เปนระดับคะแนน  ก (A)  ข+ (B+) ข (B)  ค+ (C+)   

  ค (C)  ง+ (D+)  ง  (D) และ ต (F)  และหนวยกิตท่ีไดไมนำมาคำนวณหาคาระดับคะแนนเฉล่ีย 

 

หมวดที่  11 
การขอสำเร็จการศึกษา 

  

 ขอ 47 นักศึกษาผูมีสิทธ์ิขอสำเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

  47.1   ตองศึกษารายวิชาใหครบตามขอกำหนดของหลักสูตรน้ัน  และสอบไดครบทุกรายวิชาตาม 

   ที่กำหนดไว    
  47.2 สอบไดจำนวนหนวยกิตสะสมไมต่ำกวาท่ีหลักสูตรกำหนดไว และไดคาระดับคะแนนเฉล่ีย 

   สะสมไมต่ำกวา 2.00 

  47.3 เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม และไมมีหน้ีสินผูกพันตอมหาวิทยาลัย 

  47.4 การยื่นคำรองขอสำเร็จการศึกษา ตองย่ืนตอสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือกอง 

   การศึกษา ในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาคาดวาจะสำเร็จการศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน 60  

   วันนับแตวันเปดภาคการศึกษาน้ัน 

  47.5 นักศึกษาท่ีไมดำเนินการตามขอ 47.4  จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อสำเร็จการศึกษา 
   ในภาคการศึกษาน้ัน และจะตองชำระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  
   จนถึงภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาย่ืนคำรองขอสำเร็จการศึกษา 
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หมวดที่  12 
บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ 48   ขอบังคับนี้  ใหมีผลใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2551  เปนตนไป 

 ขอ 49 นักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา 2551 ใหใชระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยการ 

  วัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 

   (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2545  จนกวาจะสำเร็จการศึกษาโดยอนุโลม 

 

           ประกาศ  ณ  วนัท่ี    23     เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.2551          

(ดร.กฤษณพงศ   กีรติกร ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เรื่อง กำหนดการแตงกายนักศึกษา ชั้นปที่ 1 

   

  

   อาศัยอำนาจตามความในขอ 10 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวา
ดวยเครื่องแบบ เคื่องหมาย และการแตงกายนักศึกษา พ.ศ.2550 จึงกำหนดหลักเกณฑ และแบบการแตงกายนัก
ศึกษาช้ันปที่ 1 ดังน้ี  

  1. นักศึกษาชาย แตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ และผูกเนคไทสี
น้ำตาลทอง กลัดเข็มสัญลักษณมหาวิทยาลัยฯ 

  2. นักศึกษาหญิง แตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ สวมถุงเทาส้ันสี
ขาว รองเทาหุมสนสีขาว 

  ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2550 

 

(นายชัยยง  เอื้อวิริยานุกูล) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลลานนา 
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ขอบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วาดวยการรับ - จายเงินเพื่อการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 

พ.ศ.2550 
 

 เพื่อใหการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รวมท้ังใหครอบคลุม เหมาะสมและชัดเจนในการปฏิบัติงาน  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (12) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ.2548 โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการประชุมคร้ังท่ี 9/2550  เมื่อวันท่ี 26 เดือน มิถุนายน 

พ.ศ.2550 เห็นสมควรวางขอบังคับวาดวยการรับ - จายเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวย การรับ-จายเงินเพื่อ
จัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2550 “ 

 ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับแกนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป 

 ขอ 3   ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “รองอธิการบดี”  หมายถึง รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชยีงราย ตาก นาน พิษณุโลก  ลำปาง  และภาคพายัพ เชียงใหม 
  “คณะ” หมายถึง หนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

  “คณบดี”  หมายถึง หัวหนาหนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาของมหาวิทยาลัย  

    “บัณฑิตศึกษา” หมายถึง การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีขึ้นไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลลานนา 
  “นักศึกษา” หมายถึง ผูที่เขารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   “แผนการศึกษา” หมายถึง รายวิชา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ที่นักศึกษาจะ
ตองเรียน หรือดำเนินการใหครบตามหลักสูตรของแตละสาขาวิชา  
 ขอ 4  เงินรายรับเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย 

  (1) คาระเบียบการ คาใบรับสมัคร และคาสมัครสอบคัดเลือก 

  (2)  คาบำรุงการศึกษา คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 
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  (3) คาสมัครสอบประมวลผลความรู คาสมัครสอบวิทยานิพนธ คาสมัครสอบการศึกษาคนควา
อิสระ และคาสมัครสอบวัดคุณสมบัติ 
  (4) คาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษา 
  (5) คาธรรมเนียมการขอคืนสภาพนักศึกษา 
อัตราเงินรายรับที่เรียกเก็บใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 5  คาธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเปนคร้ังคราวใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 6  ใหนักศึกษาชำระเงินตามขอ 4 ภายในเวลาที่ มหาวิทยาลัยกำหนด  

 ขอ 7  นักศึกษาท่ีเรียนครบตามแผนการศึกษาแลว แตยังไมสำเร็จการศึกษาใหชำระคาธรรมเนียมรักษา
สภาพจนกวาจะสำเร็จการศึกษา 
 ขอ 8  เงินรายรับเพื่อจัดการศึกษาตามขอบังคับน้ี ถือเปนเงินรายไดของ คณะ และให คณะมีอำนาจใน
การบริหารจัดการ จัดสรรเงินรายได ตามขอบังคับนี้โดยมุงเนนประโยชนเพื่อการศึกษาเปนสำคัญและอำนวย
ความสะดวกในดานการใหบริการแกนักศึกษาท้ังในดานวิชาการและดานอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงคของ คณะ 

 ขอ 9  เงินรายรับตามขอ 4 ที่จัดเก็บในแตละภาคการศึกษาใหดำเนินการดังน้ี 

  (1) นำสงมหาวิทยาลัย รอยละ 20 

  (2)  เก็บเปนเงินสะสมของ คณะ รอยละ 15 

  (3)  ใชจายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอยละ 65 

  คณะใดท่ีมีเหตุผลและความจำเปนพิเศษอยางย่ิง ที่ไมอาจนำสงเงินตามอัตราท่ีกำหนด ใหอธิการ
มีอำนาจพิจารณา ยกเวน หรือเปลี่ยนแปลงอัตราสวนของเงินท่ีตองนำสงดังกลาวได แลวเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบ โดยคณะตองเสนอขออนุมัติตออธิการกอนการดำเนินการส้ินสุดลง และตองจัดทำรายงานสรุป
เปรียบเทียบระหวางประมาณการรายรับรายจาย ที่เสนอขออนุมัติกับรายรับ-รายจายท่ีเกิดข้ึนจริง เมื่อดำเนินการ
มาแลวเพื่อประกอบพิจารณาดวย 

 ขอ 10  รายจายในการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเบิกจาย ดังน้ี 

  (1) รายจายหมวดคาตอบแทน ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบและคำส่ังของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ 

  (2) รายจายหมวดคาใชสอย วัสดุ ใหดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบและคำ
สั่งของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  

  (3) ครุภัณฑและสิ่งกอสรางจะตองเปนรายการที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกอนจึงจะดำเนิน
การได 
  (4) รายจายหมวดคาสาธารณูปโภค 

 ขอ 11  รายจายตามขอ 10 ใหเบิกจายไดไมเกินรอยละ 65 ของวงเงินรายรับท่ีจัดเก็บในแตละปการศึกษา
และใหดำเนินการดังน้ี 

  (1) กรณีที่รายจายมีจำนวนไมถึงรอยละ 65 ใหนำเงินคงเหลือสงเปนรายรับของคณะ 

  (2) ใหคณะ จัดทำรายงาน รายรับ – จายทุกสิ้นปการศึกษาเสนอมหาวิทยาลัยทราบ 

 ขอ 12  รายจายตามขอ 10 ใหคณบดี/รองอธิการบดีมีอำนาจในการอนุมัติกอหนี้ผูกพันตามคำส่ังมอบ
อำนาจของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 13  การเบิกจายอ่ืนใดท่ีแตกตางไปจากท่ีกำหนดไวในขอบังคับน้ี ซึ่งเปนประโยชนโดยตรงตอ การ
จัดการศึกษา ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีกอน 
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 ขอ 14  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้และมีอำนาจในการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติ
หรือดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปญหาในการวินิจฉัยหรือตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ให
อธิการบดีเปนผูมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 

  ประกาศ ณ วันท่ี 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 

 

 

(นางจรวยพร ธรณิรทร) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วาดวยการสอบประจำภาคของนักศึกษา 

พ.ศ.2551  
 

 

  ตามท่ีไดมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548 เพื่อใหการดำเนินการ
จัดการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย   สอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา  จึงเห็นควรจัดทำขอบังคับวาดวยการสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2551 ขึ้น 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       

พ.ศ. 2548  และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในการประชุมคร้ังท่ี 5(3/2551) เมื่อวันที่ 28 

เดือน  มีนาคมพ.ศ. 2551  จึงออกขอบังคับไวดังน้ี 

 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการสอบประจำภาค 

  ของนักศึกษา  พ.ศ. 2551” 

 ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถดัจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คำส่ัง หรือประกาศอ่ืนใด ในสวนที่กำหนดไวแลวในขอบังคับน้ี หรือซึ่ง 

  ขัด หรือแยงขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับน้ีแทน 

 ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “อธิการบดี”   หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “รองอธิการบดี”  หมายถึง  รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีที่ 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เชียงราย 

         ตาก  นาน พิษณุโลก  และลำปาง  

  “คณบดี”   หมายถึง  หัวหนาหนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลัก 

         สูตรระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย  

         และใหหมายรวมถึงหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ือเปนอยาง 

         อื่นท่ีมีฐานะเทียบเทา 
  “คณะ”   หมายถึง  หนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ 

         ปริญญาตรี และประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย และให 
         หมายรวมถึงหนวยงานที่เรียกช่ือเปนอยางอ่ืนท่ีมีฐานะ 

         เทียบเทา 

168



  “คณะกรรมการประจำคณะ”  

