


 ๒ 

ข้อ ๕  ระบบการศึกษา 
๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค  

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคโดยแบ่ง เวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ คือภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ มีระยะเวลาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา วม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคเรียนที่ ๒ อีก ๑ ภาคการศึกษาก็วด้ ซึ่งมีระยะเวลาเรียนวม่น้อยกว่า ๖ 
สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษา     
ที่วม่บังคับ ยกเว้นหลักสูตรที่วด้ก าหนดให้ต้องศึกษาภาคฤดูร้อนด้วย  

๕.๒   การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค ให้มีหน่วยกิต ดังต่อวปนี้ 
 (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาวม่น้อยกว่า ๑๕  ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
         (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองวม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
         (๓) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกวม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
         (๔) การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่วด้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ วม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 

ข้อ ๖  ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
         เพ่ือส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบวร้พรมแดน มี
ศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณท่ีก าหนด 
สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น    
๒ กลุ่ม ดังนี้ 

๖.๑   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ วด้แก่ 
๖.๑.๑  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ ที่เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ 
๖.๑.๒  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีส าหรับ

ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติท่ีเปิด
สอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนวด้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิด
สอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนวด้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

๖.๒  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ วด้แก่ 
๖.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือ



 ๓ 

มีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆโดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ 
หรือสหกิจศึกษา 

 หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) วด้ เพราะมุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งวด้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูง
เพ่ิมเติม 

 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และ
จะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” 
ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 
     ๖.๒.๒  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตรส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้
หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนวด้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือวด้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถาน
ประกอบการ  
 
 ข้อ ๗  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาวม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 

 
ข้อ ๘ การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 

 โดยการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย              
จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ วป 

 
ข้อ ๙  การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

๙.๑  ผู้วด้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน 
เวลา  และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๙.๒   ผู้ที่วด้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อวด้ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาแล้ว โดยให้น าเอกสารดังต่อวปนี้ วปรายงานตัวต่อส านักงานทะเบียน 

 (๑) บัตรเลขท่ีนั่งสอบ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
  (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 (๓)  ใบสุทธิ ใบระเบียน ใบเทียบความรู้ หรือประกาศนียบัตร จ านวน ๒ ชุด 
  (๔)  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง 
  (๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมลายเซ็นของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ 
  (๖) ใบส าคัญทะเบียนทหาร (ส.ด.๙) ส าหรับนักศึกษาชาย 



 ๔ 

  (๗) รูปถ่าย (แต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือแต่งกายสุภาพ หน้าตรง วม่สวมหมวก วม่สวม
แว่นตาสีเข้ม) ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๔ รูป 

 
ข้อ ๑๐ การลงทะเบียนเรียน 

 ๑๐.๑ การลงทะเบียนเรียนจะต้องวด้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้าวิชาใด      
มีวิชาบังคับก่อนหรือวิชาพ้ืนความรู้ ซึ่งวด้ก าหนดวว้ในหลักสูตรให้ศึกษาก่อน นักศึกษาจะต้องสอบวิชาที่บังคับ
ก่อนให้วด้ หรือผ่านการศึกษาวิชาพ้ืนความรู้เดิมมาแล้ว   
 ๑๐.๒ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัย ก าหนด 

๑๐.๓  จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน  
  ๑๐.๓.๑ นักศึกษาสถานภาพปกติ 
                   (๑) นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ วม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และวม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนวด้วม่เกิน ๙ หน่วย
กิต ยกเว้นการลงทะเบียนภาคสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษา  
  (๒) นักศึกษาที่เรียนวม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติและภาคฤดูร้อนวด้วม่เกิน ๙ หน่วยกิต ยกเว้นการลงทะเบียนภาคสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษา 
  ๑๐.๓.๒  นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ 
   นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติวม่
น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และวม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนวด้  วม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
  
