ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ว่ าด้ วย การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. 2560

โดยที่เห็ นเป็ นการสมควรปรั บปรุ งแก้ไ ขข้อบัง คับ ว่าด้วยการศึ กษาขั้นปริ ญญาบัณฑิ ตของมหาวิทยาลัย
ธุ รกิจบัณฑิตย์ ให้เหมาะสมและชัดเจนยิง่ ขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34(2) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ในการประชุ มครั้งที่ 1 ปี การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 27
กันยายน พ.ศ. 2560 มีมติ เห็ นสมควรให้ปรั บปรุ งแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ ว่าด้วยการศึ กษา
ขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548 เป็ นดังนี้
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต
พ.ศ. 2560”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ “ว่ าด้ วยการศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548”
และใช้ ข้อบังคับนีแ้ ทนกับนักศึกษาทีเ่ ข้ าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี้
ข้ อ 4. ระบบการศึกษา
4.1 การศึกษาเป็ นแบบทวิภาคและไตรภาค
4.1.1 การศึกษาแบบทวิภาค 1 ปี การศึกษา ประกอบด้วยภาคเรี ยนปกติ 2 ภาค คือ ภาคต้นและ
ภาคปลาย มีระยะเวลาเรี ยนแต่ละภาคเรี ยนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคเรี ยน
ฤดูร้อนต่อจากภาคปลายอีก 1 ภาค โดยมีระยะเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 7 สัปดาห์ ทั้งนี้ ตอ้ ง
มีชั่วโมงเรี ยนของแต่ละวิชาเที ยบเคี ยงไม่น้อยกว่าชัว่ โมงเรี ยนในภาคเรี ยนปกติ และ
ภาคเรี ยนฤดูร้อนไม่ใช่ภาคเรี ยนบังคับ ยกเว้นกับหลักสู ตรที่กาหนดไว้
4.1.2 การศึกษาแบบไตรภาค 1 ปี การศึกษาประกอบด้วยภาคเรี ยนบังคับ 3 ภาค คือ ภาคต้น
ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรี ยนแต่ละภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 12 สัปดาห์
4.2 ชัว่ โมงเรี ยนของแต่ละภาคเรี ยน แบ่งออกเป็ น 2 รอบเวลาเรี ยน คือ รอบปกติ และรอบค่าหรื อ
รอบพิเศษ โดยรอบปกติมีชวั่ โมงเรี ยนตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ในวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ส่ วน
รอบค่าหรื อรอบพิเศษมีชวั่ โมงเรี ยนตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ หรื อ
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วันอื่นๆ ตามที่แต่ละหลักสู ตรกาหนด นักศึกษาที่เรี ยนรอบปกติ เรี ยกว่านักศึกษาภาคปกติ ส่ วน
นักศึกษาที่เรี ยนรอบค่าหรื อรอบพิเศษ เรี ยกว่านักศึกษาภาคค่าหรื อภาคพิเศษ
4.3 หลัก สู ตรการศึ ก ษาเป็ นหลัก สู ตร 4 ปี โดยการก าหนดวันเวลาเรี ย นให้ เป็ นไปตามที่ แต่ ล ะ
หลักสู ตรกาหนด โดยสาเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคเรี ยน และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา สาหรับ
นักศึกษาภาคปกติ และไม่เกิน 12 ปี การศึกษา สาหรับนักศึกษาภาคค่าหรื อภาคพิเศษ
4.4 การกาหนดปริ มาณการศึ ก ษาของแต่ละรายวิช าให้คิ ดเป็ นหน่ วยกิ ต โดยมี หลักเกณฑ์การ
เทียบเท่าของ 1 หน่วยกิต ดังนี้
4.4.1 การศึกษาที่เป็ นการบรรยาย สัมมนา หรื อการเรี ยนการสอนในลักษณะอื่นที่เทียบเท่า ซึ่ ง
ใช้เวลา 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรี ยนปกติ หรื อไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง ในหนึ่ง
ภาคเรี ยน
4.4.2 การศึกษาที่เป็ นการปฏิ บตั ิหรื อทดลอง ซึ่ งใช้เวลาปฏิบตั ิ 2-3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตลอด
ภาคเรี ยนปกติ หรื อไม่นอ้ ยกว่า 30-45 ชัว่ โมงในหนึ่งภาคเรี ยน
4.4.3 การศึกษาที่เป็ นการฝึ กงาน การฝึ กภาคสนาม การฝึ กงานอาชีพ สหกิจศึกษาหรื อการฝึ ก
อื่นๆ ระยะเวลาในการฝึ กให้เป็ นไปตามที่แต่ละหลักสู ตรกาหนด
การศึกษารายวิชาที่มีลกั ษณะพิเศษนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น มหาวิทยาลัยอาจ
กาหนดหน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตามความเหมาะสม
ข้ อ 5. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครเป็ นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
5.1 ผูส้ มัครเข้าศึกษาในหลักสู ตร 4 ปี จะต้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่ า ระดับ มัธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การ
รับรองวิทยฐานะแล้ว หรื อการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
5.2 ไม่เป็ นผูว้ กิ ลจริ ตหรื อมีจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
5.3 ไม่เป็ นผูท้ ี่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง หรื อโรคที่เบียดเบียนและเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.4 ไม่เคยได้รับโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดอันเป็ นลหุ โทษ
5.5 ไม่เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเสื่ อมเสี ย หรื อถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน เนื่องจาก
ถูกลงโทษทางวินยั
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ข้ อ 6. การคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศว่าด้วยการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่ งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆไป
ข้ อ 7. การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่ วยกิต
7.1 การเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ เรื่ องหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรี ยนและโอน
หน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ระดับปริ ญญา
ตรี และประกาศมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ เรื่ องหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้
หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และหรื อการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ การศึกษาในระบบ เพื่อ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ระดับปริ ญญาตรี