      หมายถึง  คณะกรรมการประจำคณะที่ตั้งข้ึนตามมาตรา 37 แหง 

         พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

         พ.ศ.2548 ของแตละคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย  

  “อาจารยผูสอน”  หมายถึง  ผูที่มีหนาท่ีรับผิดชอบสอนรายวิชาในระดับปริญญาตรี และ 

         ระดับประกาศนียบัตรในมหาวิทยาลัย 

  “นักศึกษา”   หมายถึง  ผูที่เขารับการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร 

         ในมหาวิทยาลัย 

  “เขตพื้นที่”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ตาก   

         นาน   พิษณุโลก  และลำปาง    

  “กองการศึกษา”    หมายถึง  กองการศึกษา เชียงราย   ตาก  นาน  พิษณุโลก และลำปาง  

   “สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน”      

      หมายถึง     สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในมหาวิทยาลัย 

 ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอำนาจวินิจฉัยตีความตลอดจนออกประกาศ เพื่อ 

  ใหการปฏิบัติตามขอบังคับนี้เปนไปดวยความเรยีบรอย  ทั้งน้ีคำวินิจฉัยใหถือเปนท่ีสุด 

 ขอ 6 ใหมีประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับขอปฏิบัติของผูคุมสอบ และขอปฏิบัติในการสอบของ 

  นักศึกษา เพื่อใหผูคุมสอบและผูเขาสอบถือปฏิบัติ 
 ขอ 7 กำหนดการสอบประจำภาคการศึกษา ทั้งการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคใหเปนไปตาม 

  ประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกาศใหนักศึกษาทราบลวงหนา 
 ขอ 8 การสอบของรายวิชาใดท่ีมีอาจารยผูสอนหลายคน ใหสาขาวิชากำหนดอาจารยผูหน่ึงประสานงาน  

  การสอบของรายวิชาน้ัน  

 ขอ 9 การดำเนินการสอบเปนอำนาจของคณะกรรมการประจำคณะหรือกองการศึกษา  เพื่อการน้ี  ให 
  คณะกรรมการประจำคณะหรือกองการศึกษา  เสนอคณบดีหรือรองอธิการบดี  เปนผูแตงต้ังคณะ 

  กรรมการสอบประจำภาคการศึกษาตามความเหมาะสมของแตละคณะหรือเขตพ้ืนท่ี 

 ขอ 10 อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการสอบประจำภาคการศึกษา มีหนาท่ีดังน้ี 

   10.1 กำหนดบุคคลเพื่อทำหนาท่ีดำเนินการและควบคุมการสอบ แลวนำเสนอคณบดีหรือรอง 

   อธิการบดี เพื่อแตงต้ังเปนอนุกรรมการ หรือเจาหนาท่ี เพื่อดำเนินการในเร่ืองตอไปน้ี 

   10.1.1  จัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาท่ีมสีิทธิ์สอบกอนกำหนดวันสอบ      

     ในรายวิชาน้ันๆ  

   10.1.2  กำหนดสถานที่สอบ 

   10.1.3  กำหนดวิธีการจัดพิมพขอสอบ 

   10.1.4  จัดการรับ – สงขอสอบ สมุดคำตอบ และหรือกระดาษคำตอบ 

   10.1.5  ทำหนาท่ีคุมสอบ 

   10.1.6  สอบสวนและรายงานการทุจริตของผูเขาสอบ 

   10.1.7  ติดตามและรวบรวมบัญชีประเมินผลแตละรายวิชาท่ีคณะรับผิดชอบ 

     สงใหงานทะเบียนคณะ เพื่อนำสงกองการศึกษาหรือสำนักสงเสริมวิชาการ 

     และงานทะเบียน 
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  10.2 ดูแลการสอบใหเปนไปตามประกาศของคณะหรือเขตพ้ืนท่ีเกี่ยวกับขอปฏิบัติของผูคุมสอบ   

    และขอปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา 
  10.3 วินิจฉัยปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับการสอบและนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะหรือเขตพ้ืนท่ี 

   เพื่อวินิจฉัยและดำเนินการ 

  10.4 รายงานการปฏิบัติงานของผูคุมสอบ 

  10.5 ดำเนินการเรื่องอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับการสอบท่ีคณะกรรมการประจำคณะหรือกองการศึกษา 
       มอบหมาย 

 ขอ 11 การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตหรือรวมกระทำการทุจริตในการสอบประจำภาคการศึกษาการสอบ 

  ระหวางภาคการศึกษา  ใหคณบดีหรือรองอธิการบดี  แตงต้ังคณะกรรมการในคณะท่ีนักศึกษา 
  สังกัด   เพื่อพิจารณาลงโทษดังตอไปนี้ 
              11.1   ใหระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาท่ีทำการทุจริตน้ัน หรือ 

              11.2   ใหระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาท่ีทำการทุจริตน้ัน และสั่งยกเลิกการลงทะเบียน 

   เรียนในรายวิชาท่ีเหลือในภาคการศึกษาน้ัน หรือ 

              11.3 ใหระดับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาท่ีทำการทุจริตน้ัน และสั่งยกเลิกการลงทะเบียนเรียน    

   ในรายวิชาท่ีเหลือในภาคการศึกษาน้ัน  และใหพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป หรือ 

  11.4 ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
  เมื่อคณะกรรมการในคณะพิจารณาลงโทษแลว กรณีลงโทษตามขอ 11.1 หรือ 11.2  หรือ 11.3 ให
เสนอคณบดีหรือรองอธิการบดี เปนผูลงนามในคำส่ัง   กรณีลงโทษตามขอ 11.4  ใหเสนออธิการบดีเปนผูลงนาม
ในคำส่ัง  แลวแจงสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือกองการศึกษา  เพื่อดำเนินการ   

 ขอ 12 มหาวิทยาลัยจะไมประกาศผลการสอบและจะไมอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป   

  หรือไมออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกนักศึกษาผูมีหน้ีสินติดคางกับคณะหรือมหาวิทยาลัย 

  จนกวาจะไดชำระหนี้สินใหเปนที่เรียบรอยแลว  หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยได 
  ประกาศไว 
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี   23  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.2551         

 

(ดร.กฤษณพงศ     กีรติกร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วาดวยกิจกรรมนักศึกษา  พ.ศ.2552 

 

 

 โดยที่เปนการสมควรกำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยกิจกรรม นักศึกษา 
พ.ศ.2552 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 

โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 15(2/2552) วันท่ี 13 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 จึงตราระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
หมวดท่ี 1 วาดวยหมวดท่ัวไป 

 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยกิจกรรมนักศึกษา  
  พ.ศ. 2552” 

 ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คำส่ัง ประกาศ หรือมติอื่นใด ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในระเบียบน้ี  

  ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 4 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
นี้  
  หรือการใดๆ ที่มิไดกำหนดไวตามระเบียบน้ี ใหอธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัย 

 ขอ 5 ตามระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “เขตพื้นที่” หมายถึง เขตพื้นที่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “คณะ” หมายถึง คณะตางๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และใหหมาย
รวมถึงสวนราชการเทียบเทาท่ีมีชื่อเรียกอยางอ่ืน 

  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “รองอธิการบดีเขตพื้นที่” หมายถึง รองอธิการบดีประจำเขตพ้ืนที่ในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และใหหมาย
รวมถึงหัวหนาสวนราชการเทียบเทาท่ีมีชื่อเรียกอยางอ่ืน 

  “รองคณบดีเขตพื้นที่” หมายถึง รองคณบดีประจำเขตพ้ืนท่ี 

  “อาจารยที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย แตงต้ังข้ึนจาก
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อาจารย ขาราชการ หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกท่ีทางมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “สภานักศึกษา” หมายถึง สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “สภานักศึกษาเขตพ้ืนที่” หมายถึง สภานักศึกษาของเขตพ้ืนที่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา 
  “องคการนักศึกษา” หมายถึง องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “สโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่” หมายถึง สโมสรนักศึกษาของเขตพื้นท่ีในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “สโมสรนักศึกษาคณะ” หมายถึง สโมสรนักศึกษาของคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา เขตพื้นที่ตางๆ และใหหมายรวมถึงสโมสรนักศึกษาของสวนราชการเทียบเทาท่ีมีชื่อเรียกอยางอ่ืน 

  “ชมรม” หมายถึง ชมรมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซึ่ง
จดทะเบียนไวกับองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 

  “ชมรมคณะ” หมายถึง ชมรมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซึ่ง
จดทะเบียนไวกับสโมสรนักศึกษาคณะ 

  “กิจกรรมนักศึกษา” หมายถึง กิจกรรมของนักศึกษาท่ีจัดข้ึนโดยสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษา
เขตพื้นที่ หรือองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ 

 ขอ 6 กำหนดสถานที่ตั้ง 

  6.1 สภานักศึกษาและองคการนักศึกษา ใหมีสำนักงานต้ังอยู ณ เขตพื้นที่ซึ่งเปนที่ตั้งของ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  6.2 สภานักศึกษาเขตพ้ืนที่และสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ ใหมีสำนักงานต้ังอยู ณ ที่ตั้งของ
สำนักงานบริหารเขตพื้นที่ 
  6.3 สโมสรนักศึกษาคณะ ใหมีสำนักงานต้ังอยู ณ เขตพ้ืนท่ีที่เปดทำการสอนในคณะน้ัน 

 ขอ 7 ใหมีองคกรเพื่อดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ คือ 

  7.1 “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา” มีชื่อยอวา “สภน. มทร.ล.” มีชื่อ
ภาษาอังกฤษวา “Rajamangala University of Technology Lanna Student Council” มีชื่อยอภาษาอังกฤษวา          
“RMUTL.SC.” 

  7.2 “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพ้ืนท่ี...” มีชื่อยอวา “สภน.มทร.

ล.(ชื่อยอเขตพื้นที่)” มีชื่อภาษาอังกฤษวา “Rajamangala University of Technology Lanna (Campus) Student 

Council” มีชื่อยอภาษาอังกฤษวา “RMUTL.(Campus Abbreviation) SC.”  

  7.3 “องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา” ใชชื่อยอวา “อน.มทร.ล.” ชื่อ
ภาษาอังกฤษวา “Rajamangala University of Technology Lanna Student Organization” มีชื่อยอภาษาอังกฤษวา  
“RMUTL.SO” 

  7.4 “สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นท่ี (ใสชื่อเขตพ้ืนท่ี)” ใช
ชื่อยอวา “สน.มทร.ล.(ใสชื่อยอเขตพ้ืนท่ี)” ชื่อภาษาอังกฤษวา “Rajamangala University of Technology Lanna    

(Campus) Student Union” มีชื่อยอวา “RMUTL.(Campus Abbreviation).SU.” 