 ข้อ ๑๑  การขอเพ่ิม การขอเพิกถอนรายวิชา 

  ๑๑.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาจะกระท าวด้ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน  
 ๑๑.๒ การเพิกถอนรายวิชาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากเริ่มการเรียนการสอนของภาคการศึกษา
ปกติ หรือภายใน ๑ สัปดาห์นับจากวันเริ่มการเรียนการสอนของภาคฤดูร้อน วิชาที่เพิกถอนจะวม่บันทึกในรายงาน
ผลการศึกษา 
 ๑๑.๓ การเพิกถอนรายวิชาภายหลัง ๒ สัปดาห์แต่วม่เกิน ๑๒ สัปดาห์ นับจากวันเริ่มการเรียน
การสอนของภาคการศึกษาปกติ หรือภายหลัง ๑ สัปดาหแ์ต่วม่เกิน ๔ สัปดาห์ นับจากวันเริ่มการเรียนการสอน
ของภาคฤดูร้อน วิชาที่เพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W 
 ๑๑.๔ การขอเพ่ิมและการขอเพิกถอนรายวิชานี้ จะต้องวม่ขัดกับจ านวนหน่วยกิตต่อภาค
การศึกษาตามข้อ ๑๐.๓  
 
 
 



 ๕ 

 ๑๑.๕ การขอคืนค่าหน่วยกิต 
 (๑) รายวิชาที่มหาวิทยาลัยมีประกาศยกเลิกการลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืน

ค่าหน่วยกิตเต็มจ านวน โดยการขอคืนค่าหน่วยกิตต้องกระท าภายในปีการศึกษาที่มีการถอนหรือยกเลิกการ
ลงทะเบียนรายวิชาเกิดข้ึน   

 (๒)  การเพิกถอนรายวิชาให้กระท าภายใน ๒   สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ ให้โอนเงินค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ เป็นค่าลงทะเบียนเรียนของรายวิชาที่ขอเพ่ิมวด้เต็มจ านวน หรือโอน
เงินวปใช้ในภาคการศึกษาถัดวป ยกเว้นนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่
ผูกพันกับรายวด้ในอนาคต (กรอ.)  หากวม่ใช้เป็นค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ มหาวิทยาลัยจะส่งเงินคืน
ให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หรือเป็นวปตามข้อก าหนดของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 (๓)  การเพิกถอนรายวิชาที่กระท าเมื่อพ้นก าหนด ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ นักศึกษาจะวม่วด้รับค่าหน่วยกิตคืน 
  (๔) การเพิกถอนรายวิชาในภาค ฤดูร้อน นักศึกษาจะวม่วด้รับค่าหน่วยกิตคืน 
 

ข้อ ๑๒  การเรียนและการวัดผลการเรียน 
 (๑)  มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาวด้ลงทะเบียนเรียนใน
ทุกภาคการศึกษา การวัดและการประเมินผลอาจกระท าโดยการสอบ หรือวิธีอ่ืนที่  คณะเจ้าของรายวิชาจะ
ก าหนด 
  (๒)  มีการวัดและประเมินผลระหว่างภาคการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยหนึ่งครั้ง และมีการ
วัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษาอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งในแต่ละภาคการศึกษา  โดยต้องน าผลการวัดและ
ประเมินผลทุกครั้งมารวมกันเพื่อประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนนในข้อ ๑๓  
 (๓) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาวม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
ศึกษาท้ังหมด หรือวด้ท างานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ์วด้รับการวัด
และประเมินผล  
 
        ข้อ ๑๓  การประเมินผลการศึกษา 
  การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็นแต้มระดับคะแนน (Numeric 
Grades) หรือ ระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณ์ท่ีวม่มีค่าระดับคะแนน ดังต่อวปนี้ 
 
 ๑๓.๑   แต้มระดับคะแนนมี ๘ ระดับดังต่อวปนี้ 
  ระดับคะแนนตัวอักษร แต้มระดับคะแนน          ความหมาย 

   A   ๔.๐  ดีเยี่ยม (Excellent) 
   B+   ๓.๕  ดีมาก (Very Good) 
   B   ๓.๐  ดี (Good) 
   C+   ๒.๕  ปานกลาง (Fairly Good) 
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   C   ๒.๐  พอใช้ (Fair) 
   D+   ๑.๕  อ่อน (Poor) 
   D   ๑.๐  อ่อนมาก (Minimum Passing) 
   F   ๐.๐  ตก (Failure) 