7.2 การขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัย ให้กระทาในกรณี ดงั ต่อไปนี้
7.2.1 นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ยา้ ยหลักสู ตรหรื อสาขาวิชา
7.2.2 ผูท้ ี่พน้ สภาพนักศึกษาและได้รับอนุมตั ิให้คืนสภาพนักศึกษา
7.2.3 นักศึกษาที่เรี ยนจบหลักสู ตรปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแล้ว และประสงค์จะศึกษาต่อ
ปริ ญญาตรี ที่สอง
7.2.4 รายวิชาที่ ขอเที ยบและโอนหน่ วยกิ ตได้ ต้องเป็ นรายวิชาที่ มีกาหนดไว้ในโครงสร้ าง
หลัก สู ต รของสาขาวิช าที่ เ ข้าศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย และมี เนื้ อ หาเหมื อนกันหรื อ
เทียบเคียงกันได้
ข้ อ 8. การขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
8.1 ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาด้วยตนเอง และให้ปฏิบตั ิ
ตามวิธีการและวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8.2 ผูท้ ี่ ไ ด้รับ การคัดเลื อกเข้า เป็ นนัก ศึ ก ษาจะมี ส ถานภาพเป็ นนัก ศึ ก ษาต่ อเมื่ อได้ข้ ึ นทะเบี ย น
นักศึกษาแล้ว โดยนาหลักฐานต่างๆตามที่กาหนดไว้ ไปรายงานตัวที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
8.3 สาหรับภาคเรี ยนแรกที่เข้าเป็ นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะเป็ นผูล้ งทะเบียนเรี ยนวิชาต่างๆ พร้อม
กับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
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 งๆ ตามอัต ราและวิ ธี ก ารที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
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9.2 สาหรับนักศึกษาใหม่ ให้ชาระค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ค่าเล่าเรี ยน ค่าบารุ ง และค่าธรรมเนี ยม
ต่างๆ ในวันที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษาในภาคเรี ยนแรก
9.3 สาหรั บนักศึ กษาที่ศึกษาในชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป และนักศึ กษาใหม่ตามข้อ 9.2 ที่ลงทะเบียนใน
ภาคเรี ยนถัดไป ให้ชาระค่าเล่ าเรี ยนภายในกาหนดวันชาระเงิ นค่าลงทะเบียนเรี ยนของแต่ละ
ภาคเรี ยนตามประกาศมหาวิทยาลัย
9.4 การไม่ชาระค่าเล่าเรี ยน ค่าบารุ ง และค่าธรรมเนี ยมตามกาหนดการชาระเงินที่ประกาศไว้ในแต่
ละภาคเรี ยน การลงทะเบียนรายวิชาจะถือเป็ นโมฆะ
9.5 ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาที่ ลงทะเบี ย นล่ า ช้า จะต้องเสี ย ค่า ปรั บ หรื อค่ า ธรรมเนี ย มเพิ่ ม ขึ้ นตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ตามข้อ 9.1
ข้ อ 10. การลงทะเบียนเรียน
10.1 นักศึกษาที่สมัครเรี ยนในรอบปกติ หรื อในรอบค่าหรื อรอบพิเศษ จะต้องลงทะเบียนเรี ยนและ
สอบไล่ตามรอบเวลาเรี ยนที่ตนสมัครไว้ และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในรอบเวลาใด
จะต้องเข้าเรี ยนและสอบในรอบเวลานั้น
10.2 การลงทะเบียนเรี ยนหรื อสอบไล่ต่างรอบเวลาเรี ยน หรื อควบสองรอบเวลาเรี ยนไม่อาจกระทาได้
เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากนายทะเบียนเป็ นกรณี พิเศษ
10.3 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคเรี ยน ตามขั้นตอน และกาหนดการลงทะเบียน
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
10.4 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนในภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรี ยนละไม่เกิ น 22 หน่ วยกิ ต
ส่ วนภาคเรี ยนฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเว้นการลงทะเบี ยนในภาค
เรี ย นสุ ดท้า ยที่ ค าดว่า จะส าเร็ จ การศึ ก ษา นัก ศึ ก ษาสามารถลงทะเบี ย นรายวิช าเกิ น กว่า ที่
กาหนดไว้ในแต่ละภาคเรี ยนได้อีก 3 หน่วยกิต
10.5 ในการลงทะเบียนเรี ยน หากรายวิชาใดมีขอ้ กาหนดในหลักสู ตรว่าต้องเคยศึกษาหรื อสอบไล่
ได้ในรายวิชาบังคับก่ อน (Prerequisite) นักศึกษาก็จะต้องเคยศึกษารายวิชานั้นมาแล้ว หรื อ
สอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับก่อนนั้นแล้ว จึงจะมีสิทธิ์ ลงทะเบียนเรี ยน ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุ มตั ิ
จากหัวหน้าหลักสู ตรที่รายวิชานั้นสังกัด
10.6 การขอลงทะเบียนเรี ยนโดยมีจานวนหน่ วยกิ ตมากกว่าที่กาหนดไว้ ตามข้อ 10.4 ต้องผ่านความ
เห็ นชอบจากคณบดี ใ นหลัก สู ต รที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กัด และได้รั บอนุ ม ัติ จ ากรองอธิ ก ารบดี
สายงานวิชาการ
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10.7 การลงทะเบี ย นเรี ย นภาคปกติ จะกระท าได้ก่ อ นวัน เปิ ดภาคเรี ย นแต่ ล ะภาค ส่ ว นการ
ลงทะเบียนล่าช้า จะต้องกระทาภายใน 14 วัน นับจากวันเปิ ดภาคเรี ยนปกติ หรื อภายใน 7 วัน
นับจากวันเปิ ดภาคฤดูร้อน หากพ้นกาหนดจะต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กาหนด และจะต้องขออนุมตั ิเป็ นกรณี พิเศษ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผสู ้ อนประจา
กลุ่มเรี ยนที่จะลงทะเบียน และได้รับอนุมตั ิจากนายทะเบียน และนักศึกษาจะมีสิทธิ์ เข้าเรี ยนได้
ต้องลงทะเบียนรายวิชาและชาระค่าเล่าเรี ยนตามกาหนดเท่านั้น
10.8 นักศึกษาอาจขออนุ ญาตลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชาที่จดั สอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นเป็ น
กรณี พิเศษได้ โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
ข้ อ 11. การขอเพิม่ หรือขอเพิกถอนรายวิชาทีล่ งทะเบียนไว้
การขอเพิ่มหรื อขอเพิกถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะกระทาได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
11.1 การขอเพิ่มหรื อขอเพิกถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะกระทาได้ภายใน 14 วัน นับจากวัน
เปิ ดภาคเรี ยนปกติ หรื อภายใน 7 วัน นับจากวันเปิ ดภาคฤดูร้อน
11.2 การขอเพิกถอนรายวิชาให้มีผลดังต่อไปนี้
11.2.1