  7.5 “สโมสรนักศึกษาคณะ (ใสชื่อคณะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นท่ี...” 

174



ใชชื่อยอวา “สน.(ชื่อยอคณะ) มทร.ล.(ชื่อยอเขตพ้ืนท่ี)” ชื่อภาษาอังกฤษวา “Rajamangala University of 

Technology Lanna (Campus) Student Union Faculty of (Faculty)” มีชื่อยอวา “RMUTL.(Campus Abbreviation)

.SUF.(Faculty Abbreviation)” 

 ขอ 8 เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณของสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี หรือองคการนักศึกษา 
หรือสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ ใหใชเคร่ืองหมายราชการ
ของมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มอักษรแสดงช่ือของสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือองคการนักศึกษา 
หรือสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ ทั้งน้ีใหมีรูปแบบการใช
และตัวอักษรเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 

หมวดที่ 2 
วาดวยวัตถุประสงค 

 

 ขอ 9 วัตถุประสงคการจัดกิจกรรมของสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี หรือองคการนักศึกษา 
หรือสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ 

  9.1 เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
  9.2 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยเปนประมุข 

  9.3 เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ระเบียบวินัย อันดีงาม 

  9.4 เพื่อสงเสริมเอกลักษณ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถ่ิน และความม่ันคงของชาติ 

  9.5 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความภาคภูมิ และรักในมหาวิทยาลัย มีความสามัคคีในหมูคณะ 

  9.6 เพื่อสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งดานประสบการณ ความคิดและวิชาชีพ 

  9.7 เพื่อสงเสริมพลานามัย และพัฒนาบุคลิกภาพ 

  9.8 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักในภาระหนาท่ี ที่ตนจะตองปฏิบัติในการบำเพ็ญประโยชน 
  9.9 เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 10  การดำเนินงานของสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี หรือองคการนักศึกษา หรือสโมสร
นักศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ ตองไมขัดตอกฎหมาย และระเบียบใดๆ 

ของทางราชการ 

 
หมวดที่ 3 

วาดวยสิทธิ หนาท่ี และสมาชิกภาพ 
 

 ขอ 11  ใหนักศึกษาท้ังหมดเปนสมาชิก และตองเสียคาบำรุงสภานักศึกษา และสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 

และองคการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ และสโมสรนักศึกษาคณะ 

 ขอ 12  สมาชิกมีสิทธ์ิเขารวมในกิจกรรมตางๆ ซึ่งสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือ
องคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ จัดใหมี
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ขึ้น และใชประโยชนของอาคารสถานท่ี และบริการตางๆ ซึ่งสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี หรือ
องคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ อำนวย
ให ทั้งน้ีภายใตขอบังคับของระเบียบนี้ 
 ขอ 13  สมาชิกมีสิทธิ์เสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการดำเนินงานและความเจริญกาวหนาของ
สภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี หรือสโมสรนัก
ศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ 

 ขอ 14  สมาชิกภาพของสมาชิก จะส้ินสุดลงเม่ือพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 ขอ 15 ใหสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี หรือองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 

หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ ดำเนินงานโดยมีคณะกรรมการบริหาร และเจาหนาท่ี 

 ขอ 16  คุณสมบัติของผูสมัครสมาชิกสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี นายกสโมสรนัก
ศึกษาคณะ 

  16.1 กำลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  16.2 มีผลการศึกษาอยูในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00 

  16.3 ไมอยูในระหวางพักการเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบมหาวิทยาลัย หรือเขต
พื้นที่ 
  16.4 ไมสมัครเขารับการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี หรือนายก
สโมสรนักศึกษาคณะ ในสมัยเลือกตั้งเดียวกัน 

  16.5 มีประสบการณในการดำเนินงานกิจกรรม 

 ขอ 17 ผูมีสิทธิเลือกตั้งตองเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีจัดให
มีการลงคะแนน 

 ขอ 18  สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี คณะ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม สิ้นสุดลงเม่ือ 

  18.1 ขาดคุณสมบัติตามขอ 16 แหงระเบียบน้ี 

  18.2 ตาย 

  18.3 ลาออก 

  18.4 ออกตามวาระ 

  18.7 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีเขตพ้ืนที่ มีคำส่ังใหพนจากตำแหนง ตามขอเสนอของ
ประธานสภานักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษาเขตพ้ืนที ่หรือนายกองคการนักศึกษา หรือนายกสโมสรนัก
ศึกษาเขตพ้ืนท่ี หรือนายกสโมสรนักศึกษาคณะ เนื่องจากขาดประชุม 2 คร้ังติดตอกัน โดยไมแจงเหตุผลอันควร
เปนลายลักษณอักษร 

  18.8 คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาไมนอยกวา 3 ใน 4 มีมติยุบสภานักศึกษา ใหสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภานักศึกษาส้ินสุดลง 

  18.9 นักศึกษาไมนอยกวา 2 ใน 3 ของนักศึกษาในเขตพ้ืนท่ี เขารายช่ือเสนอถอดถอนตอประธาน
สภานักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษาเขตพ้ืนที่ และสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ีมีมติไมนอยกวา 
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3 ใน 4 ใหเสนอถอดถอนตอผูอธิการบดี หรือรองอธิการบดีเขตพ้ืนท่ี 

 

หมวดที่ 4 
วาดวยสภานักศึกษา 

 

 ขอ 19  สภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี ประกอบดวยสมาชิก ดังน้ี 

  19.1 สภานักศึกษา ประกอบดวย ประธานสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ีทุกเขตพ้ืนท่ี 

  19.2 สภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี ประกอบดวย ตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ ในอัตราสวน 5,000 คน
แรก อัตรา 100 คน ตอสมาชิกสภานักศึกษา 1 คน สวนท่ีเกินจาก 5,000 คน ใหใชอัตรา 200 คน ตอสมาชิกสภา
นักศึกษา 1 คน 

 ขอ 20 ใหสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี มีคณะกรรมการบริหาร ดังน้ี 

  20.1 สภานักศึกษา ประกอบดวย ประธานสภานักศึกษา รองประธานสภานักศึกษาฝายพิจารณา
โครงการและงบประมาณ รองประธานสภานักศึกษาฝายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา รองประธานสภา
นักศึกษาฝายรับฟงความคิดเห็น รองประธานสภานักศึกษาฝายตรวจสอบการเงิน รองประธานสภานักศึกษาฝาย
บริหาร 

  20.2 สภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี ใหมีคณะกรรมการบริหาร จำนวนไมเกิน 15 คน ประกอบดวย 

ประธานสภานักศึกษา รองประธานสภานักศึกษาคนท่ี 1 รองประธานสภานักศึกษาคนท่ี 2 เลขาธิการสภานัก
ศึกษา เหรัญญิกสภานักศึกษา ประชาสัมพันธสภานักศึกษา ประธานคณะกรรมาธิการฝายพิจารณาโครงการและ
งบประมาณ ประธานคณะกรรมาธิการฝายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา ประธานคณะกรรมาธิการฝายรับ
ฟงความคิดเห็น ประธานคณะกรรมาธิการฝายตรวจสอบการเงิน 

 ขอ 21  สภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี มีอำนาจหนาท่ี ดังน้ี 

  21.1 ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  21.2 เปนตัวแทนรักษาสิทธิ และผลประโยชนของนักศึกษา 
  21.3 ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงานและการดำเนินงานขององคการนักศึกษา หรือสโมสรนัก
ศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ 

  21.4 เสนอแนะขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที ่
หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ 

  21.5 เปนศูนยกลางรับฟงความคิดเห็นและเรื่องราวรองทุกขจากนักศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมนัก
ศึกษา เพื่อพิจารณาเสนอแนะ และหาทางแกไข 

  21.6 รวมกับองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือ
ชมรม หรือชมรมคณะ ในการเสนอความคิดเห็นตอมหาวิทยาลัยในส่ิงท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 
  21.7 พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการและงบประมาณขององคการนักศึกษา หรือสโมสรนัก
ศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ 

  21.8 เสนอแนะขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 

หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ 

  21.9 ยับยั้งการดำเนินงานเรื่องใดเร่ืองหน่ึงขององคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 
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หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ ซึ่งเห็นวาขัดตอกฎหมาย หรือระเบียบน้ี หรือศีลธรรม
จรรยา หรือนโยบายที่แถลงไว โดยแจงเปนลายลักษณอักษรตอองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 

หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ ทราบภายใน 3 วันทำการนับแตวันท่ีทราบเรื่อง และหาก
องคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ ยืนยัน
การดำเนินการใหยื่นอุทธรณตอสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี ภายใน 3 วันทำการนับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือยับยั้ง 

  21.10 มีสิทธิ์อภิปรายไมไววางใจนายกองคการนักศึกษา หรือนายกสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ 
หรือนายกสโมสรนักศึกษาคณะ หรือประธานชมรม หรือประธานชมรมคณะ และคณะกรรมการบริหารได โดย
ดำเนินการตามขอบังคับการประชุมสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 

 ขอ 22 สมาชิกสภานักศึกษา มีหนาท่ีดังน้ี 

  22.1 ปฏิบัติตามระเบียบของสภานักศึกษาท่ีระบุในระเบียบน้ี 

  22.2 รับฟงความคิดเห็นและขอวิจารณของนักศึกษา เก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา อันจักเปน
ประโยชนตอสวนรวม เพื่อเสนอตอสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 

 ขอ 23  คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี มีหนาท่ีดังน้ี 

  23.1 ประธานสภานักศึกษา 
   (ก) เปนประธานในท่ีประชุมสภานักศึกษา 
   (ข) ควบคุมการดำเนินกิจกรรมของสภานักศึกษา 
   (ค) รายงานใหมหาวิทยาลัยทราบในเร่ืองตางๆ ที่ไดรับมาและดำเนินงาน 

   (ง) เปนผูลงนามในนามของสภานักศึกษา 
   (จ) มอบหมายใหสมาชิกสภานักศึกษาปฏิบัติงานเฉพาะกิจ 

  23.2 รองประธานสภานักศึกษา 
   (ก) ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภานักศึกษา ในกรณีที่ประธานสภานักศึกษาไมสามารถ 