 ๑๓.๒ สัญลักษณ์ท่ีวม่มีค่าระดับคะแนน มีความหมายดังนี้ 
      สัญลักษณ์ ความหมาย 

   I  ยังวม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
   S  พอใจ (Satisfactory) หรือผลการศึกษาอยู่ในระดับขั้นตั้งแต่ 

C ขึ้นวปนับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมวด้ 
   U  วม่พอใจ  (Unsatisfactory) หรือผลการศึกษาอยู่ในขั้นอ่อน

มาก นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมวม่วด้ 
   W  การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn) 

    IP  การศึกษายังวม่สิ้นสุด (In-Progress) 
   CS  การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบมาตรฐาน 

(Credits from Standardized Test) 
CE      การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบที่วม่ใช่การทดสอบ

มาตรฐาน (Credits from Exam) 
 CT การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษา/อบรม

ที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ (Credits from Training) 
CP การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้มา

ก่อน (Credits from Portfolio) 
 ๑๓.๓ การให้สัญลักษณ์ F จะกระท าวด้ในกรณีต่อวปนี้ 

  (๑)   นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 
  (๒) นักศึกษาขาดสอบ 
  (๓)  นักศึกษาวม่มีสิทธิ์เข้าสอบ เนื่องจากมีเวลาเรียนวม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของวิชานั้น 

  (๔)  นักศึกษาวด้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวนวินัยว่ากระท าการทุจริต
ในการสอบ  

  (๕)  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากวม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๓.๕ 
 ๑๓.๔ การให้สัญลักษณ์ I จะกระท าวด้ในกรณีนักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบของ
การศึกษายังวม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา 
 ๑๓.๕ การเปลี่ยนสัญลักษณ์  I จะต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดวป 
 ๑๓.๖ การให้สัญลักษณ์ S หรือ U จะกระท าวด้เฉพาะรายวิชาที่คณะเห็นว่าวม่สมควร
ประเมินผลการศึกษาเป็นแต้มระดับคะแนน 
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 ๑๓.๗ การให้สัญลักษณ์ W จะกระท าวด้ในกรณีต่อวปนี้ 
   (๑) ในรายวิชาที่มีนักศึกษาวด้เพิกถอนตามข้อ ๑๐.๓ 
   (๒) นักศึกษาวด้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ภายหลังการลงทะเบียนเรียนวิชาแล้ว 
 ๑๓.๘  นักศึกษาท่ีมีระดับคะแนนตัวอักษร D ขึ้นวป หรือวด้สัญลักษณ์ S ตามแต่กรณี ถือ
ว่าสอบวด้ในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาที่คณะก าหนดวว้เป็นอย่างอ่ืน  
 ๑๓.๙ การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าวด้เฉพาะรายวิชาที่มีการเรียน หรือปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องกันมามากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยังวม่สิ้นสุด สัญลักษณ์ IP จะถูก
เปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเป็นแต้มระดับ
คะแนน หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณ ี
 ๑๓.๑๐ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาเป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้แทน 
หรือผู้ที่วด้รับมอบหมายจากหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร โดยต้องเสนอคะแนนรวมและผลการประเมิน
แต้มระดับคะแนนทุกครั้งที่มีการวัดและประเมินผลต่อหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร เพ่ือเสนอขออนุมัติ
การวัดและประเมินผลรายวิชาต่อคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการประจ าสาขาวิชาที่แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย และเมื่อวด้รับอนุมัติแล้วให้เสนอต่อคณบดี เพ่ือพิจารณาอีกครั้งก่อนส่งต่อวปยังส านักงานทะเบียน 
เพ่ือด าเนินการประกาศผลในขั้นตอนต่อวป  

๑๓.๑๑ ในกรณีที่มกีารประเมินแต้มระดับคะแนนผิดพลาด ผู้สอน หรือผู้แทน หรือผู้ที่วด้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร สามารถแก้วขแต้มระดับคะแนนวด้ โดย จะต้องอ้างอิงตาม
ช่วงคะแนนตามที่วด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ และเสนอผลการแก้วขแต้มระดับ
คะแนน ต่อหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณบดี 
และอธิการบดี  ตามล าดับ โดยแนบหลักฐานประกอบการแก้วขแต้มระดับคะแนนที่แก้วขมาพร้อมกันด้วย และส่ง
ต่อให้ส านักงานทะเบียนสามารถด าเนินการประกาศผลที่แก้วขแล้วในขั้นตอนต่อวป  