การขอเพิกถอนรายวิชา หากดาเนินการภายใน 14 วัน นับจากวันเปิ ดภาคเรี ยนปกติ
หรื อภายใน 7 วันนับจากวันเปิ ดภาคฤดู ร้อน รายวิชาที่ เพิก ถอนจะไม่บ นั ทึ กใน
ระเบียนการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน

11.2.2

หากขอเพิกถอนหลังจาก 14 วัน แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ นับจากวันเปิ ดภาคเรี ยนปกติ
หรื อ หลัง จาก 7 วัน แต่ ไ ม่ เ กิ น 6 สั ป ดาห์ นับ แต่ ว นั เปิ ดภาคฤดู ร้ อ น จะได้รั บ
สัญญลักษณ์ W ในรายวิชาที่เพิกถอน และนักศึกษาจะไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน

11.3 หากขอเพิกถอนรายวิชาหลังกาหนดระยะเวลาตามข้อ 11.2.2 จะต้องผ่านความเห็ นชอบจาก
หัวหน้าหลักสู ตรและขออนุ มตั ิเป็ นกรณี พิเศษจากนายทะเบียนหากได้รับอนุ มตั ิให้เพิกถอน
ได้ รายวิชาที่เพิกถอนจะได้รับสัญญลักษณ์ W โดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
11.4

การขอเพิ่ ม รายวิ ช าจะต้อ งไม่ ข ัด กับ จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ก าหนดไว้ใ นการลงทะเบี ย น
ตามข้อ 10.4

