ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่ าด้ วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต
พุทธศักราช 2548
โดยที่เห็นเป็ นการสมควรปรับปรุ งแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุ รกิจ
บัณฑิ ตย์ ให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามความในระเบี ยบมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ ว่าด้วยการ
บริ หารงานมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ พุทธศักราช 2528 จึงให้ปรับปรุ งแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พุทธศักราช 2541 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้ วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต
พุทธศักราช 2548”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกข้ อบังคับมหาวิทยาลัยุรกิจบัณฑิตย์ “ว่ าด้ วยการศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พุทธศักราช
2541” และใช้ ข้อบังคับนีแ้ ทนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2548 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี้
ข้ อ 4. ระบบการศึกษา
4.1 การศึกษาเป็ นแบบทวิภาคและไตรภาค
4.1.1 การศึกษาแบบทวิภาค 1 ปี การศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้น
และภาคปลาย มีระยะเวลาเรี ยนแต่ละภาคประมาณ 16 สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดู
ร้อนมีระยะเวลาเรี ยนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยมีชวั่ โมงเรี ยนของแต่ละวิชาเทียบเท่ากับ
ชัว่ โมงเรี ยนในภาคการศึกษาปกติ
4.1.2 การศึกษาแบบไตรภาค 1 ปี การศึกษาประกอบด้วยภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน มี
ระยะเวลาเรี ยนแต่ละภาคประมาณ 12 สัปดาห์
4.2 ชัว่ โมงเรี ยนของแต่ละภาคแบ่งออกเป็ น 2 รอบเวลาเรี ยน คือรอบปกติและรอบค่ า รอบปกติ
ชัว่ โมงเรี ยนตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ในวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ส่ วนรอบค่ามีชวั่ โมงเรี ยนตั้งแต่
เวลา 18.00-21.20 น. ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ นักศึกษาที่เรี ยนรอบปกติ เรี ยกว่านักศึกษาภาค
ปกติ ส่ วนนักศึกษาที่เรี ยนรอบค่า เรี ยกว่านักศึกษาภาคค่า
4.3 หลักสู ตรการศึกษาเป็ นหลักสู ตร 4 ปี โดยใช้เวลาเรี ยนตลอดหลักสู ตรรวม 4 ปี
4.4 การกาหนดปริ มาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้คิดเป็ นหน่วยกิต โดยมีหลักเกณฑ์การ
เทียบเท่าของ 1 หน่วยกิต ดังนี้
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4.4.1 การศึกษาที่เป็ นการบรรยาย สัมมนา หรื อการเรี ยนการสอนในลักษณะอื่นที่เทียบเท่า ซึ่ ง
ใช้เวลา 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ หรื อประมาณ 16 ชัว่ โมงในหนึ่ ง
ภาคการศึกษา
4.4.2 การศึกษาที่เป็ นการปฏิบตั ิหรื อทดลอง ซึ่งใช้เวลาปฏิบตั ิ 2-3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตลอด
ภาคการศึกษาปกติ หรื อประมาณ 32-48 ชัว่ โมงในหนี่งภาคการศึกษา
4.4.3 การศึกษาที่เป็ นการฝึ กงาน การฝึ กภาคสนาม การฝึ กงานอาชีพหรื อการฝึ กอื่น ๆ ซึ่ งใช้
เวลาฝึ ก 3-6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ หรื อประมาณ 48-96 ชัว่ โมงใน
หนึ่งภาคการศึกษา
การศึกษารายวิชาที่มีลกั ษณะพิเศษนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น มหาวิทยาลัยอาจ
กาหนดหน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตามความเหมาะสม
ข้ อ 5. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครเป็ นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
5.1 ผูส้ มัครเข้าศึกษาในหลักสู ตร 4 ปี จะต้องสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรื อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะแล้ว หรื อการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
5.2 ไม่เป็ นผูว้ กิ ลจริ ตหรื อมีจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
5.3 ไม่เป็ นโรคเรื้ อน วัณโรค โรคติดยาเสพติดที่ให้โทษร้ายแรง โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง หรื อโรคที่เป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา
5.4 ไม่เคยได้รับโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดอันเป็ นลหุ โทษ
5.5 ไม่เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเสื่ อมเสี ย หรื อถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน เนื่องจาก
ถูกลงโทษทางวินยั
5.6 ผูส้ มัครเป็ นนักศึกษาและ/หรื อผูป้ กครอง ต้องมีภูมิลาเนาที่พกั อยูเ่ ป็ นหลักแหล่ง ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้สะดวก
ข้ อ 6. การคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศ ว่าด้วยการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ซึ่ งมหาวิทยาลัยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้ อ 7. การเทียบวิชาและโอนหน่ วยกิต
7.1 การเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ เรื่ องหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรี ยนและโอน