 
ข้อ  ๑๔ การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 (๑) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) คือ ค่า
ผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นกับแต้มระดับคะแนนที่วด้รับจากการประเมินผล
รายวิชานั้น ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชา
ที่มีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้น าผลการศึกษา
และหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
 (๒) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเฉพาะ (Professional Grade-Point Average: PGPA) 
คือ ค่าผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กับแต้มระดับคะแนนที่วด้รับจาก
การประเมินผลรายวิชานั้น ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา         
ดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง
ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเฉพาะ  
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 (๓) การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ค านวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดย
วม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ 
 (๔) ในกรณีที่นักศึกษาวด้สัญลักษณ์  I  ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นแต้มระดับ
คะแนน ให้รอการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวว้ก่อนจนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืน 
 

ข้อ  ๑๕ การนับหน่วยกิตสะสม 
 (๑) ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร และมีการ
ประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้น าเฉพาะครั้งหลังสุดมา
นับเป็นหน่วยกิตสะสม 
 (๒) รายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรแต่วม่มีการประเมินผลเป็นแต้มระดับ
คะแนน ให้นับจ านวนหน่วยกิตรายวิชานั้นรวมในหน่วยกิตสะสมแต่วม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ตาม
ข้อ ๑๔ 

 
ข้อ ๑๖ การลงทะเบียนเรียนซ้ า 

 (๑) นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาใด จะต้องวด้รั บอนุมัติจากคณบดีที่        
นักศึกษาสังกัด 
 (๒) ในรายวิชาบังคับท่ีวด้ระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ์ U ตามแต่กรณีจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้นอีก จนกว่าจะสอบวด้ 
 (๓) ในรายวิชาเลือกที่วด้ระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ์ U ตามแต่กรณี อาจจะ
ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้นอีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนก็วด้ 
 

ข้อ ๑๗ สถานภาพของนักศึกษา 
 ๑๗.๑ การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค
การศึกษา ส าหรับภาคฤดูร้อนจะวม่มีการจ าแนกสถานภาพ แต่จะจ าแนกสถานภาพในภาคการศึกษาปกติถัดวป 
 ๑๗.๒ สถานภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสถานภาพปกติ และนักศึกษาสถาน        
ภาพรอพินิจ 

 ๑๗.๒.๑ นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม   
ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นวป 
  ๑๗.๒.๒ นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ คือ นักศึกษาที่มีสถานภาพวม่เข้าเกณฑ์ตามข้อ 
๑๗.๒.๑ และให้จ าแนกนักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ดังนี้ 

  (๑) นักศึกษาที่วด้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบสองภาคการศึกษาแล้ว และวด้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสองวม่ถึง ๒.๐๐ หรือนักศึกษาปกติที่วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม    
ตั้งแต่ ๑.๕๐  แต่วม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดวป จะวด้รับสถานภาพรอพินิจครั้งที่ ๑ 
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   (๒) นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๑ ที่วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๗๐ แต่วม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดวป จะวด้รับสถานภาพรอพินิจครั้งที่ ๒ 
   (๓) นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๒ ที่วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๙๐ แต่วม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดวป จะวด้รับสถานภาพรอพินิจครั้งที่ ๓ 
 ๑๗.๓ ฐานะชั้นปีของนักศึกษาการเทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นสุดแต่ละปี
การศึกษา โดยเทียบจากหน่วยกิตที่สอบวด้ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรนั้น หรือตามที่สาขาวิชา
ก าหนด 
 

 ๑๗.๔ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 (๑) ตายหรือลาออก 

  (๒) ถูกให้ออกหรือวล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
  (๓) วม่วด้ลงทะเบียนเรียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา โดยมิวด้รับ
การอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

 (๔) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๒๕ ในภาคการศึกษาแรกท่ีเริ่มเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 (๕) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเป็นภาคการศึกษาแรก 
  (๖) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาถัดวปหลังจาก
วด้รับสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๑ 
  (๗) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๙๐ ในภาคการศึกษาถัดวปหลังจาก
วด้รับสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๒ 
  (๘) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดวปหลังจาก
วด้รับสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๓ 
  (๙) วม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดวว้ใน ข้อ ๑๗ 
   (๑๐)  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