          ปฏิบัติหนาท่ีได 
   (ข) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีประธานสภานักศึกษามอบหมาย 

  23.3 เลขาธิการสภานักศึกษา 
   (ก) ทำหนาท่ีเลขานุการในที่ประชุมสภานักศึกษา 
   (ข) ดูแลการบริหารงานภายในสภานักศึกษา 
   (ค) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีประธานสภานักศึกษามอบหมาย 

  23.4 เหรัญญิกสภานักศึกษา 
   (ก) ควบคุม ดูแล การเบิกจายงบประมาณของสภานักศึกษา 
   (ข) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีประธานสภานักศึกษามอบหมาย 

  23.5 ประชาสัมพันธสภานักศึกษา 
   (ก) ประชาสัมพันธกิจกรรมของสภานักศึกษา 
   (ข) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีประธานสภานักศึกษามอบหมาย 

  23.6 กรรมาธิการฝายพิจารณาโครงการและงบประมาณ 

   (ก) พิจารณาโครงการและงบประมาณของสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือ
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องคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ เพื่อเสนอ
ตอที่ประชุมสภานักศึกษา 
   (ข) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีประธานสภานักศึกษามอบหมาย 

  23.7 กรรมาธิการฝายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา 
   (ก) ติดตามผลการดำเนินงานของสภานักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี หรือสภานัก
ศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ เสนอตอท่ีประชุม
สภานักศึกษา 
   (ข) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีประธานสภานักศึกษามอบหมาย 

  23.8 กรรมาธิการฝายรับฟงความคิดเห็น  

   (ก) รับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา เสนอตอที่ประชุมสภานักศึกษา 
   (ข) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีประธานสภานักศึกษามอบหมาย 

  23.9 กรรมาธิการฝายตรวจสอบการเงิน 

   (ก) ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของโครงการตาง ๆ เสนอตอที่ประชุมสภานักศึกษา 
   (ข) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีประธานสภานักศึกษามอบหมาย 

 ขอ 24  ใหมีกำหนดเวลาในการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ดังน้ี 

  24.1 ใหสมาชิกสภานักศึกษามีวาระดำรงตำแหนงระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 

ของปเดียวกัน 

  24.2 ใหสภานักศึกษาเรียกประชุมประธานสภานักศึกษาเขตพ้ืนที่ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารสภานักศึกษา กอนหมดวาระไมนอยกวา 15 วัน 

  24.3 ใหสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาชุดใหม ใหแลวเสร็จ
ภายใน 45 วันกอนหมดวาระ 

  24.4 กรณีที่สมาชิกสภานักศึกษาพนจากสมาชิกภาพกอนหมดวาระเกินกวา 90 วัน ใหสภานัก
ศึกษาเขตพ้ืนที่ จัดการเลือกตั้งซอมใหแลวเสร็จภายใน 30 วันหลังจากวันสิ้นสุดสมาชิกภาพนั้น ในกรณีที่พนจาก
ตำแหนงกอนหมดวาระนอยกวา 90 วัน สภานักศึกษาเขตพ้ืนที่จะไมจัดการเลือกตั้งซอมก็ได โดยผูไดรับการ
เลือกตั้งข้ึนใหม มีวาระเทากับผูดำรงตำแหนงเดิม 

 ขอ 25  การประชุมสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 

  25.1 ใหมีการประชุมสมัยสามัญในภาคการศึกษาปกติ อยางนอย2 คร้ัง 

  25.2 ใหมีการประชุมสมัยวิสามัญได โดยประธานสภานักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษาเขต
พื้นที่เรียกประชุม หรือคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา หรือสมาชิกสภานักศึกษา จำนวนไมนอยกวาก่ึงหน่ึง 

ยื่นหนังสือตอประธานสภานักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี ขอใหเรียกประชุม โดยประธานสภานัก
ศึกษา หรือประธานสภานักศึกษาเขตพ้ืนที่ตองเรียกประชุมภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ 

  25.3 ใหประธานสภานักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษาเขตพ้ืนที่ ทำหนาท่ีประธานในท่ี
ประชุม หากประธานไมสามารถเขารวมประชุมไดใหผูที่ประธานมอบหมายทำหนาท่ีแทน ในกรณีที่ประธานไม
ไดมอบหมายใหที่ประชุมลงมติเลือกผูปฏิบัติหนาท่ีประธานในท่ีประชุม 

ขอ 26 การลงมติของสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 

  26.1 องคประชุมสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี ตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอย
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กวาก่ึงหน่ึงจึงจะถือเปนองคประชุม 

  26.2 การลงมติที่ประชุมใหถือเอาเสียงขางมากเปนมติที่ประชุม ในกรณีที่เสียงเทากันใหประธาน
ในท่ีประชุมช้ีขาด 

  26.3 การลงมติไมไววางใจคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขต
พื้นที่ หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ ใหใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
องคประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหาร สภานักศึกษากับองคการนักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ีกับ
สโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือสโมสรนักศึกษาคณะ 

 ขอ 27  การควบคุม ดูแลสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 

  27.1 สภานักศึกษา เปนอำนาจของอธิการบดี 
  27.2 สภานักศึกษาเขตพ้ืนที่ เปนอำนาจของรองอธิการบดีเขตพ้ืนท่ี 

 

หมวดที่ 5 
วาดวยองคการนักศึกษา 

 

 ขอ 28  องคการนักศึกษา ประกอบดวย นายกสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ีทุกเขตพ้ืนท่ี 

 ขอ 29 ใหองคการนักศึกษา มีคณะกรรมการบริหาร ดังน้ี 

  29.1 นายกองคการนักศึกษา 
  29.2 อุปนายกองคการนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 

 ขอ 30 องคการนักศึกษา มีอำนาจหนาท่ี ดังน้ี 

  30.1 ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  30.2 เปนตัวแทนของนักศึกษา 
  30.3 ประสานงานและใหความสะดวกในการดำเนินงานขององคกรในสังกัด 

  30.4 ดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีแถลงไว และวัตถุประสงคขององคการนักศึกษา 
  30.5 แถลงนโยบาย จัดทำโครงการและงบประมาณประจำปเพื่อเสนอตอสภานักศึกษา 
 ขอ 31 อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา 
  31.1 ปฏิบัติตามระเบียบขององคการนักศึกษาท่ีระบุในระเบียบน้ี 

  31.2 ดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีแถลงไวและตามวัตถุประสงคขององคการนักศึกษา 
 ขอ 32 อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา มีหนาท่ีดังน้ี 

  32.1 นายกองคการนักศึกษา 
   (ก) เปนประธานในท่ีประชุมองคการนักศึกษา และที่ประชุมรวมระหวางสภานักศึกษากับ 

         องคการนักศึกษา 
   (ข) ควบคุมการดำเนินกิจกรรมขององคการนักศึกษา 
   (ค) รายงานใหมหาวิทยาลัยทราบในเร่ืองตางๆ ที่ไดรับมาและดำเนินงาน 

   (ง) เปนผูลงนามในนามขององคการนักศึกษา 
   (จ) มอบหมายใหคณะกรรมการองคการนักศึกษาปฏิบัติงานเฉพาะกิจ 

  32.2 อุปนายกองคการนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 
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   (ก) ดูแลการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ี 

   (ข) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกองคการนักศึกษามอบหมาย 

 ขอ 33 ใหมีกำหนดเวลาในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา ดังน้ี 

  33.1 ใหคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษามีวาระดำรงตำแหนงระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง 

วันที่ 31 ธันวาคม ของป 
  33.2 ใหองคการนักศึกษาเรียกประชุมนายกสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี ทุกเขตพ้ืนท่ี เพื่อเลือกต้ัง
คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา ภายใน 15 วันกอนหมดวาระ 

  33.3 กรณีที่นายกสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ พนจากสภาพการเปนนายกสโมสรนักศึกษาเขต
พื้นที่ ใหถือวาพนจากการเปนคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาดวย 

 ขอ 34 การประชุมองคการนักศึกษา 
  34.1 ใหมีการประชุมสมัยสามัญในภาคการศึกษาปกติ อยางนอย 2 คร้ัง 

34.2 ใหมีการประชุมสมัยวิสามัญได โดยนายกองคการนักศึกษาเรียกประชุมหรือคณะกรรมการบริหารองคการ
นักศึกษา จำนวนไมนอยกวาก่ึงหน่ึง ยื่นหนังสือตอนายกองคการนักศึกษาขอใหเรียกประชุม โดยนายกองคการ
นักศึกษาตองเรียกประชุมภายใน 7 วันนับแตวันไดรับหนังสือ 

  34.3 ใหนายกองคการนักศึกษาทำหนาท่ีประธานในท่ีประชุม หากนายกองคการนักศึกษาไม
สามารถเขารวมประชุมไดใหผูที่นายกองคการนักศึกษามอบหมายทำหนาท่ีแทน ในกรณีที่นายกองคการนัก
ศึกษาไมไดมอบหมายใหที่ประชุมลงมติเลือกผูปฏิบัติหนาท่ีประธานในท่ีประชุม 

 ขอ 35 การลงมติขององคการนักศึกษา 
  35.1 องคประชุมองคการนักศึกษา ตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงจึงจะถือเปน
องคประชุม 

  35.2 การลงมติที่ประชุมใหถือเอาเสียงขางมากเปนมติที่ประชุม ในกรณีที่เสียงเทากันใหประธาน
ในท่ีประชุมช้ีขาด 

 ขอ 36 การควบคุม ดูแลองคการนักศึกษา ใหเปนอำนาจของอธิการบดี 

 

หมวดที่ 6 
วาดวยสโมสรนักศึกษาเขตพื้นท่ี 

  

 ขอ 37 สโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ ประกอบดวย 

  37.1 นายกสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ ซึ่งมาจากการเลือกต้ังของนักศึกษาในเขตพ้ืนท่ีโดยวิธีตรง  

          และลับ 

  37.2 นายกสโมสรนักศึกษาคณะ ทุกคณะในเขตพื้นท่ี 

  37.2 ตัวแทนนักศึกษาจากคณะตางๆ ในเขตพ้ืนท่ี 

 ขอ 38 ใหสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ มีคณะกรรมการบริหาร ไมเกิน 15 ตำแหนง ดังน้ี 