3

หน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ระดับปริ ญญา
ตรี และประกาศมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ เรื่ องหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู ้และการให้
หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ การศึกษาในระบบ เพื่อ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ระดับปริ ญญาตรี
7.2 การขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัย ให้กระทาในกรณี ดงั ต่อไปนี้
7.2.1 นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ยา้ ยคณะหรื อสาขาวิชา
7.2.2 ผูท้ ี่พน้ สภาพนักศึกษาและได้รับอนุมตั ิให้คืนสภาพนักศึกษา
7.2.3 นักศึกษาที่เรี ยนจบหลักสู ตรปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแล้ว และประสงค์จะศึกษาต่อ
ปริ ญญาตรี ที่สอง
7.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบและโอนหน่วยกิตได้ ต้องเป็ นรายวิชาที่มีกาหนดไว้ในโครงสร้าง
หลักสู ตรในสาขานั้น ๆ ของมหาวิทยาลัย และมีเนื้อหาเหมือนกันหรื อเทียบเคียงกันได้
ข้ อ 8. การขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครเข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ต่อเมื่อได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
แล้ว ในการขอขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ให้ปฏิบตั ิตามวิธีการและตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ 9. การชาระค่ าเล่ าเรียน ค่ าบารุ ง และค่ าธรรมเนียม
9.1 นัก ศึ ก ษาต้อ งช าระค่ า เล่ า เรี ย น ค่ า บ ารุ ง และค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ ตามอัต ราและวิ ธี ก ารที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
9.2 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ให้ ช าระค่ า ขึ้ นทะเบี ย นเป็ นนั ก ศึ ก ษา ค่ า เล่ า เรี ยน ค่ า บ ารุ ง และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในวันขอขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
9.3 สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาเป็ นปี ที่ 2 ให้ชาระก่อน หรื อภายในกาหนดวันลงทะเบียนเรี ยนแต่ละ
ภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ
9.4 การชาระค่าเล่าเรี ยน ค่าบารุ ง และค่าธรรมเนียม เกินจากเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ไม่วา่ ใน
กรณี ใดจะต้องเสี ยค่าปรับหรื อค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น ในอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ 10. การลงทะเบียนเรียน
10.1 นักศึกษาที่สมัครเรี ยนในรอบปกติหรื อในรอบค่ า จะต้องลงทะเบียนเรี ยนและสอบไล่ตาม
รอบเวลาเรี ยนที่ตนสมัครไว้
10.2 การลงทะเบียนเรี ยนหรื อสอบไล่ ต่างรอบเวลาเรี ยนหรื อควบสองรอบเวลาเรี ยนไม่อาจกระทา
ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากอธิ การบดีเป็ นกรณี พิเศษ
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10.3 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกา ตามกาหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการ
ลงทะเบียนและรายวิชาที่เปิ ดสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ
10.4 นักศึกษาภาคปกติจะต้องลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่ วนภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต
นักศึกษาภาคค่าจะต้องลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิตและ
ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ส่ วนภาคการศึกษาฤดูร้อน จะต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่ต่ากว่า 3 หน่วยกิต
และไม่เกิน 9 หน่วยกิต
10.5 ในการลงทะเบียนเรี ยน หากรายวิชาใดมีขอ้ กาหนดในหลักสู ตรว่าต้องเคยศึกาหรื อสอบไล่ได้
ในรายวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) นักศึกษาก็จะต้องเคยศึกษารายวิชานั้นมาแล้ว หรื อสอบ
ไล่ได้ในรายวิชาบังคับก่อนนั้นแล้ว จึงจะมีสิทธิ์ ลงทะเบียนเรี ยน ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุ มตั ิจาก
คณบดี
10.6 การลงทะเบียนเรี ยน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อน โดยอาจารย์ที่ปรึ กษา
ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานในแบบลงทะเบียน
10.7 การลงทะเบียนเรี ยนโดยมีจานวนหน่วยกิตมากกว่าหรื อน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ 10.4 ต้อง
ได้รับอนุมตั ิจากอธิ การบดี

โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณบดีดว้ ย

เหตุผลพิเศษ
10.8 การลงทะเบียนเรี ยนปกติ จะกระทาได้ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาแต่ละภาค การลงทะเบียน
ล่าช้า จะต้องกระทาภายใน 14 วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึ กษาปกติ หรื อภายใน 7 วัน นับ
จากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อนและจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
10.9 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนภายใน 14 วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อภายใน
7 วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะหมดสิ ทธิ์ ลงทะเบียนสาหรับภาคการศึกษานั้น
เว้นแต่มีความจาเป็ นพิเศษโดยความเห็นชอบของคณบดีและได้รับอนุมตั ิจากอธิ การบดี
10.10 นักศึกษาอาจขออนุ ฐาตลงทะเบีย นเรี ยนบางรายวิชาที่จดั สอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นเป็ น
กรณี พิเศษได้ โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
ข้ อ 11. การขอเพิม่ หรือขอเพิกถอนรายวิชาทีล่ งทะเบียนไว้
การขอเพิม่ หรื อขอเพิกถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะกระทาได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
11.1 การขอเพิ่มรายวิชาให้กระทาภายใน 14 วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึ กษาปกติ หรื อภายใน
7 วัน นับแต่วนั เปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
11.2 การขอเพิกถอนรายวิชา ต้องได้รับอนุมตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษา และให้มีผลดังต่อไปนี้
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11.2.1

การขอเพิกถอนภายใน 14 วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อภายใน 7 วัน
นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่เพิกถอนจะไม่บนั ทึกในใบแสดงผล
การศึกษา และนักศึกษาจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน

11.2.2

หากขอเพิกถอนหลังจาก 14 วัน แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ปกติ หรื อภายใน 7 วัน แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์ นับแต่วนั เปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะ
ได้ รั บ สั ญ ญลัก ษณ์ W ในรายวิ ช าที่ เ พิ ก ถอน และนั ก ศึ ก ษาจะไม่ ไ ด้ รั บ เงิ น
ค่าหน่วยกิตคืน

11.3 หากขอเพิกถอนรายวิชาหลังกาหนดระยะเวลาตามข้อ 11.2.2 จะต้องขออนุมตั ิเป็ นกรณี พิเศษ
จากคณบดี หากได้รับอนุมตั ิให้เพิกถอนได้ รายวิชาที่เพิกถอนจะได้รับสัญญลักษณ์ W โดย
ไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน ถ้าไม่ได้รับอนุมตั ิ นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชานั้นต่อไป
11.4 การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวิชา จะต้องไม่ขดั กับจานวนหน่วยกิตที่กาหนดในการ
ลงทะเบียนเรี ยน ตามข้อ 10.4 และ 10.7
ข้ อ 12. การลงทะเบียนเรียนซ้า
12.1 นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนซ้ าได้ ในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนมาแล้วและผลการศึกษาของ
รายวิชานั้น ๆ เป็ น F หรื อ D หรื อ D+
12.2 ผลการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนซ้ าจะได้ไม่เกิน B+
12.3 นักศึกษาอาจสมัครสอบแก้ตวั แทนการลงทะเบียนเรี ยนซ้ าในรายวิชาที่สอบตกก็ได้ หาก
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบแก้ตวั ในรายวิชานั้น โดยได้รับอนุมตั ิจากอธิ การบดี และผลการ
สอบจะได้ไม่เกิน B +
ข้ อ 13. เวลาเรียน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนเรี ยบร้อยแล้วจึงจะมีสิทธิ์ เข้าเรี ยน และนักศึกษาจะต้องมีเวลาเรี ยนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของแต่ละรายวิชา จึงจะมีสิทธิ์ เข้าสอบไล่ในรายวิชานั้น
ทั้งนี้เว้นแต่คณบดีจะพิจารณาอนุมตั ิให้เข้าสอบไล่ได้เป็ นกรณี พิเศษ โดยการับรองของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา ว่าเวลาเรี ยนที่ขาดไปนั้นเกิดขึ้นเนื่ องจากเหตุจาเป็ นหรื อสมควร อันมิใช่เป็ น
ความผิดของนักศึกษา
ข้ อ 14. การประเมินผลการศึกษา
14.1 การประเมินผลการศึกษา ให้กระทาเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแต่ะภาค
14.2 การประเมินผลให้คิดจากการสอบประจาภาคการศึกษา รวมทั้งการสอบกลางภาค การฝึ กหัด
งาน และการประเมินผลในลักษณะอื่น ซึ่งอาจารย์ผสู้ อนจะเป็ นผูใ้ ห้คะแนน โดยพิจารณาจาก
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ผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละรายวิชา
14.3 การสอบไล่ทุกครั้ง ให้ดาเนินไปตามข้อบังคับว่าด้วยการสอบไล่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ
ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
14.3.1