ข้ อ 12. การลงทะเบียนเรียนซ้า
12.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนซ้ าได้ ในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนมาแล้ว และผลการศึกษาของ
รายวิชานั้นๆ เป็ น F U D หรื อ D+
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12.2 มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการสอบแก้ตวั เป็ นกรณี พิเศษ โดยนักศึกษาต้องยื่นคาร้อง และขอ
อนุ มตั ิจากรองอธิ การบดี สายงานวิชาการ และชาระค่าธรรมเนี ยมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
12.3 ผลการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนซ้ า หรื อการสอบแก้ตวั เป็ นกรณี พิเศษ ตามข้อ 12.2
จะได้ไม่เกิน B+
12.4 การลงทะเบียนเรี ยนซ้ าในรายวิชาที่สอบตก (F, U)
12.4.1 กรณี เป็ นรายวิชาบังคับ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้นซ้ าจนกว่าจะสอบผ่าน
12.4.2 กรณี เป็ นวิชาเอกเลือก วิชาเลือก วิชาโท และวิชาเลื อกเสรี จะลงทะเบียนเรี ยนวิชา
นั้นซ้ า หรื อเปลี่ ยนรายวิชาใหม่ได้ ในกรณี ที่เปลี่ยนวิชาใหม่ นักศึกษาจะต้องยื่นคา
ร้องขอตัดรายวิชาเดิ ม ออกจากระเบียนการศึกษา มิฉะนั้นผลการเรี ยนจะถูกนาไป
คานวณเป็ นค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา
12.4.3 การยื่นคาร้องขอตัดรายวิชา ตามข้อ 12.4.2 จะกระทาได้ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ และ
ต้องก่อนประกาศให้เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษา
ข้ อ 13. การประเมินผลการศึกษา
13.1 การประเมินผลการศึกษา ให้กระทาเมื่อสิ้ นภาคเรี ยนแต่ละภาค
13.2 การประเมินผลให้คิดจากการสอบประจาภาคเรี ยน การฝึ กงาน และการประเมินผลในลักษณะ
อื่น ซึ่ งอาจารย์ผสู ้ อนจะเป็ นผูใ้ ห้คะแนน โดยพิจารณาจากผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละ
รายวิชา
13.3 การสอบไล่ทุกครั้ง ให้ดาเนินไปตามข้อบังคับว่าด้วยการสอบไล่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ
ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
13.3.1

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่กาหนดการสอบไล่ในวันและเวลาเดียวกัน จะ
มีสิทธิ์ เข้าสอบได้เพียงรายวิชาเดียวเท่านั้น ส่ วนรายวิชาอื่นให้ขอเพิกถอนตามข้อ 11.2

13.3.2 นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเนื่องจากถูกลงโทษทางวินยั และมีคะแนน
ความประพฤติในภาคเรี ยนใดไม่ถึงร้อยละ 60 อธิ การบดีอาจไม่ให้สิทธิ์ เข้าสอบใน
ภาคเรี ยนนั้นได้
13.3.3 นักศึกษาที่ขาดสอบไล่ในรายวิชาใด ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น เว้นแต่การขาด
สอบไล่ น้ ันเกิ ดจากเหตุ สุ ดวิสัยหรื อเหตุ จาเป็ นอันจะโทษนัก ศึ กษามิ ได้ อาจารย์
ผูส้ อนอาจให้สัญญลักษณ์ W ในรายวิชานั้น หรื อในกรณี ที่นกั ศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
ในภาคเรี ยนสุ ดท้าย อาจให้ผลการศึกษาจากคะแนนเก็บที่ผา่ นมา ทั้งนี้ โดยผ่านการ
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เห็ น ชอบของคณบดี ใ นหลั ก สู ต รที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด และผ่ า นการอนุ ม ัติ จ าก
รองอธิการบดีสายงานวิชาการ
13.4 การประเมินผลการศึกษา ใช้ระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
13.4.1

13.4.2

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 แต้มต่อหน่วยกิต

สัญลักษณ์ซ่ ึ งไม่มีค่าในการคานวณคะแนนเฉลี่ย ได้แก่
สัญลักษณ์ R

หมายถึง ลงทะเบียนเรี ยนซ้ าที่ไม่นบั หน่วยกิตสะสม
(Regrade)

สัญลักษณ์ AU

หมายถึง ร่ วมฟังการบรรยาย (Audit)

สัญลักษณ์ I

หมายถึง อยูร่ ะหว่างรอผลการศึกษา (Incomplete)

สัญลักษณ์ S

หมายถึง ผลการประเมินเป็ นพอใจ (Satisfactory)

สัญลักษณ์ U

หมายถึง ผลการประเมินไม่พอใจ (Unsatisfactory)

สัญลักษณ์ W

หมายถึง การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)