  38.1 นายกสโมสรนักศึกษา 
  38.2 อุปนายกสโมสรนักศึกษา 
  38.3 เลขานุการ 
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  38.4 เหรัญญิก 

  38.5 ประชาสัมพันธ 
  38.6 สวัสดิการ 

  38.7 พัสดุ 

  38.8 ประธานฝายกีฬา 
  38.9 ประธานฝายศิลปะและวัฒนธรรม 

  38.10 ประธานฝายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน 
  38.11 ประธานฝายวิชาการและนักศึกษาสัมพันธ 
  38.12 กรรมการฝายอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

 ขอ 39 สโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ มีอำนาจหนาท่ี ดังน้ี 

  39.1 ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  39.2 เปนตัวแทนของนักศึกษา 
  39.3 ประสานงานและใหความสะดวกในการดำเนินงานขององคกรในสังกัด 

  39.4 ดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีแถลงไว 
  39.5 แถลงนโยบายจัดทำโครงการและงบประมาณประจำป เพื่อเสนอตอสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 

 ขอ 40  อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 

  40.1 ปฏิบัติตามระเบียบของสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ีที่ระบุในระเบียบน้ี 

  40.2 ดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีแถลงไวและตามวัตถุประสงคของสโมสรนักศึกษาเขต 

   พื้นที่ 
 ขอ 41 อำนาจหนาท่ีของกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี มีหนาท่ีดังน้ี 

  41.1 นายกสโมสรนักศึกษา 
   (ก) เปนประธานในท่ีประชุมสโมสรนักศึกษา และที่ประชุมรวมระหวางสภานักศึกษาเขต 

         พื้นที่กับสโมสรนักศกึษาเขตพ้ืนท่ี 

   (ข) ควบคุมการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 
   (ค) รายงานใหเขตพื้นที่ ทราบในเรื่องตางๆ ที่ไดรับมาและดำเนินงาน 

   (ง) เปนผูลงนามในนามของสโมสรนักศึกษา 
   (จ) มอบหมายใหคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเฉพาะกิจ 

  41.2 อุปนายกสโมสรนักศึกษา 
   (ก) ดูแลการบริหารงานภายในสโมสรนักศึกษา 
   (ข) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษา มอบหมาย  

  41.3 เลขานุการ 

   (ก) จัดเตรียมการประชุม ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
   (ข) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษา มอบหมาย  

  41.4 เหรัญญิก 

   (ก) เสนองบประมาณประจำปตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 
   (ข) ควบคุมและรับผิดชอบการเงินใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการเงิน 
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   (ค) ควบคุมการเบิกและใชจายเงินของสโมสรนักศึกษาใหเปนไปตามงบประมาณ 

   (ง) เสนองบรายรับรายจายประจำเดือนงบรายรับรายจายประจำปและงบดุลตอคณะ 

        กรรมการบริหาร 

  41.5 ประชาสัมพันธ 
   (ก) ประชาสัมพันธกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 
   (ข) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย  

  41.6 สวัสดิการ 

   (ก) สงเสริมสวัสดิการทั่วไปของนักศึกษา 
   (ข) ประสานงานดานสวัสดิการทั่วไปของนักศึกษา 
   (ค) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย  

  41.7 พัสดุ 

   (ก) รับผิดชอบทรัพยสินอันเปนสมบัติของสโมสรนักศึกษา 
   (ข) จัดทำนุบำรุงรักษาทรัพยสินของสโมสรนักศึกษา 
   (ค) จัดทำบัญชีและควบคุมการเบิกจายพัสดุของสโมสรนักศึกษา 
   (ง) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย  

  41.8 ประธานฝายกีฬา 
   (ก) ควบคุม ดูแล การดำเนินกิจกรรมกีฬาของสโมสรนักศึกษา 
   (ข) ควบคุม ดูแล กิจกรรมของชมรมในสังกัด 

   (ค) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย  

  41.9 ประธานฝายศิลปะและวัฒนธรรม 

   (ก) ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของสโมสรนักศึกษา 
   (ข) ควบคุม ดูแล กิจกรรมของชมรมในสังกัด 

   (ค) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย 

  41.10 ประธานฝายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน 
   (ก) ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชนของสโมสรนักศึกษา 
   (ข) ควบคุม ดูแล กิจกรรมของชมรมในสังกัด 

   (ค) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย 

  41.11 ประธานฝายวิชาการและนักศึกษาสัมพันธ 
   (ก) ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจกรรมวิชาการและนักศึกษาสัมพันธของสโมสรนักศึกษา 
   (ข) ควบคุม ดูแล กิจกรรมของชมรมในสังกัด 

   (ค) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย 

 ขอ 42 ใหมีกำหนดเวลาในการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี ดังน้ี 

  42.1 ใหคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มีวาระดำรงตำแหนงระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง วันท่ี 

31 ธันวาคม ของป 
 42.2 ใหผูมีอำนาจตามขอ 45 แตงต้ังคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนัก
ศึกษาเขตพ้ืนที่ ภายใน 45 วันกอนหมดวาระ สำหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งใหนำความในขอ 17 มาบังคับใชโดยอนุโลม 
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 42.3 กรณีที่นายกสโมสรนักศึกษา พนจากตำแหนงกอนหมดวาระเกินกวา 90 วัน ใหสโมสรนักศึกษา 
จัดการเลือกตั้งซอมใหแลวเสร็จภายใน 30 วันหลังจากวันส้ินสุดสมาชิกภาพนั้น ในกรณีที่พนจากตำแหนงกอน
หมดวาระนอยกวา 90 วัน ใหอุปนายกสโมสรนักศึกษา รักษาการไปจนกวาจะหมดวาระ 

ขอ 43 การประชุมสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ 
  43.1 ใหมีการประชุมสมัยสามัญในภาคการศึกษาปกติ อยางนอย 2 คร้ัง 

  43.2 ใหมีการประชุมสมัยวิสามัญได โดยนายกสโมสรนักศึกษา เรียกประชุมหรือคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา จำนวนไมนอยกวาก่ึงหน่ึง ยื่นหนังสือตอนายกสโมสรนักศึกษา ขอใหเรียกประชุม โดยนายก
สโมสรนักศึกษาตองเรียกประชุมภายใน 7 วันนับแตวันไดรับหนังสือ 

  43.3 ใหนายกสโมสรนักศึกษา ทำหนาท่ีประธานในท่ีประชุม หากนายกสโมสรนักศึกษาไม
สามารถเขารวมประชุมไดใหผูที่นายกสโมสรนักศึกษา มอบหมายทำหนาท่ีแทน ในกรณีที่นายกสโมสรนักศึกษา 
ไมไดมอบหมายใหที่ประชุมลงมติเลือกผูปฏิบัติหนาท่ีประธานในท่ีประชุม 

 ขอ 44 การลงมติของสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ 
  44.1 องคประชุมสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี ตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงจึงจะ
ถือเปนองคประชุม 

  44.2 การลงมติที่ประชุมใหถือเอาเสียงขางมากเปนมติที่ประชุม ในกรณีที่เสียงเทากันใหประธาน
ในท่ีประชุมช้ีขาด 

 ขอ 45 การควบคุม ดูแลสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี ใหเปนอำนาจของรองอธิการบดีเขตพ้ืนท่ี 

 

หมวดที่ 7 
วาดวยสโมสรนักศึกษาคณะ 

 

 ขอ 46 สโมสรนักศึกษาคณะ ประกอบดวย 

  46.1 นายกสโมสรนักศึกษาคณะ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและลับ ของนักศึกษาในคณะ 

ของแตละเขตพื้นท่ี 

  46.2 ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาตาง ๆ ในคณะ 

 ขอ 47 ใหสโมสรนักศึกษาคณะ มีคณะกรรมการบริหาร ไมเกิน 15 ตำแหนง ดังน้ี 

  47.1 นายกสโมสรนักศึกษาคณะ 

  47.2 อุปนายกสโมสรนักศึกษาคณะ 

  47.3 เลขานุการ 

  47.4 เหรัญญิก 

  47.5 ประชาสัมพันธ 
  47.6 สวัสดิการ 

  47.7 พัสดุ 

  47.8 ประธานฝายกีฬา 
  47.9 ประธานฝายศิลปะและวัฒนธรรม 

  47.10 ประธานฝายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน 
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  47.11 ประธานฝายวิชาการและนักศึกษาสัมพันธ 
  47.12 กรรมการฝายอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

 ขอ 48 สโมสรนักศึกษาคณะ มีอำนาจหนาท่ี ดังน้ี 

  48.1 ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  48.2 เปนตัวแทนของนักศึกษา 
  48.3 ประสานงานและใหความสะดวกในการดำเนินงานขององคกรในสังกัด 

  48.4 ดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีแถลงไว 
  48.5 แถลงนโยบายจัดทำโครงการและงบประมาณประจำปของคณะกรรมการบริหารเพ่ือเสนอ  

   ตอสภานักศึกษาเขตพ้ืนที่ 
 ขอ 49 อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ 

  49.1 ปฏิบัติตามระเบียบของสโมสรนักศึกษาคณะท่ีระบุในระเบยีบน้ี 

  49.2 ดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีแถลงไวและตามวัตถุประสงคของสโมสรนักศึกษาคณะ 

 ขอ 50 องคประกอบและอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ มีหนาท่ีดังน้ี 

  50.1 นายกสโมสรนักศึกษาคณะ 

   (ก) เปนประธานในที่ประชุมสโมสรนักศึกษาคณะ และท่ีประชุมรวมระหวางสภานักศึกษา
เขตพื้นที่กับสโมสรนักศึกษาคณะ 

   (ข) ควบคุมการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะ 

   (ค) รายงานใหคณะทราบในเร่ืองตาง ๆ ที่ไดรับมาและดำเนินงาน 

   (ง) เปนผูลงนามในนามของสโมสรนักศึกษาคณะ 

   (จ) มอบหมายใหคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ 

  50.2 อุปนายกสโมสรนักศึกษาคณะ 

   (ก) ดูแลการบริหารงานภายในสโมสรนักศึกษาคณะ 

   (ข) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษาคณะ มอบหมาย  

  50.3 เลขานุการ 

   (ก) จัดเตรียมการประชุม ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ 

   (ข) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษาคณะ มอบหมาย  

  50.4 เหรัญญิก 

   (ก) เสนองบประมาณประจำปตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 
   (ข) ควบคุมและรับผิดชอบการเงินใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการเงิน 