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่กาหนดการสอบไล่ในวันและเวลาเดียวกัน จะ
มี สิ ท ธิ์ เข้า สอบได้เพีย งรายวิช าเดี ย วเท่า นั้น ส่ วนรายวิชาอื่นให้ขอเพิ ก ถอนตาม
ข้อ 11.3

14.3.2

นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเนื่องจากถูกลงโทษทางวินยั และมีคะแนน
ความประพฤติในภาคการศึกษาใดไม่ถึงร้ อยละ 60 อธิ การบดี อาจไม่ให้สิทธิ์ เข้า
สอบในภาคการศึกษานั้นก็ได้

14.3.3

นักศึกษาที่ขาดสอบไล่ในรายวิชาใดให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น เว้นแต่การขาด
สอบไล่ น้ ันเกิ ดจากเหตุ สุดวิสั ยหรื อเหตุ จาเป็ นอันจะโทษนักศึ ก ษามิ ได้ อาจารย์
ผูส้ อนอาจให้สัญญลักษณ์ W ในรายวิชานั้น หรื อในกรณี ที่นกั ศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
ในภาคการศึกษาสุ ดท้าย อาจให้ผลการศึกษาจากคะแนนเก็บที่ผา่ นมา ทั้งนี้ โดยผ่าน
การเห็นชอบของคณบดีและโดยผ่านการอนุมตั ิจากอธิการบดี

14.4 การประเมินผลการศึกษา ใช้ระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
14.4.1

14.4.2

สัญลักษณ์ซ่ ึงมีค่าในการคานวณคะแนนเฉลี่ย ได้แก่
สัญลักษณ์ A

หมายถึง ดีเยีย่ ม

มีค่าเท่ากับ 4.0 แต้มต่อหน่วยกิต

สัญลักษณ์ B+

หมายถึง ดีมาก

มีค่าเท่ากับ 3.5 แต้มต่อหน่วยกิต

สัญลักษณ์ B

หมายถึง ดี

มีค่าเท่ากับ 3.0 แต้มต่อหน่วยกิต

สัญลักษณ์ C+

หมายถึง ค่อนข้างดี

มีค่าเท่ากับ 2.5 แต้มต่อหน่วยกิต

สัญลักษณ์ C

หมายถึง พอใช้

มีค่าเท่ากับ 2.0 แต้มต่อหน่วยกิต

สัญลักษณ์ D+

หมายถึง ค่อนข้างอ่อน มีค่าเท่ากับ 1.5 แต้มต่อหน่วยกิต

สัญลักษณ์ D

หมายถึง อ่อน

มีค่าเท่ากับ 1.0 แต้มต่อหน่วยกิต

สัญลักษณ์ F

หมายถึง ตก

มีค่าเท่ากับ 0.0 แต้มต่อหน่วยกิต

สัญลักษณ์ซ่ ึ งไม่มีค่าในการคานวณคะแนนเฉลี่ย ได้แก่
สัญลักษณ์ AU

หมายถึง ร่ วมฟังการบรรยาย (Audit)