สัญลักษณ์ CS

หมายถึง หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ
(Credits from Standardized Test)

สัญลักษณ์ CE

หมายถึง หน่วยกิตจากการทดสอบเทียบโอนความรู้หรื อการ
ทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
(Credits from Exam)

สัญลักษณ์ CT

หมายถึง หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาจากการอบรม
ที่จดั ขึ้นจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา (Credits from Training)
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สัญลักษณ์ CP

หมายถึง หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
(Credits from Portfolio)

13.5 นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษาเป็ น S หรื อตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไป ถือว่าสอบผ่านในรายวิชานั้น
13.6 การให้ I จะกระทาได้ในกรณี ที่การวัดผลรายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษา
เป็ นสัญลักษณ์ I จะต้องติ ดต่อกับอาจารย์ผูส้ อนเพื่อให้การวัดผลสมบูรณ์ โดยให้เสร็ จสิ้ น
ภายใน 45 วัน นับจากกาหนดการประกาศผลสอบของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคเรี ยน หาก
พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็ น F หรื อ U โดยอัตโนมัติ
13.7 การคิดจานวนหน่วยกิตสะสม คะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรี ยน และคะแนนเฉลี่ยสะสม
13.7.1

หน่ วยกิ ตสะสมคานวณจากผลรวมของจานวนหน่ วยกิตที่นกั 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 ยนซ้ า เกิ น 3 ครั้ งแล้ว กล่ าวคื อ ตั้ง แต่ครั้ ง ที่ 4 เป็ นต้นไป ให้นับหน่ วย
กิตรวมเป็ นหน่วยกิตสะสม และจะสะสมไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ หน่วยกิตสะสมสู งสุ ด
จะไม่เกินสองเท่าของจานวนหน่วยกิตในรายวิชานั้น

13.7.2

การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสู ตรให้เป็ นไปตามข้อ 13.7.1

13.7.3

คะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรี ยน (Grade Point Average) คานวณจากผลการเรี ยนของ
นักศึกษาในภาคเรี ยนนั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่ วยกิ ตกับแต้มคะแนน
ของทุกรายวิชา หารด้วยผลรวมของหน่ วยกิ ตของทุกรายวิชาที่ศึกษาในภาคเรี ยน
นั้นๆ

13.7.4

แต้ม คะแนนของรายวิชาที่จะนาไปคิดคะแนนเฉลี่ ย สะสม (Cumulative Grade
Point

Average) จะน ามาจากทุ ก รายวิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น หากรายวิ ช าใด

ลงทะเบียนเรี ยนซ้ า ให้นาแต้มคะแนนเฉพาะครั้งหลังสุ ดไปคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม
13.7.5

คะแนนเฉลี่ยสะสมคานวณจากผลการเรี ยนของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่ มเข้าศึกษาจนถึ ง
การสอบครั้งสุ ดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่ วยกิ ตกับแต้มคะแนนของ
รายวิชาตามที่ระบุในข้อ 13.7.4 หารด้วยจานวนหน่ วยกิ ตสะสม ตามที่ระบุในข้อ
13.7.1
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ข้ อ 14. การลา
14.1 การลากิจ ลาป่ วย หรื อเกิดเหตุสุดวิสัยอื่นไม่วา่ จะก่อนสอบหรื อระหว่างสอบ จนเป็ นเหตุให้
ไม่ ส ามารถเข้า สอบได้เ ป็ นบางรายวิ ช าหรื อ ทั้ง หมด ให้ นัก ศึ ก ษาต้อ งท าค าร้ อ งแนบกับ
หลักฐานอื่นประกอบเป็ นหลักฐาน เสนอผ่านคณบดีหรื อผูแ้ ทนในหลักสู ตรที่นกั ศึกษาสังกัด
เพื่อขออนุ ม ตั ิ ต่อรองอธิ การบดี ส ายงานวิชาการ เมื่อได้รับอนุ มตั ิ จะได้สัญลัก ษณ์ W ใน
รายวิชาที่มิได้เข้าสอบนั้น
14.2 การลาพักการศึกษา
14.2.1

นักศึ กษาที่ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรี ยนในภาคต้น และหรื อภาคปลาย จะต้อง
ดาเนิ นการขอลาพักการศึก ษา และเสี ยค่ าธรรมเนี ยมตามอัตราที่ มหาวิทยาลัย
กาหนด เพื่อรักษาสถานภาพของนักศึ กษา และสิ ทธิ์ การลงทะเบี ยนเรี ยนในภาค
เรี ยนที่กลับเข้ามาศึกษาตามปกติ

14.2.2

นักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา ต้องลงทะเบียนเรี ยนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคเรี ยน