   (ค) ควบคุมการเบิกและใชจายเงินของสโมสรนักศึกษาคณะใหเปนไปตามงบประมาณ 

   (ง) เสนองบรายรับรายจายประจำเดือนงบรายรับรายจายประจำปและงบดุลตอ 

        คณะกรรมการบริหาร 

  50.5 ประชาสัมพันธ 
   (ก) ประชาสัมพันธกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะ 

   (ข) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษาคณะมอบหมาย  

  50.6 สวัสดิการ 
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   (ก) สงเสริมสวัสดิการทั่วไปของนักศึกษา  

   (ข) ประสานงานดานสวัสดิการทั่วไปของนักศึกษา 
   (ค) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษาคณะมอบหมาย  

  50.7 พัสดุ 

   (ก) รับผิดชอบทรัพยสินอันเปนสมบัติของสโมสรนักศึกษาคณะ 

   (ข) จัดทำนุบำรุงรักษาทรัพยสินของสโมสรนักศึกษาคณะ 

   (ค) จัดทำบัญชีและควบคุมการเบิกจายพัสดุของสโมสรนักศึกษาคณะ 

   (ง) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษาคณะมอบหมาย  

  50.8 ประธานฝายกีฬา 
   (ก) ควบคุม ดูแล การดำเนินกิจกรรมกีฬาของสโมสรนักศึกษาคณะ 

   (ข) ควบคุม ดูแล กิจกรรมของชมรมในสังกัด 

   (ค) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษาคณะมอบหมาย 

  50.9 ประธานฝายศิลปะและวัฒนธรรม 

   (ก) ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของสโมสรนักศึกษาคณะ 

   (ข) ควบคุม ดูแล กิจกรรมของชมรมในสังกัด 

   (ค) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษาคณะมอบหมาย 

  50.10 ประธานฝายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน 
   (ก) ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชนของสโมสรนักศึกษาคณะ 

   (ข) ควบคุม ดูแล กิจกรรมของชมรมในสังกัด 

   (ค) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษาคณะมอบหมาย 

  50.11 ประธานฝายวิชาการและนักศึกษาสัมพันธ 
   (ก) ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจกรรมวิชาการและนักศึกษาสัมพันธของสโมสรนักศึกษาคณะ 

   (ข) ควบคุม ดูแล กิจกรรมของชมรมในสังกัด 

   (ค) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษาคณะมอบหมาย 

 ขอ 51 กำหนดเวลาในการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะ 

  51.1 ใหคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ มีวาระดำรงตำแหนงระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 

วันที่ 31 ธันวาคม ของป 
  51.2 ใหผูมีอำนาจตามขอ 54 แตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมา 1 ชุด เพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษาคณะ ภายใน 45 วันกอนหมดวาระ สำหรับผูมีสิทธิเลือกต้ังใหนำความในขอ 17 มาบังคับใชโดย
อนุโลม 

  51.3 กรณีที่นายกสโมสรนักศึกษาคณะ พนจากตำแหนงกอนหมดวาระเกินกวา 90 วัน ใหสโมสร
นักศึกษาคณะ จัดการเลือกต้ังซอมใหแลวเสร็จภายใน 30 วันหลังจากวันส้ินสุดสมาชิกภาพนั้น ในกรณีที่พนจาก
ตำแหนงกอนหมดวาระนอยกวา 90 วัน ใหอุปนายกสโมสรนักศึกษาคณะ รักษาการไปจนกวาจะหมดวาระ 

 ขอ 52 การประชุมสโมสรนักศึกษาคณะ 

  52.1 ใหมีการประชุมสมัยสามัญอยางนอยภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง 

52.2 ใหมีการประชุมสมัยวิสามัญได โดยนายกสโมสรนักศึกษาคณะ เรียกประชุมหรือคณะกรรมการสโมสรนัก
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ศึกษาคณะ จำนวนไมนอยกวาก่ึงหน่ึง ยื่นหนังสือตอนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ขอใหเรียกประชุม โดยนายก
สโมสรนักศึกษาคณะ ตองเรียกประชุมภายใน 7 วัน  นับแตไดรับหนังสือ 

  52.3 ใหนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ทำหนาท่ีประธานในท่ีประชุม หากนายกสโมสรนักศึกษา
คณะ ไมสามารถเขารวมประชุมไดใหผูที่นายกสโมสรนักศึกษาคณะ มอบหมายทำหนาท่ีแทน ในกรณีที่นายก
สโมสรนักศึกษาคณะ ไมไดมอบหมายใหที่ประชุมลงมติเลือกผูปฏิบัติหนาท่ีประธานในท่ีประชุม 

 ขอ 53 การลงมติของสโมสรนักศึกษาคณะ 

  53.1 องคประชุมสโมสรนักศึกษาคณะ ตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงจึงจะถือ
เปนองคประชุม 

  53.2 การลงมติที่ประชุมใหถือเอาเสียงขางมากเปนมติที่ประชุม ในกรณีที่เสียงเทากันใหประธาน
ในท่ีประชุมช้ีขาด 

 ขอ 54 การควบคุม ดูแลสโมสรนักศึกษาคณะ ใหเปนอำนาจของคณบดี หรือรองคณบดีเขตพ้ืนท่ี 

หมวดท่ี 8 วาดวยชมรม และชมรมคณะ 

 ขอ 55 ชมรม หรือชมรมคณะ ประกอบดวยสมาชิกดังน้ี  

  55.1 คณะกรรมการบริหารชมรม 

  55.2 สมาชิกชมรมจากสาขาวิชาตางๆ  

 ขอ 56 ใหชมรม หรือชมรมคณะ มีคณะกรรมการบริหารดังน้ี 

  56.1 ประธานชมรม 

  56.2 รองประธานชมรม 

  56.3 เลขานุการ 

  56.4 เหรัญญิก 

  56.5 ประชาสัมพันธ 
  56.6 สวัสดิการ 

  56.7 พัสดุ 

  56.8 กรรมการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

 ขอ 57 ชมรม หรือชมรมคณะ มีอำนาจหนาท่ี ดังน้ี 

  57.1 ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบฉบับน้ี 

  57.2 เปนตัวแทนของนักศึกษา 
  57.3 ดำเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชมรม 

  57.4 จัดทำโครงการและงบประมาณประจำปของชมรมเพ่ือเสนอตอสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 

 ขอ 58 อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารชมรม หรือชมรมคณะ 

  58.1 ปฏิบัติตามระเบียบของชมรม ที่ระบุในระเบียบน้ี 

  58.2 ดำเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชมรม 

 ขอ 59 อำนาจหนาท่ีของกรรมการบริหารชมรม หรือชมรมคณะ มีหนาท่ีดังน้ี 

  59.1 ประธานชมรม 

   (ก) เปนประธานในท่ีประชุมชมรม 

   (ข) ควบคุมการดำเนินกิจกรรมของชมรม 
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   (ค) รายงานใหสโมสรนักศึกษาทราบในเรื่องตาง ๆ ที่ไดรับมาและดำเนินงาน 

   (ง) เปนผูลงนามในนามของชมรม 

   (จ) มอบหมายใหคณะกรรมการชมรมปฏิบัติงานเฉพาะกิจ 

  59.2 รองประธานชมรม 

   (ก) ดูแลการบริหารงานภายในชมรม 

   (ข) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีประธานชมรมมอบหมาย 

  59.3 เลขานุการ 

   (ก) จัดเตรียมการประชุม ของคณะกรรมการบริหารชมรม 

   (ข) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีประธานชมรมมอบหมาย 

  59.4 เหรัญญิก 

   (ก) เสนองบประมาณประจำปตอคณะกรรมการบริหารชมรมเพ่ือพิจารณา 
   (ข) ควบคุมและรับผิดชอบการเงินใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการเงิน 

   (ค) ควบคุมการเบิกและใชจายเงินของชมรมใหเปนไปตามงบประมาณ 

   (ง) เสนองบรายรับรายจายประจำเดือน งบรายรับรายจายประจำปและงบดุลตอ 

        คณะกรรมการบริหารชมรม 

  59.5 ประชาสัมพันธ 
   (ก) ประชาสัมพันธกิจกรรมของชมรม 

   (ข) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีประธานชมรมมอบหมาย 

  59.6 สวัสดิการ 

   (ก) สงเสริมสวัสดิการทั่วไปของสมาชิกชมรม 

   (ข) ประสานงานดานสวัสดิการทั่วไปของสมาชิกชมรม 

   (ค) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีประธานชมรมมอบหมาย 

  59.7 พัสดุ 

   (ก) รับผิดชอบทรัพยสินอันเปนสมบัติของชมรม 

   (ข) จัดทำนุบำรุงรักษาทรัพยสินของชมรม 

   (ค) จัดทำบัญชีและควบคุมการเบิกจายพัสดุของชมรม 

   (ง) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีประธานชมรมมอบหมาย 

 ขอ 60 ใหมีกำหนดเวลาในการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม หรือชมรมคณะ ดังน้ี 

  60.1 ใหคณะกรรมการชมรมมีวาระดำรงตำแหนงระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 

ของป 
  60.2 ใหชมรม จัดการเลือกตั้งประธานชมรม ภายใน 45 วันกอนหมดวาระ 

 ขอ 61 การควบคุม ดูแลชมรม และชมรมคณะ 

  61.1 ชมรม ใหเปนอำนาจของนายกสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 

  61.2 ชมรมคณะ ใหเปนอำนาจของนายกสโมสรนักศึกษาคณะ 
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หมวดที่ 9 
วาดวยอาจารยที่ปรึกษา 

 

 ขอ 62 ใหผูมีอำนาจตามขอ 27 แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาสภานักศึกษา และสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี จำนวน
ไมนอยกวา 5 คน 

 ขอ 63 ใหผูมีอำนาจตามขอ 36 แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาองคการนักศึกษา จำนวนไมนอยกวา 5 คน 

 ขอ 64 ใหผูมีอำนาจตามขอ 45 แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ จำนวนไมนอยกวา 5 คน 

 ขอ 65 ใหผูมีอำนาจตามขอ 54 แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะ จำนวนไมนอยกวา 3 คน 

 ขอ 66 ใหผูมีอำนาจตามขอ 45 และ 54 แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาชมรม และชมรมคณะ จำนวนไมนอย 