สัญลักษณ์ I

หมายถึง อยูร่ ะหว่างรอผลการศึกษา (Incomplete)

สัญลักษณ์ S

หมายถึง ผลการประเมินเป็ นพอใจ (Satisfactory)

สัญลักษณ์ U

หมายถึง ผลการประเมินไม่พอใจ (Unsatisfactory)
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สัญลักษณ์ W

หมายถึง การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)

14.5 นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษาตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไป ถือว่าสอบผ่านในรายวิชานั้น
14.6 การให้ I จะกระทาได้ในกรณี ที่มีการวัดผลรายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ นักศึกษาที่ได้ผล
การศึกษาเป็ นสัญลักษณ์ I จะต้องติดต่อกับอาจารย์ผสู ้ อนเพื่อให้การวัดผลสมบูรณ์ โดยต้อง
ให้เสร็ จสิ้ นภายใน 6 สัปดาห์ หลักงการประกาศผลสอบรายวิชานั้น หากพ้นกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว สัญลักษณ์ I จะเป็ นเป็ น F
14.7

การคิดจานวนหน่วยกิตสะสม คะแนนเฉลี่ยประจาภาค และคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.7.1

หน่วยกิ ตสะสมคานวณจากผลรวมของจานวนหน่วยกิ ต ที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียน
เรี ยนมาทั้งหมด หากนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่ งครั้ง ให้นบั จานวน
หน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช านั้น ไปคิ ด จ านวนหน่ ว ยกิ ต สะสมเพี ย งครั้ งเดี ย ว แต่ ห าก
ลงทะเบี ย นซ้ า เกิ น 3 ครั้ งแล้ว ตั้ง แต่ ค รั้ งที่ 4 ให้นับ หน่ วยกิ ต รวมเป็ นหน่ วยกิ ต
สะสมด้วย

14.7.2

การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสู ตรให้เป็ นไปตามข้อ 14.7.1 ยกเว้น
ที่ระบุไว้ในหลักสู ตรว่าให้นบั เฉพาะหน่วยกิตที่สอบได้

14.7.3

คะแนนเฉลี่ ยประจาภาค (Grade Point Average) คานวณจากผลการศึกษาของ
นัก ศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคู ณ ของหน่ วยกิ ตกับ แต้ม
คะแนนของทุกรายวิชา หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของทุกรายวิชาที่ศึกษาในภาค
การศึกษานั้น ๆ

14.7.4

แต้ม คะแนนของรายวิชาที่จะนาไปคิดคะแนนเฉลี่ ย สะสม (Cumulative Grade
Point Average) จะนามาจากทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน รายวิชาใดลงทะเบียน
เรี ยนซ้ า ให้นาแต้มคะแนนเฉพาะครั้งหลังสุ ดไปคิดคะแนนเฉลี่ ยสะสม แต่หากได้
ลงทะเบียนเรี ยนซ้ าแล้ว 3 ครั้ง ตั้งแต่ครั้งที่ 4 เป็ นต้นไป จะนาแต้มคะแนนที่ได้มา
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง

14.7.5

คะแนนเฉลี่ยสะสมคานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่ มเข้าศึกษาจนถึง
การสอบครั้งสุ ดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่ วยกิ ตกับแต้มคะแนนของ
รายวิชาตามที่ระบุในข้อ 14.7.4 หารด้วยจานวนหน่วยกิตสะสม

ข้ อ 15. การลา
15.1 การลากิจหรื อลาป่ วย
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15.1.1

การลากิจไม่เกิน 7 วันในระหว่างเปิ ดภาคการศึกษา ต้องเขียนคาร้องและได้รับ
อนุมตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ถ้าเกิน 7 วันต้องได้รับอนุมตั ิจากคณบดี โดยผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา การได้รับอนุมตั ิลาดังกล่าวไม่ได้เป็ นการยกเว้นการ
คิดระยะเวลาเรี ยน ซึ่งจะต้องครบร้อยละ 80 ตามความในข้อ 13
สาหรับการสอบการปฏิบตั ิหรื อฝึ กงานเกี่ยวกับการศึกษา ที่นกั ศึกษาได้
ขาดไปในช่วงเวลานั้นให้อยูใ่ นดุลพินิจของอาจารย์ผสู ้ อน ซึ่ งอาจยกเว้นหรื อ
อนุญาตให้สอบหรื อปฏิบตั ิงานทดแทนได้