14.2.3

การขอลาพักการศึกษา กระทาได้ไม่เกิ น 2 ภาคเรี ยนติดต่อกัน เว้นแต่จะมี เหตุผล
พิเศษที่คณบดีในหลักสู ตรที่นกั ศึกษาสังกัดให้ความเห็นชอบ และได้รับอนุมตั ิจาก
รองอธิการบดีสายงานวิชาการ

14.2.4

การขอลาพักการศึกษา ต้องกระทาเป็ นคาร้องยื่นผ่านคณบดีในหลักสู ตรที่นกั ศึกษา
สังกัด เพื่อเสนอให้รองอธิ การบดี สายงานวิชาการพิจารณาอนุ มตั ิ โดยชี้ แจงเหตุผล
และแนบหลักฐานประกอบการลา เช่ น ลาป่ วยระยะยาว หรื อลาพักเนื่ องจากถูก
เกณฑ์เข้ารับราชการทหาร หรื อมีธุระจาเป็ นอย่างอื่น

14.2.5

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนแล้ว และมีเหตุจาเป็ นต้องขอลาพักการศึกษา โดยลาพัก
ก่อนสอบไล่ประจาภาคเรี ยนนั้น 1 สัปดาห์ รายวิชาที่เรี ยนทั้งหมดในภาคเรี ยนนั้น
จะได้สัญลักษณ์ W และนักศึกษาไม่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมลาพักการศึกษาเพิ่มเติม
อีก

14.3 การลาออก
14.3.1

นักศึกษาผูป้ ระสงค์จะลาออก ให้ยื่นคาร้องผ่านคณบดีในหลักสู ตรที่นกั ศึกษาสังกัด
เพื่อเสนอต่อรองอธิการบดีสายงานวิชาการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ

14.3.2

ผูท้ ี่ได้รับอนุ มตั ิให้ลาออกได้ จะต้องไม่มีหนี้ สินใดๆ 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
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ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และในกรณี ที่มีภาระหนี้ สินติดค้างกับมหาวิทยาลัยอยู่
นักศึกษาจะไม่สามารถยื่นขอเอกสารรับรองผลการศึกษาในภาคเรี ยนนั้นได้ หรื อ
นาผลการศึ กษาของภาคเรี ยนที่ คา้ งชาระค่าเล่ าเรี ยน ไปเที ยบโอนรายวิชาได้ท้ งั
ภายในมหาวิทยาลัย หรื อสถาบันการศึกษาอื่น จนกว่าจะดาเนิ นการชาระเงิ นที่ติด
ค้างอยูเ่ รี ยบร้อยแล้ว
ข้ อ 15. การย้ ายหลักสู ตร สาขาวิชา หรือรอบเวลาเรียน
15.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ ขอย้ายหลักสู ตร สาขาวิชา หรื อรอบเวลาเรี ยนได้ จะต้องอยูใ่ นหลักสู ตรเดิม
หรื อสาขาวิชาเดิม หรื อรอบเวลาเรี ยนเดิมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน ทั้งนี้ไม่นบั ระยะเวลา
ที่ขอลาพักหรื อถูกให้พกั การศึกษา
15.2 การยื่นคาร้องขอย้ายหลักสู ตรหรื อสาขาวิชาให้กระทาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยให้กระทาภายใน
8 สัปดาห์ ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนถัดไป และผ่านความเห็นชอบจากคณบดี หรื อหัวหน้าหลักสู ตรที่
ขอย้ายเข้าศึกษา และขออนุมตั ิจากรองอธิการบดีสายงานวิชาการ
15.3 นัก ศึ ก ษาที่ ไ ด้รับ อนุ ม ตั ิ ใ ห้ย า้ ยหลัก สู ตรหรื อสาขาวิช า มี สิ ท ธิ์ ขอเที ย บวิช าเรี ย นและโอน
หน่วยกิตได้ ตามเกณฑ์ในข้อ 7.2
15.4 นักศึกษาภาคปกติที่ยา้ ยรอบเวลาเรี ยนไปเป็ นนักศึกษาภาคค่าหรื อภาคพิเศษหรื อกลับกัน ให้
นับระยะเวลาที่ศึกษาได้สูงสุ ดในแต่ละประเภทเป็ นเกณฑ์
15.5 นักศึกษามีสิทธิ์ ยนื่ คาร้องต่อนายทะเบียน เพื่อขอตัดรายวิชาที่เคยเรี ยนอยูใ่ นหลักสู ตรเดิมหรื อ
สาขาวิช าเดิ ม ออกจากระเบี ย นการศึ ก ษาได้ ยกเว้นรายวิชานั้นๆมี อยู่ใ นหลัก สู ตรหรื อ
สาขาวิชาที่ยา้ ยเข้าศึกษา
15.6 นักศึกษาที่ขอย้ายหลักสู ตร สาขาวิชา หรื อรอบเวลาเรี ยน จะต้องชาระค่าธรรมเนี ยมตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ 16. การพ้นสภาพนักศึกษา
การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็ นไปตามเงื่อนไขหัวข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
16.1 ตาย
16.2 ลาออก
16.3 ป่ วยเป็ นโรคร้ายแรง อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา หรื อเป็ นอันตรายต่อผูอ้ ื่น
16.4 ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากถูกลงโทษตามข้อบังคับว่าด้วยระเบียบวินยั
นักศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต
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16.5 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.50 ในสองภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน แต่หากนักศึกษามี
เหตุผลพิเศษและโดยความเห็นชอบของคณบดีในหลักสู ตรที่นกั ศึกษาสังกัด และอธิ การบดี
อาจอนุมตั ิให้ศึกษาต่อไป โดยจะกาหนดเงื่อนไขหรื อไม่ก็ได้
16.6 ไม่สามารถสาเร็ จการศึกษาภายในกาหนดดังนี้
16.6.1 ระยะเวลา 8 ปี การศึกษา สาหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสู ตร 4 ปี
16.6.2 ระยะเวลา 12 ปี การศึกษา สาหรับนักศึกษาภาคค่าหรื อภาคพิเศษ หลักสู ตร 4 ปี
การนับระยะเวลา ให้นบั ตั้งแต่ภาคเรี ยนแรกที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นต้นไป ไม่วา่ จะมีการ
ย้ายหลักสู ตร สาขาวิชา หรื อรอบเวลาเรี ยน มีการลาพักหรื อถูกให้พกั การศึกษา หรื อลาออกแล้ว ขอคืนสภาพ
นักศึกษาหรื อไม่ก็ตาม
16.7 ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนและไม่ได้รับอนุ ญาตให้ลาพักการศึกษาตั้งแต่สองภาคเรี ยนเป็ นต้นไป
ข้อ 17. การขอคืนสภาพนักศึกษา
ผูท้ ี่พน้ สภาพนักศึกษาตามข้อ 16 อาจยื่นคาร้ องขอคืนสภาพนักศึกษา เพื่อกลับเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยต่อไปได้อีก ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
17.1 ผูพ้ น้ สภาพนักศึก ษาตามข้อ 16.4 ให้ยื่นคาร้องขอคืนสภาพนักศึกษาตามวิธี การที่กาหนดไว้
ในข้อบังคับว่าด้วยระเบียบวินยั นักศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต
17.2 ผูพ้ น้ สภาพนักศึกษาตามข้อ 16.2 และ ข้อ 16.7 ให้ยนื่ คาร้องขอคืนสภาพนักศึกษา ผ่าน
คณบดีของคณะที่ตนเคยสังกัดไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน ก่อนเปิ ดภาคเรี ยน เพื่อให้รองอธิ การบดี
สายงานวิชาการพิจารณาอนุมตั ิ
17.3 ผูท้ ี่ ได้รับอนุ มตั ิ ให้คื นสภาพนัก ศึ กษา จะต้องเสี ยค่ าธรรมเนี ย มการขอคื นสภาพนัก ศึ ก ษา
รวมทั้งค่าเล่าเรี ยน ค่าบารุ ง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราที่ใช้อยูใ่ นวันขอคืนสภาพนักศึกษา
ข้ อ 18. การให้ ปริญญาและอนุปริ ญญา
มหาวิทยาลัยจะให้ปริ ญญาและอนุปริ ญญาแก่นกั ศึกษา ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
18.1 สภามหาวิทยาลัยเป็ นผูพ้ ิ จารณาอนุ ม ัติปริ ญญาและอนุ ปริ ญญาแก่ นักศึ กษา โดยอธิ การบดี จะ
เสนอชื่ อ นัก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาจบหลัก สู ต รตามที่ ก าหนดไว้แ ละสมควรได้รั บ ปริ ญ ญาหรื อ
อนุปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
การพิจารณาอนุมตั ิปริ ญญาและอนุปริ ญญาของสภามหาวิทยาลัย จะกระทาปี ละ 3 ครั้ง
เมื่อสิ้ นภาคต้น ภาคปลาย ภาคเรี ยนฤดูร้อนตามลาดับ ส่ วนการจัดพิธีประสาทปริ ญญาจะมี
ปี การศึกษาละ 1 ครั้ง ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆไป
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18.2 นักศึกษาที่จะได้รับเสนอชื่อเพื่อขออนุมตั ิปริ ญญาหรื ออนุ ปริ ญญา ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
18.2.1

ศึกษาและสอบผ่านในรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสู ตรและตามข้อกาหนดของ
วิทยาลัยหรื อคณะ หรื อสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ และมีหน่ วยกิ ตสะสมไม่ต่ า
กว่าที่หลักสู ตรกาหนดไว้

18.2.2

ผูท้ ี่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 ตามข้อ 18.2.1 จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอ
อนุมตั ิปริ ญญา