  กวา 1 คน 

 ขอ 67 อาจารยที่ปรึกษา มีหนาท่ีดังน้ี 

  67.1 ใหคำปรึกษาแนะนำและดูแลความเรียบรอยเก่ียวกับกิจกรรมขององคกร 

  67.2 ยับยั้งการดำเนินการใด ๆ ที่ขัดตอระเบียบ หรือคำสั่งของทางราชการตลอดจนการกระทำใดๆ 

อันเปนการเส่ือมเสียตอมหาวิทยาลัย 

  67.3 เสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมขององคกร เพื่อประกอบการพิจารณาของผูมีอำนาจ 

  67.4 เขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร 

  67.5 หนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีผูมีอำนาจมอบหมาย 

 ขอ 68 อาจารยที่ปรึกษา มีกำหนดวาระ 1 ป และอาจไดรับการแตงต้ังอีกก็ได 
 ขอ 69 อาจารยที่ปรึกษาสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี ตองไมดำรงตำแหนงอาจารยที่ปรึกษา
องคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ 

 

หมวด 10 
วาดวยบทเฉพาะกาล 

 

 ขอ 70 เมื่อเลิกกิจการสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี หรือองคการนักศึกษา หรือสโมสรนัก
ศึกษาเขตพ้ืนที่ หรือสโมสรนักศึกษาคณะ ใหบรรดาทรัพยสินท้ังหมดตกเปนของมหาวิทยาลัย หรือเขตพ้ืนท่ี 

 ขอ 71 เม่ือเลิกกิจการชมรม หรือชมรมคณะใหบรรดาทรัพยสินท้ังหมดตกเปนของสโมสรนักศึกษาเขต
พื้นที่ หรือสโมสรนักศึกษาคณะ 

 ขอ 72 ใหอธิการบดีออกระเบียบ วาดวยการเงินสภานักศึกษา สภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี องคการนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนที่ และสโมสรนักศึกษาคณะ 

 ขอ 73 ใหอธิการบดีออกระเบียบ วาดวยสภานักศึกษา และสภานักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 

 ขอ 74 ใหอธิการบดีออกระเบียบ วาดวยองคการนักศึกษา 
 ขอ 75 ใหอธิการบดีออกระเบียบ วาดวยสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี และสโมสรนักศึกษาคณะ 

 ขอ 76 ใหบรรดาทรัพยสิน หนี้สินของสโมสรนักศึกษาวิทยาเขต ตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วาดวยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2540 ตกเปนของสโมสรนักศึกษาเขตพ้ืนท่ี 

 ขอ 77 การแกไขระเบียบน้ี สามารถดำเนินการไดโดยการประชุมรวมระหวางสภานักศึกษาและองคการ
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นักศึกษา เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา อนุมัติบังคับใชตอไป  

ประกาศ ณ วันท่ี  13 กุมภาพันธ  พ.ศ.2552 

(นายกฤษณพงศ   กีรติกร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วาดวย วินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 พ.ศ.2549 
  

 ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเห็นสมควรกำหนดประกาศ วาดวยวินัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พ.ศ.2549 

 อาศัยอำนาจตามในมาตรา 17(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 

ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในการประชุมคร้ังท่ี 7/2549 เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 

2549 จึงจัดทำประกาศไวดังน้ี 

 ขอ 1  ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยวินัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พ.ศ.2549” 

 ขอ 2 ใหใชประกาศน้ีตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

 ขอ 3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำส่ัง หรือประกาศอ่ืนใด ในสวนที่ไมไดกำหนดไวในประกาศน้ีใหใช
ประกาศน้ีแทน 

 ขอ 4 ในประกาศน้ี 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  “สถานศึกษา” หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัยและ
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ที่จัดการศึกษาหรือบริการทางการศึกษา วิจัยและฝกอบรมแกนักศึกษาและผูรับ
บริการทางวิชาการดวย 

  “นักศึกษา” หมายความวา ผูเขามารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยนี ้ทั้งน้ีใหหมายถึงผูมารับบริการ
ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย และผูที่มาขอรับการฝกอบรมระยะสั้น หรือขาราชการท่ีทางราชการสงเขามารับการ
ศึกษา หรือฝกอบรมตามระยะเวลาท่ีกำหนด หรือตลอดหลักสูตร โดยไมอยูในฐานะของนักศึกษาหรือขาราชการ
ที่สมัครมาขอรับการศึกษา หรือการฝกอบรมดวยตนเองระยะหน่ึงตลอดหลักสูตรในสถานศึกษาดวย 

  “การลงโทษ” หมายความวา การลงโทษนักศึกษาท่ีไมประพฤติในส่ิงท่ีพึงปฏิบัติหรือฝาฝน
ระเบียบ ขอบังคับหรือขอหามปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยและสถานศึกษากำหนดไวโดยมีความมุงหมายท่ีกระทำใน
ลักษณะการวากลาวส่ังสอนเพื่อแกนิสัยและความประพฤติไมดีของนักศึกษา หรือเพื่อใหนักศึกษารูสำนึกใน
ความผิด ละเวนการประพฤติและกลับประพฤติตนในทางท่ีดี หรือเพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอผูอื่น 

  “คัดช่ือออก” หมายความวา เปนการลงโทษดวยการใหผูกระทำผิดไดพนสภาพการเปนนักศึกษา 
โดยไมออกใบรับรองแสดงผลการเรียนให และไมมีสิทธิกลับเขามาเปนนักศึกษาอีก ในกรณีประพฤติตน
ลักษณะที่ทำใหเกิดความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของมหาวิทยาลัย หรือการกระทำโดยละเมิดหรือทำใหเกิดความ
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เสียหายแกผูอื่น มหาวิทยาลัย สถานศึกษา ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาอยางรายแรง หรือประพฤติผิดกฎหมายจนถูกศาลพิพากษาลงโทษใหจำคุก หรือเคย
ถูกลงโทษพักการเรียนแลวแตไมเข็ดหลาบ หรือเพื่อไมใหเปนเย่ียงอยางแกผูอื่น 

  “ใหออก” หมายความวา เปนการลงโทษดวยการกระทำผิดไดพันจากสภาพการเปนนักศึกษา โดย
ใหออกใบรับรองผลการศึกษา แตไมมีสิทธิกลับเขามาเปนนักศึกษาอีก ในกรณีประพฤติตนในลักษณะท่ีทำให
เกิดความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของมหาวิทยาลัย การกระทำโดยละเมิดหรือกระทำใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น 

มหาวิทยาลัย สถานศึกษา ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ฝาฝนระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
หรือสถานศึกษาอยางรายแรง หรือจะเปนเหตุใหระเบียบวินัย และศีลธรรมอันดีของนักศึกษาอ่ืนพลอยเสื่อมเสีย
ไปดวย หรือเคยถูกลงโทษพักการเรียนแลวแตไมเข็ดหลาบ 

  “พักการเรียน” หมายความวา เปนการลงโทษท่ีหัวหนาสถานศึกษาออกคำส่ังพักการเรียนแกผู
กระทำความผิดท่ีประพฤติตนไมสมควร จนทำใหเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักด์ิ กระทำโดยละเมิดหรือทำใหเกิด
ความเสียหายแกผูอื่น มหาวิทยาลัย สถานศึกษาอยางรายแรง ฝาฝนกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือ
สถานศึกษาอยางรายแรงหรือเคยถูกลงโทษภาคทัณฑมาแลวแตยังไมเข็ดหลาบ 

  “ภาคทัณฑ” หมายความวา เปนการกำหนดโทษเปนลายลักษณอักษร เพื่อตักเตือนมิใหทำผิดอีก 

ใหกับผูกระทำที่ประพฤติตนไมสมควร อันทำใหเสื่อเสียเกียรติของตนเองหรือของสถานศึกษา ฝาฝนขอบังคับ 

หรือระเบียบของสถานศึกษา หรือวาไดรับการวากลาวตักเตือนแตยังไมเข็ดหลาบ 

  “วากลาวตักเตือน” หมายความวา เปนการลงโทษเพ่ือวากลาวส่ังสอน โดยเจตนาท่ีจะใหนักศึกษา
สำนึกในความผิด สามารถกลับมาประพฤติตนในทางท่ีดีตอไป 

 ขอ 5 สิ่งท่ีปฏิบัติ 
  1. นักศึกษาตองปฏิบัติตนตามขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทุก
ประการและตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ 

  2. นักศึกษาตองแตงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยและสถานศึกษากำหนด 

  3. นักศึกษาตองแสดงตนเปนผูตั้งใจศึกษาและรับการอบรมอยูตลอดเวลา นักศึกษาตองมีความ
สามัคคีระหวางกันและตองรักษาและพยายามเชิดชูชื่อเสียง เกียรติยศ ของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา 
  4. นักศึกษาตองประพฤติตนเปนสุภาพชน มีคุณธรรมและไมประพฤติในส่ิงท่ีนำมาซ่ึงความ
เสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  5. นักศึกษาตองเชื่อฟงและแสดงคารวะตอบรรดาครูอาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยและสถาน
ศึกษา อีกทั้งตองปฏิบัติตามคำส่ังหรือคำตักเตือนของเจาหนาท่ีโดยชอบ 

 ขอ 6 การลงโทษนักศึกษา ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผูที่ไดรับการแตงต้ังจากหัวหนาสถานศึกษา ใหดูแลเรื่องความประพฤติ และหรืออาจารยที่ปรึกษาท่ีจะดำเนินการ
ตามความเหมาะสม 

  การลงโทษมี 5 สถาน ดังน้ี 

  1. วากลาวตักเตือน 

  2. ภาคทัณฑ 
  3. พักการเรียน 

  4. ใหออก 

  5. คัดช่ือออก 
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 ขอ 7  การพิจารณาลงโทษตามขอ 6.1, 6.2, และ 6.3 เปนอำนาจของหัวหนาสถานศึกษา 
 ขอ 8 การพิจารณาลงโทษ ตามขอ 6.4 และ 6.5 ใหหัวหนาสถานศึกษา โดยผานการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา นำเสนอใหอธิการบดีเปนผูสั่งการ 