15.1.2

ในกรณี ที่นกั ศึกษาป่ วยไม่วา่ จะก่อนสอบหรื อระหว่างสอบ จนเป็ นเหตุให้ไม่
สามารถเข้าสอบได้เป็ นบางรายวิชาหรื อทั้งหมด ให้ลาป่ วยโดยทาคาร้องมี
ใบรับรองแพทย์ประกอบเป็ นหลักฐาน เสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณบดี เพื่อ
ขออนุมตั ิต่ออธิ การบดี เมื่อได้รับอนุมตั ิจะได้สัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่มิได้เข้า
สอบนั้น

15.2 การลาพักการศึกษา
15.2.1

นักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา ต้องลงทะเบียนเรี ยนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา

15.2.2

การขอลาพักการศึกษา กระทาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน เว้นแต่จะมี
เหตุผลพิเศษที่คณบดีให้ความเห็นชอบและได้รับอนุมตั ิจากอธิการบดี

15.2.3

การขอลาพักการศึกษา ต้องกระทาเป็ นคาร้ องยื่นผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณบดี
เพื่ อ เสนอให้ อ ธิ ก ารบดี พิ จ ารณาอนุ ม ัติ โดยชี้ แจงเหตุ ผ ลและแนบหลัก ฐาน
ประกอบการลา เช่ นลาป่ วยระยะยาวหรื อลาพักเนื่ องจากถู กเกณฑ์เข้ารับราชการ
ทหาร หรื อมีธุระจาเป็ นอย่างอื่น

15.2.4

การลาพักการศึกษาจะต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยม เพื่อรักษาสถานภาพของนักศึกษาตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้

15.2.5

การนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนแล้ว และมีเหตุจาเป็ นต้องขอลาพักการศึกษา โดยลา
พักก่อนสอบไล่ประจาภาคการศึกษานั้น 1 สัปดาห์ รายวิชาที่เรี ยนทั้งหมดดังกล่าว
จะได้สัญลักษณ์ W

15.3 การลาออก
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15.3.1

นักศึ กษาผูป้ ระสงค์จะลาออก ให้ยื่นคาร้ องผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณบดี เพื่อ
เสนอต่ออธิ การบดีพิจารณาอนุมตั ิ ในกรณี ของนักศึกษาภาคปกติ ต้องให้ผปู ้ กครอง
รับรองให้ความยินยอมด้วย

15.3.2

ผูท้ ี่ได้รับอนุมตั ิให้ลาออกได้ จะต้องไม่มีหนี้ สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย และมีสิทธิ์
ได้รั บ เงิ น ประกัน ค่ า ของเสี ย หายคื น เต็ ม จ านวน ถ้า ไม่ ไ ด้ท าความเสี ย หายต่ อ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ข้ อ 16. การย้ายคณะหรือสาขาวิชา หรือรอบเวลาเรียน
16.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ ขอย้ายคณะ หรื อสาขาวิชา หรื อรอบเวลาเรี ยนได้ จะต้องอยูใ่ นคณะเดิมหรื อ
สาขาวิชาเดิม หรื อรอบเวลาเรี ยนเดิมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่นบั ระยะเวลา
ที่ขอลาพักหรื อถูกให้พกั การศึกษา
16.2 การยืน่ คาร้องขอย้ายคณะ หรื อสาขาวิชา หรื อรอบเวลาเรี ยน ให้กระทาได้เพียงครั้งเดียว โดย
ให้กระทาภายใน 8 สัปดาห์ ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาถัดไปที่จะทาการย้ายคณะ หรื อสาขาวิชา
หรื อรอบเวลาเรี ยน
16.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ยา้ ยคณะ หรื อสาขาวิชา มีสิทธิ์ ขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต
ได้ ตามเกณฑ์ในข้อ 7.2
16.4 นักศึกษาภาคปกติที่ยา้ ยรอบเวลาเรี ยนไปเป็ นนักศึกษารอบค่าและกลับกัน ให้นบั ระยะเวลาที่
ศึกษาได้สูงสุ ดในแต่ละประเภทเป็ นเกณฑ์
ข้ อ 17. การพ้นสภาพนักศึกษา
การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็ นไปตามเงื่อนไขหัวข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
17.1 ตาย
17.2 ลาออก
17.3 ป่ วยเป็ นโรคร้ายแรง อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกา หรื อเป็ นอันตรายต่อผูอ้ ื่น
17.4 ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจากถูกลงโทษตามข้อบังคับว่าด้วยระเบียบวินยั
นักศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต
17.5 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 15.0 ในสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน หากนักศึกษา
มีเหตุผลพิเศษและโดยความเห็นชอบของคณบดี อธิ การบดีอาจอนุมตั ิให้ศึกษาต่อไป โดยจะ
กาหนดเงื่อนไขหรื อไม่ก็ได้
17.6 ไม่สามารถสาเร็ จการศึกษาภายในกาหนดดังนี้
17.6.1

