
 
 

 

ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต 

พทุธศักราช 2548 
 

โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแกไ้ขขอ้บงัคบั วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิตของมหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์ให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งข้ึน อาศยัอ านาจตามความในระเบียบมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ว่าด้วยการ

บริหารงานมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พุทธศกัราช 2528 จึงให้ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิต พุทธศกัราช 2541  ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ  1. ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต  

พุทธศักราช 2548” 

ข้อ  2. ให้ยกเลกิข้อบังคับมหาวิทยาลยุัรกจิบัณฑิตย์ “ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต พุทธศักราช 

2541” และใช้ข้อบังคับนีแ้ทนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 

ข้อ  3.  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี ้

ข้อ  4.   ระบบการศึกษา 

   4.1  การศึกษาเป็นแบบทวภิาคและไตรภาค 

   4.1.1  การศึกษาแบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาประกอบดว้ยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคตน้ 

และภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคประมาณ 16 สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดู

ร้อนมีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยมีชัว่โมงเรียนของแต่ละวิชาเทียบเท่ากบั

ชัว่โมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

   4.1.2   การศึกษาแบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาประกอบดว้ยภาคตน้ ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน มี

ระยะเวลาเรียนแต่ละภาคประมาณ 12 สัปดาห์ 

 4.2  ชัว่โมงเรียนของแต่ละภาคแบ่งออกเป็น 2 รอบเวลาเรียน คือรอบปกติและรอบค ่า รอบปกติ

ชัว่โมงเรียนตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ในวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ ส่วนรอบค ่ามีชัว่โมงเรียนตั้งแต่

เวลา 18.00-21.20 น. ในวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์นกัศึกษาท่ีเรียนรอบปกติ เรียกวา่นกัศึกษาภาค

ปกติ ส่วนนกัศึกษาท่ีเรียนรอบค ่า เรียกวา่นกัศึกษาภาคค ่า 

 4.3  หลกัสูตรการศึกษาเป็นหลกัสูตร 4 ปี โดยใชเ้วลาเรียนตลอดหลกัสูตรรวม 4 ปี 

 4.4  การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวชิาใหคิ้ดเป็นหน่วยกิต โดยมีหลกัเกณฑก์าร

เทียบเท่าของ 1 หน่วยกิต  ดงัน้ี 
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 4.4.1  การศึกษาท่ีเป็นการบรรยาย สัมมนา หรือการเรียนการสอนในลกัษณะอ่ืนท่ีเทียบเท่า ซ่ึง

ใชเ้วลา 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ หรือประมาณ 16 ชัว่โมงในหน่ึง

ภาคการศึกษา 

 4.4.2 การศึกษาท่ีเป็นการปฏิบติัหรือทดลอง ซ่ึงใชเ้วลาปฏิบติั 2-3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตลอด

ภาคการศึกษาปกติ หรือประมาณ 32-48 ชัว่โมงในหน่ีงภาคการศึกษา 

 4.4.3  การศึกษาท่ีเป็นการฝึกงาน การฝึกภาคสนาม การฝึกงานอาชีพหรือการฝึกอ่ืน ๆ ซ่ึงใช้

เวลาฝึก 3-6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ หรือประมาณ 48-96 ชัว่โมงใน

หน่ึงภาคการศึกษา 

  การศึกษารายวชิาท่ีมีลกัษณะพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ มหาวทิยาลยัอาจ 

ก าหนดหน่วยกิตโดยใชห้ลกัเกณฑอ่ื์นไดต้ามความเหมาะสม 

 ข้อ  5.  คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักศึกษา 

    ผูส้มคัรเป็นนกัศึกษาจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

   5.1 ผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตร 4 ปี จะตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ประโยคมธัยมศึกษา 

ตอนปลาย หรือ ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) จากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

รับรองวทิยฐานะแลว้ หรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า  

   5.2 ไม่เป็นผูว้กิลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

   5.3 ไม่เป็นโรคเร้ือน วณัโรค โรคติดยาเสพติดท่ีให้โทษร้ายแรง โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือโรคท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 