 ขอ 9 การลงโทษตามขอ 6 หากมีเหตุอันควรลดหยอนผอนโทษ จะพิจารณาลงโทษใหเบาลงไดไมเกิน 

1 ระดับเทาน้ัน 

 ขอ 10 สิ่งท่ีหามปฏิบัติและถือเปนความท่ีตองไดรับโทษหรือถูกลงโทษ คือ 

  10.1 ความผิดท่ีตองไดรับโทษคัดช่ือออกหรือใหออก 

   10.1.1 ฝาฝนระเบียบขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา ซึ่งมีโทษระบุใหคัดช่ือ
ออกหรือใหออก 

   10.1.2 ประกอบอาชญากรรมอยางรายแรง ซึ่งสถานศึกษาไดสอบสวนแลววาเปนความจริง 

หรือตองโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เวนแตโทษฐานประมาท 

   10.1.3 ประพฤติตนเสียหายอยางรายแรง เชน จำหนายจายแจกยาเสพติดใหโทษ หรือ
ประพฤติตนเปนคนเกเร ละเมิดสิทธิหรือขมเหงรังแกผูอื่น ฯลฯ 

   10.1.4 ทำการอันเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาเส่ือมเสียช่ือเสียง 

   10.1.5 ยุยงสงเสริมใหเกิดความไมสงบข้ึนในสถานศึกษา เชน จัดการประชุมหรือชุมนุม หรือ
ขีดเขียนขอความ หรือรูปภาพหรือประกาศท่ีกอใหเกิดความไมสงบในสถานศึกษา 
   10.1.6 กาวกายอำนาจหนาท่ีในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา 
   10.1.7 กอการประทวง เชน หยุดเรียน หยุดฝกงาน ไมเขาหองเรียน หรือเดินขบวนเพ่ือ
เรียกรองส่ิงท่ีขัดตอระเบียบ ขอบังคับ และคำสั่งตางๆ อันชอบดวยกฎหมาย 

   10.1.8 กระทำการอันเปนการลบหลูดูหมิ่น ครู อาจารย ผิดธรรมเนียมประเพณีที่ศิษยพึง
ปฏิบัติตอครูอาจารย 
   10.1.9 กระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเลอ จนทำใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแก
ทรัพยของมหาวิทยาลัยหรือเปนอันตรายตอนักศึกษา ครูอาจารยและเจาหนาท่ี 

  10.2 ความผิดท่ีตองไดรับโทษพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา หรือไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน 

   10.2.1 กอเหตุทะเลาะวิวาท 

   10.2.2 เลนการพนัน หรือคดีลักลอบเลนการพนัน 

   10.2.3 ขัดคำส่ังหรือกระดางกระเดื่องตอครูอาจารย 
   10.2.4 แสดงกิริยาไมสุภาพ ไมคารวะตามสมควรตอครูอาจารย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ขอ 11 สถานศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยอาจออกระเบียบควบคุมความประพฤติหรือขอบังคับอื่นใดท่ีไม
ขัดกับระเบียบนี้ 
 ขอ 12 ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี 

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2549 

 

 

 

(นายชัยยง เอื้อวิริยานุกูล) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เรื่อง  ขอปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา 

 พ.ศ.2551 
  

 เพื่อใหการดำเนินการสอบของคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเปนไปดวย
ความเรียบรอย  และเปนไปในแนวเดียวกัน อาศัยความตามขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา วาดวยการสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ.2551 จึงใหมีขอปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาเพ่ือถือ
ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 1.    ผูเขาสอบจะตองเขาสอบตามกำหนดการสอบ   และหองสอบท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

ราชมงคลลานนาไดประกาศไว หากไมมาเขาสอบตามกำหนดการสอบและหองสอบที่กำหนดไว ถือวาขาดสอบ
ในลักษณะวิชาน้ัน 

 2.   ผูเขาสอบมาถึงหองสอบสายเกินกวา 15 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ  ในกรณีผูเขา
สอบมาถึงหองสอบสายไมเกิน 15 นาที จะเขาสอบไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากผูคุมสอบ และไมอนุญาตใหตอ
เวลาสอบ  

 3.   ผูเขาสอบตองแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาใหผูคุมสอบตรวจทุกคร้ังท่ีเขาสอบ  

       ในกรณีที่ผูเขาสอบไมมีเอกสารตามความในวรรคแรก ใหผูเขาสอบขอหนังสือรับรองความเปน
นักศึกษาจากเจาหนาท่ีที่ไดรับมอบอำนาจจากคณะที่ผูเขาสอบสังกัดมาแสดง  จึงจะเขาสอบได  และไมอนุญาต
ใหตอเวลาสอบ 

 4.   ผูเขาสอบจะตองน่ังประจำตามท่ีนั่งสอบที่กำหนดให จะเปลี่ยนท่ีนั่งสอบกอนไดรับอนุญาตไมได 
 5.   ผูเขาสอบตองแตงกายตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยเครื่องแบบ 

เครื่องหมาย และเคร่ืองแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2550 

 6.   ผูเขาสอบตองจัดหาอุปกรณ  เคร่ืองเขียนที่จำเปนเก่ียวกับการเขียนมาเอง  เชน ปากกา ดินสอ 

ยางลบ   ไมบรรทัด ไมฉาก โปรแทรกเตอร วงเวียน เปนตน  และไมอนุญาตใหยืมส่ิงของทุกชนิดจากผูเขาสอบ
อื่น  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูคุมสอบ 

 7.   หามผูเขาสอบนำตำรา บันทึก เอกสาร เครื่องคำนวณ อุปกรณสื่อสารทุกชนิด หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมี
สูตรสัญลักษณ  ที่เกี่ยวของกับการสอบในลักษณะวิชาน้ันๆ เขาหองสอบ   เวนแตจะไดรับอนุญาตไวในขอสอบ
ของลักษณะวิชาน้ันๆ และผูเขาสอบตองจัดหามาเอง 

 8.   ระหวางการสอบ  หามผูเขาสอบพูดหรือติดตอซึ่งกันและกัน  หรือกอการรบกวนแกผูอื่น  เชน         

สงเสียงดัง เปนตน 
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 9. ผูเขาสอบตองปฏิบัติใหถูกตองตามความท่ีแจงไวในขอสอบ เมื่อสงสมุดคำตอบ และหรือ
กระดาษคำตอบแลว จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ อีกมิได 
 10. การขอสมุดคำตอบ และหรือหรือกระดาษคำตอบเพ่ิมเติม  หรืออุปกรณเกี่ยวกับการสอบ  หรือมี
ขอสงสัยในการสอบ ใหผูเขาสอบขอหรือสอบถามจากผูคุมสอบเทาน้ัน 

 11. หามฉีกหรอืนำสมุดคำตอบ และหรือหรือกระดาษใดๆ ที่แจกใหในหองสอบออกจากหองสอบไม
วากรณีใดๆ 

 12. ผูเขาสอบจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อการสอบไดดำเนินการผานพนไปแลว 30 นาที นับแตเริ่ม
ใหเขาสอบและรอจนกวาผูคุมสอบจะมาเก็บสมุดคำตอบและหรือหรือกระดาษคำตอบเรียบรอยแลว 

  การขออนุญาตออกจากหองสอบชั่วคราว หรือหลังระยะเวลาที่กำหนดในวรรคแรก ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูคุมสอบ 

 13. เมื่อมีสัญญาณหมดเวลา หามผูเขาสอบทำขอสอบตอไปอีก ใหผูเขาสอบวางสมุดคำตอบ  และ
หรือกระดาษคำตอบน้ันไวบนโตะของตน และรอจนกวาผูคุมสอบจะมาเก็บสมุดคำตอบ และหรือกระดาษคำ
ตอบเรียบรอยแลว จึงจะออกจากหองสอบได 
 14. เมื่อผูเขาสอบไดสงสมุดคำตอบ และหรือกระดาษคำตอบแกผูคุมสอบเรียบรอยแลว  ผูเขาสอบ
ตองออกไปใหพนบริเวณหองสอบทันที และไมกระทำการรบกวนแกผูเขาสอบอื่นท่ีกำลังสอบอยู 
 15. ผูเขาสอบท่ีมีเหตุสุดวิสัย ทำใหไมสามารถเขาสอบตามกำหนดการสอบของมหาวิทยาลัยได  ผูเขา
สอบตองขอผอนผันการสอบ  หรือขอสอบกรณีพิเศษตอ คณบดีหรือ รองอธิการบดี  ภายใน 7 วัน  หลังจาก
กำหนดการสอบวันสุดทาย  และใหคณบดีหรือ รองอธิการบดี  เปนผูพิจารณาการขอผอนผันการสอบ  หรือขอ
สอบกรณีพิเศษดังกลาว  เพื่ออนุมัติใหทำการสอบภายใน 15 วันนับจากวันสุดทายของกำหนดการสอบ 

   ในกรณีที่คณบดีหรือรองอธิการบดี อนุมัติใหสอบใหมตามความในวรรคแรก ใหผูเขาสอบดำเนิน
การตามข้ันตอนที่กำหนด  หากผูเขาสอบยังไมสามารถสอบใหมไดตามกำหนดระยะเวลาดังกลาวได  
ดวยเหตุผลอันสมควร  การบันทึกคาระดับคะแนนยังใหบันทึกเปน ม.ส. (I) 

   ในกรณีที่ คณบดีหรือรองอธิการบดี  ไมอนุมัติใหสอบใหมตามความในวรรคแรก ใหถือวา สวน
ที่ขาดสอบน้ันไดคะแนนเปน ศูนย (0) และใหอาจารยผูสอนรายวิชาน้ันใหระดับคะแนนตามคะแนนระหวางภาค
การศึกษาน้ันๆ  

 16. ในกรณีที่ผูเขาสอบตองสงสัยกระทำการทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบใหผูคุม
สอบมีอำนาจตรวจคนผูเขาสอบ  และทำรายงานเสนอใหคณะกรรมการสอบประจำภาค เพื่อพิจารณาลงโทษตาม
ขอบังคับตอไป 

 

                   

ประกาศ  ณ  วันท่ี 18 เดือน   เมษายน พ.ศ.2551         

 

 

(นายชัยยง    เอื้อวิริยานุกูล)    

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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ที่ปรึกษา 
อาจารยชัยยง  เอื้อวิริยานุกูล 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 

ผูชวยศาสตราจารยเรไร  ธราวิจิตรกุล 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
 

คณะผูจัดทำ 
รองศาสตราจารย ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท 

ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

ผูชวยศาสตราจารยสุพิทย  สมภักดี 
รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ  วงษพานิช 

รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

นางดาวรรณ  เกิดคลาย 

หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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