ระยะเวลา 8

ปี การศึกษา

สาหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสู ตร 4 ปี

10

17.6.2

ระยะเวลา 12 ปี การศึกษา

สาหรับนักศึกษาภาคค่า

หลักสู ตร 4 ปี

การนับระยะเวลา ให้นบั ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเป็ นต้นไป ไม่วา่ จะมีการย้ายคณะ หรื อสาขาวิชา หรื อรอบเวลาเรี ยน หรื อมีการ
ลาพัก หรื อถูกให้พกั การศึกษา หรื อลาออก แล้วขอคืนสภาพนักศึกษาหรื อไม่ก็ตาม
ข้ อ 18. การขอคืนสภาพนักศึกษา
ผูท้ ี่พน้ สภาพนักศึกษาตามข้อ 17 อาจยืน่ คาร้องขอคืนสภาพนักศึกษา เพื่อกลับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยต่อไปได้อีกตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
18.1

ผูพ้ น้ สภาพนักศึกาตามข้อ 17.4 ให้ยนื่ คาร้องขอคืนสภาพนักศึกษาตามวีการที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับว่าด้วยระเบียบวินยั นักศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต

18.2

ผูพ้ น้ สภาพนักศึกษาตามข้อ 17.2 ให้ยนื่ คาร้องขอคืนสภาพนักศึกษา ผ่านคณบดีของคณะที่
ตนเคยสังกัดไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา เพื่อให้อธิ การบดีพิจารณาอนุ มตั ิ

18.3

ผูท้ ี่ได้รับอนุมตั ิให้คืนสภาพนักศึกษา จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพนักศึกษา
รวมทั้งค่าเล่าเรี ยน ค่าบารุ ง และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราที่ใช้อยูใ่ นวันขอคืนสภาพ
นักศึกษา

ข้ อ 19. การให้ ปริญญาและอนุปริ ญญา
มหาวิทยาลัยจะให้ปริ ญญาและอนุปริ ญญาแก่นกั ศึกษา ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
19.1 สภามหาวิทยาลัยเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิปริ ญญาและอนุปริ ญญาแก่นกั ศึกษา โดยอธิ การบดีจะ
เสนอชื่อนักศึกษาที่ศึกษาจบหลักสู ตรตามที่กาหนดไว้และสมควรได้รับปริ ญญาหรื อ
อนุปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
การพิจารณาอนุมตั ิปริ ญญาและอนุปริ ญญาของสภามหาวิทยาลัย จะกระทาปี ละ 3 ครั้ง
เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาภาคต้น ภาคปลาย ภาคการศึกษาฤดูร้อนตามลาดับ ส่ วนการจัดพิธี
ประสาทปริ ญญาจะมีปีละ 1 ครั้ง ซึ่ งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
19.2 นักศึกษาที่จะได้รับเสนอชื่อเพื่อขออนุมตั ิปริ ญญาหรื ออนุปริ ญญา ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
19.2.1

ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสู ตรและข้อกาหนดของสาขาวิชาและคณะที่
สังกัดอยูแ่ ละมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่าที่หลักสู ตรกาหนดไว้