      (๑๑)  คณะกรรมการแพทย์ซึ่ งแต่งตั้ ง โดยมหาวิทยาลัยวินิจฉัยว่าป่วย และ
คณะกรรมการประจ าคณะเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน 
คณะกรรมการประจ าคณะอาจให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพ่ือรับการบ าบัดรักษา 

  
 ข้อ ๑๘  ระยะเวลาการศึกษาระบบทวิภาค 
  ๑๘.๑  หลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา 

 (๑)  หลักสูตร ๔ ปี ส าเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 



 ๑๐ 

  (๒)  หลักสูตร ๕ ปี ส าเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา 
                                  (๓)  หลักสูตร ๖ ปี ส าเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 
                      ๑๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบวม่เต็มเวลา 

(๑)  หลักสูตร ๔ ปี ส าเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 

(๒)  หลักสูตร ๕ ปี ส าเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา 

(๓) หลักสูตร ๖ ปี ส าเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา 

๑๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แบบเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาวม่เกิน ๔ ปีการศึกษา 
                        ๑๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แบบวม่เต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๘ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาวม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
 ทั้งนี้วม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกอง
ประจ าการ หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือป่วยและคณะกรรมการประจ าคณะ
เห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น 
 

ข้อ ๑๙ การลาพักการศึกษา 
 (๑) การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าวด้ลงทะเบียนวปแล้วเป็นการ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน   โดยที่รายวิชาที่วด้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจะวม่ปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา 
 (๒) ในการขอลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกับมีหนังสือรับรองของ    
ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา   การลาพักการศึกษาต้องวด้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการประจ าคณะ เว้น
แต่เป็นการลาพักการศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน ซึ่งให้อยู่ในอ านาจของคณบดีที่จะพิจารณาอนุมัติวด้ 

 (๓) การลาพักการศึกษา จะลาพักเกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกันวม่วด้ 
 (๔) ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาวม่วด้ 
 (๕) นักศึกษาที่วม่วด้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หากประสงค์จะขอลาพัก    
การศึกษา จะต้องขอลาพักการศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
 (๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หากประสงค์จะขอลาพักการศึกษา       
จะต้องขอลาพักการศึกษาภายใน ๑๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 



 ๑๑ 

 (๗) การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ ๑๘(๓) ถึงข้อ ๑๘(๖) ต้อง
วด้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณะกรรมการประจ า  คณะ เว้นแต่
กรณีท่ีถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
ประเทศ โดยวด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ หรอืป่วย   
 (๘) นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่วด้รับการอนุมัติให้
ลาพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด   ยกเว้นภาคการศึกษาท่ีวด้ลงทะเบียนเรียนวปก่อนแล้ว 
 (๙) คณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยวินิจฉัยว่าป่วย และคณะกรรมการ
ประจ า คณะเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน คณะกรรมการ
ประจ าคณะอาจให้นักศึกษาผู้นั้นลาพักการศึกษาเพ่ือรับการบ าบัดรักษา 
 

ข้อ ๒๐  การย้ายคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะ 
๒๐.๑  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา  ต้องวม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ๒๐.๒  การย้ายคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะต้องวด้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และวด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา ต้องศึกษา
อยู่ในคณะหรือในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้วม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูก
ให้พัก 
 ๒๐.๓ การย้ายคณะหรือสาขาวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาท่ีจะเริ่มเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ 
 ๒๐.๔ นักศึกษาที่วด้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือสาขาวิชา   
  (๑)  มีสถานภาพนักศึกษาคงเดิม คณะหรือภาควิชาใหม่ของนักศึกษาจะโอนผล
การศึกษาเดิมมาทั้งหมด โดยวม่เปลี่ยนแปลง และการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้น าผลการศึกษา
เดิมทุกรายวิชามาใช้ในการค านวณด้วย   แต่การคิดหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของ
รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่เท่านั้น หรือ 
  (๒)  เทียบโอนรายวิชา ตามข้อ ๒๑ และการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
สามารถน ารายวิชาที่เทียบโอนซึ่งเป็นรายวิชาบังคับตามหลักสูตรที่ย้ายเข้ามาค านวณวด้ 
 