18.2.3

นักศึกษาอาจยื่นคาร้องขอรับอนุปริ ญญาได้ กรณี เมื่อเรี ยนรายวิชาครบตามเงื่อนไข
ว่ า ด้ว ยอนุ ป ริ ญ ญาที่ แ ต่ ล ะหลัก สู ต รก าหนดไว้ หรื อ เรี ยนครบทุ ก รายวิ ช าใน
หลักสู ตร ตามข้อ 18.2.1 แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00

18.2.4

มีความประพฤติเรี ยบร้อย มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ปฏิบตั ิตามระเบียบและวินยั ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย

18.3 นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 18.2.4 อธิ การบดีอาจไม่เสนอชื่ อเพื่อขออนุ มตั ิปริ ญญาหรื อ
อนุ ปริ ญญา หรื ออาจยับยั้งการเสนอชื่ อไว้ระยะหนึ่ งเพื่อรอดูผลความประพฤติ ก็อาจกระทา
ได้ โดยการยับ ยั้ง ไม่ เ สนอชื่ อ จะกระท าได้ไ ม่ เ กิ น 3 ปี การศึ ก ษา หากครบก าหนดแล้ว
นักศึกษาผูน้ ้ นั ยังมีความประพฤติไม่สมควรที่จะเสนอชื่ ออธิ การบดี จะไม่เสนอชื่ อนักศึกษา
ผูน้ ้ นั โดยเด็ดขาด
18.4 การจัดให้มีการปั จฉิ มนิ เทศแก่ นักศึ กษาก่อนเสนอชื่ อขออนุ มตั ิปริ ญญาหรื ออนุ ปริ ญญาต่อ
สภามหาวิท ยาลัย ทั้ง นี้ ใ ห้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที่ แต่ ล ะหลักสู ตรก าหนด โดยผ่า นความ
เห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการวิชาการ
ข้ อ 19. การให้ ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเชิ ดชู เกียรติ
19.1 มหาวิทยาลัยจะให้ปริ ญญาเกียรตินิยมแก่นกั ศึกษาที่มีคุณสมบัติดงั นี้
19.1.1

เป็ นนักศึกษาในหลักสู ตร 4 ปี ของมหาวิทยาลัย

19.1.2

มิได้โอนหน่วยกิตในการเข้าศึกษา

19.1.3

ศึ ก ษารายวิ ช าต่ า งๆ ครบตามจ านวนหน่ ว ยกิ ต สะสมในหลัก สู ต ร ภายใน 4 ปี
การศึกษา และไม่เคยสอบตก (F หรื อ U) หรื อไม่เคยลงทะเบียนเรี ยนซ้ าในรายวิชา
ใดๆ ที่อยู่ในโครงสร้ างหลักสู ตร รวมถึ งรายวิชาที่นามาคานวณเป็ นคะแนนเฉลี่ ย
สะสม
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19.1.4

ผูท้ ี่ ได้คะแนนเฉลี่ ย สะสมสาหรั บทุ กรายวิชาตามหลักสู ตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้ นไป จะ
ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง ส่ วนผูท้ ี่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสาหรับทุกรายวิชาตาม
หลักสู ตร ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3.50 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

19.2 มหาวิทยาลัยจะให้เหรี ยญรางวัลแก่นกั ศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่นและมีความประพฤติดี
เรี ยกว่า เหรี ยญเชิดชูเกียรติ ซึ่ งมี 2 ประเภท คือ
19.2.1

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

19.2.2

เหรี ย ญเงิ น (ในกรณี ที่ ส าขาวิ ช านั้น ๆไม่ มี นัก ศึ ก ษาได้รั บ เหรี ย ญทอง) ให้ แ ก่
นักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสู งสุ ดในบรรดา
นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาในสาขาวิชานั้นในแต่ละปี การศึกษา

ข้ อ 20. การยกเว้นไม่ ใช้ ข้อบังคับนีข้ ้ อใดข้ อหนึ่ง หรือการผ่อนผันวิธีปฏิบัติจากทีก่ าหนดไว้ในข้ อบังคับนี้
จะกระทาได้ เมื่อมีเหตุผลสมควรหรือจาเป็ น โดยได้ รับอนุมัติจากอธิการบดี
ข้ อ 21. การพิจารณาอนุ มั ติจ ากอธิ ก ารบดี หรื อรองอธิการบดีสายงานวิชาการตามที่ระบุ ใ นข้ อต่ างๆ ใน
ข้ อบังคับนี้ อธิการบดี หรื อรองอธิการบดีสายงานวิชาการอาจให้ ผ้ ูที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้อนุ มัติ
แทนได้
ข้ อบังคับนีใ้ ช้ กบั นักศึกษาทีเ่ ข้ าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560
(ดร.อรัญ ธรรมโน)
นายกสภามหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
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