19.2.2

ผูท้ ี่ มีคะแนนเฉลี่ ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จะได้การเสนอชื่ อเพื่อขออนุ มตั ิ ปริ ญญา
ส่ วนผูท้ ี่มีคะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ ากว่า 2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.75 จะได้รับการเสนอชื่ อ
เพื่อขออนุมตั ิปริ ญญา เมื่อมีการยืน่ คาร้องขอ
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19.2.3

มีความประพฤติเรี ยบร้อย มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ปฏิบตั ิตามระเบียบและวินยั ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย

19.3 นักศึกษาซึ่ งขาดคุณสมบัติตามข้อ 19.2.3 อธิ การบดีอาจไม่เสนอชื่อเพื่อขออนุมตั ิปริ ญญาหรื อ
อนุปริ ญญา หรื ออาจยับยั้งการเสนอชื่อไว้ระยะหนึ่งเพื่อรอดูผลความประพฤติ ก็อาจกระทา
ได้โดยการยับยั้งไม่เสนอชื่อจะกระทาไม่เกิน 3 ปี การศึกษา หากครบกาหนดแล้ว นักศึกษาผู ้
นั้นยังมีความประพฤติไม่สมควรที่จะเสนอชื่ออธิ การบดีจะไม่เสนอชื่อนักศึกษาผูน้ ้ นั โดย
เด็ดขาด
19.4 หากมหาวิทยาลัยเห็นสมควร อาจจัดให้มีการอบรมปั จฉิ มนิเทศแก่นกั ศึกษาก่อนเสนอชื่อขอ
อนุมตั ิปริ ญญาหรื ออนุปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัยก็ได้ การอบรมปั จฉิ มนิ เทศให้เป็ นไปตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
ข้ อ 20. การให้ ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเชิ ดชู เกียรติ
20.1 มหาวิทยาลัยจะให้ปริ ญญาเกียรตินิยมแก่นกั ศึกษาที่มีคุณสมบัติดงั นี้
20.1.1

เป็ นนักศึกษาในหลักสู ตร 4 ปี ของมหาวิทยาลัย

20.1.2

มิได้โอนหน่วยกิตมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

20.1.3

ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบหน่ วยกิ ตสะสมตามหลักสู ตร ภายใน 4 ปี การศึกษา และ
ไม่เคยสอบตกหรื อไม่เคยลงทะเบียนเรี ยนซ้ าในรายวิชาใด ๆ

20.1.4

ผูท้ ี่ ได้คะแนนเฉลี่ ยสะสมสาหรั บทุ กรายวิชาตามหลักสู ตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้ นไป จะ
ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง ส่ วนผูท้ ี่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสาหรับทุกรายวิชาตาม
หลักสู ตรตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 3.50 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

20.2 มหาวิทยาลัยจะให้เหรี ยญรางวัลแก่นกั ศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่นและมีความประพฤติดี
เรี ยกว่าเหรี ยญเชิดชูเกียรติ ซึ่ งมี 2 ประเภท คือ
20.2.1

เหรี ย ญทอง ให้แก่ นัก ศึ กษาที่ ไ ด้รับ เกี ย รติ นิยมอันดับ หนึ่ ง และได้คะแนนเฉลี่ ย
สะสมสู ง สุ ด ในบรรดานัก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช านั้น ในแต่ ล ะปี
การศึกษา

20.2.2

เหรี ยญเงิน ให้แก่นกั ศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
สู งสุ ดในบรรดานักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาในสาขาวิชานั้นในแต่ละปี การศึกษา

ข้ อ 21. การยกเว้นไม่ ใช้ ข้อบังคับนีข้ ้ อใดข้ อหนึ่ง หรือการผ่อนผันวิธีปฏิบัติจากทีก่ าหนดไว้ในข้ อบังคับนี้
จะกระทาได้ เมื่อมีเหตุผลสมควรหรือจาเป็ น โดยได้ รับอนุมัติจากอธิการบดี
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ข้ อ 22. การพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดีทรี่ ะบุในข้ อต่ าง ๆ ตามข้ อบังคับนี้ อธิการบดีอาจให้ ผ้ ูทไี่ ด้ รับ
มอบหมายเป็ นผู้อนุมัติแทนได้
ให้ ใช้ ข้อบังคับนีก้ บั นักศึกษาทีเ่ ข้ าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2548 เป็ นต้ นไป