ข้อ ๒๑ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 
  การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาให้เป็นวปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  

ข้อ ๒๒ บทลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบ 
  นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ลงโทษดังนี้ ปรับตกวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษา ๑ ภาค
การศึกษาปกติ หรือให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วแต่กรณี 
 



 ๑๒ 

ข้อ ๒๓ การส าเร็จการศึกษา 
  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ 
ครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) วม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ตลอดจน
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือกวม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ นักศึกษามีสิทธิ์ยื่นค าร้องแสดงความจ านง
ขอรับปริญญา  ทั้งนี้ คณะหรือสาขาวิชาสามารถก าหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมเพิ่มเติมวด้โดยวม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ 
 

ข้อ ๒๔ การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
  (๑) วด้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ   ครบถ้วนตามหลักสูตรและ
ข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา  
  (๒) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพบังคับและวิชาชีพ
เลือก วม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือตามเกณฑ์ข้อ ๒๓ 
  (๓) วม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 
  (๔) วด้ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ครบถ้วน และวม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย 

 (๕) วด้ด าเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ข้อ ๒๕  การขอเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง 
 ๒๕.๑ นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ที่มีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมวด้ 
 ๒๕.๒  การสมัครขอเข้าศึกษา  ให้ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๒ เดือนก่อนก าหนด
วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษา  พร้อมทั้งหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา  และค าอธิบาย
รายวิชาของหลักสูตรเดิม  กรณีท่ีเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่อ่ืน ให้ติดต่อสถาบันเดิมให้จัดส่งหลักฐาน
ดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัยโดยตรงด้วย  
 ๒๕.๓ การขอเข้าศึกษา ต้องวด้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า คณะที่นักศึกษาขอ
เข้าศึกษา โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (๑) วม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกวล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ 
เพราะความผิดทางวินัย 

 (๒)  วม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๒๕.๔ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 

  (๑) การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ให้เป็นวปตามข้อ ๒๑ 
  (๒)  ในกรณีที่รายวิชาหมวดศึกษาทั่ววปของหลักสูตรที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษามา  
มีมาตรฐานเทียบเท่ารายวิชาหมวดศึกษาท่ัววปของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะวด้รับการยกเว้นรายวิชาหมวดศึกษา
ทั่ววปในหลักสูตรที่เข้าศึกษา 



 ๑๓ 

ข้อ  ๒๖ รางวัลเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยม 
  เพ่ือส่งเสริมความมุ่งมั่นทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการมอบรางวัล
เหรียญทองกิตติคุณเรียนดี แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยมีเกณฑ์การพิจารณา  ดังนี้ 

 (๑) การพิจารณาให้เหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยม จะพิจารณาให้แก่นักศึกษาทุกคณะ 
คณะละ ๑ เหรียญ  ในแต่ละรอบของพิธีประสาทปริญญาประจ าปีหรือประจ าปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

(๒) ผู้มีสิทธิ์วด้รับเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยมวด้แก่ ผู้ที่วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูง
ที่สุด  และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า  ๓.๕ โดยวม่เคยสอบตกหรือเรียนซ้ าในรายวิชาใด
ตลอดจนส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดวว้ในหลักสูตร 

(๓)  กรณีที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ผู้มีสิทธิ์วด้รับเหรียญทองกิตติคุณเรียนดี
เยี่ยม ให้พิจารณาจากแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการ ศึกษาสุดท้าย  หากแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากันอีก 
ให้พิจารณาจากแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ในภาคการศึกษาย้อนหลังถัดวปตามล าดับ 

 
 ข้อ  ๒๗  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต 
ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๐  ให้มีผลใช้บังคับวด้ต่อวปเท่าที่วม่ขัดหรือแย้งต่อ
ข้อบังคับนี ้ 
 บรรดาการด าเนินการใดท่ีวด้ด าเนินการวปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อวปจนแล้วเสร็จ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี    พ.ศ. ๒๕๕๐  

 
 ข้อ  ๒๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้   และให้มีอ านาจในการออกระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นวปตามข้อบังคับนี้  
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
      พลอากาศเอก 

     (ก าธน  สินธวานนท์) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 