   5.4 ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุก เวน้แต่ความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิอนัเป็นลหุโทษ 

   5.5 ไม่เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบนัอุดมศึกษาใดมาก่อน เน่ืองจาก

ถูกลงโทษทางวนิยั 

   5.6 ผูส้มคัรเป็นนกัศึกษาและ/หรือผูป้กครอง ตอ้งมีภูมิล าเนาท่ีพกัอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง ซ่ึง

มหาวทิยาลยัสามารถติดต่อไดส้ะดวก 

 ข้อ 6.  การคัดเลอืกเข้าเป็นนักศึกษา 

   การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามประกาศ วา่ดว้ยการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาใน 

   มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ซ่ึงมหาวทิยาลยัจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

 ข้อ 7.  การเทียบวชิาและโอนหน่วยกติ 

   7.1 การเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิตจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน เพื่อเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั 

ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เร่ืองหลกัเกณฑก์ารเทียบวชิาเรียนและโอน
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หน่วยกิตระหวา่งการศึกษาในระบบ เพื่อเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ระดบัปริญญา

ตรี และประกาศมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เร่ืองหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนความรู้และการให้

หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ เพื่อ

เขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยร์ะดบัปริญญาตรี 

   7.2 การขอเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิตภายในมหาวทิยาลยั ใหก้ระท าในกรณีดงัต่อไปน้ี 

    7.2.1 นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหย้า้ยคณะหรือสาขาวชิา 

    7.2.2 ผูท่ี้พน้สภาพนกัศึกษาและไดรั้บอนุมติัใหคื้นสภาพนกัศึกษา 

    7.2.3 นกัศึกษาท่ีเรียนจบหลกัสูตรปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัแลว้ และประสงคจ์ะศึกษาต่อ 

     ปริญญาตรีท่ีสอง 

    7.2.4 รายวชิาท่ีขอเทียบและโอนหน่วยกิตได ้ตอ้งเป็นรายวชิาท่ีมีก าหนดไวใ้นโครงสร้าง 

     หลกัสูตรในสาขานั้น ๆ ของมหาวทิยาลยั และมีเน้ือหาเหมือนกนัหรือเทียบเคียงกนัได ้

 ข้อ 8.  การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

   ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั ต่อเม่ือไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

   แลว้ ในการขอข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา ใหป้ฏิบติัตามวธีิการและตามวนัเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

 ข้อ 9.  การช าระค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม 

   9.1 นักศึกษาต้องช าระค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามอัตราและวิธีการท่ี

มหาวทิยาลยัก าหนด 

   9.2 ส าหรับนักศึกษาใหม่ ให้ช าระค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในวนัขอข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

   9.3 ส าหรับนกัศึกษาท่ีศึกษาเป็นปีท่ี 2 ให้ช าระก่อน หรือภายในก าหนดวนัลงทะเบียนเรียนแต่ละ

ภาคการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัจะประกาศใหท้ราบ 

   9.4 การช าระค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม เกินจากเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไว ้ไม่วา่ใน

กรณีใดจะตอ้งเสียค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึน ในอตัราท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

 ข้อ 10. การลงทะเบียนเรียน 

   10.1 นกัศึกษาท่ีสมคัรเรียนในรอบปกติหรือในรอบค ่า จะตอ้งลงทะเบียนเรียนและสอบไล่ตาม

รอบเวลาเรียนท่ีตนสมคัรไว ้

   10.2 การลงทะเบียนเรียนหรือสอบไล่ ต่างรอบเวลาเรียนหรือควบสองรอบเวลาเรียนไม่อาจกระท า

ได ้ เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ 
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   10.3 นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกา ตามก าหนดวนั เวลา สถานท่ี วิธีการ

ลงทะเบียนและรายวชิาท่ีเปิดสอน ซ่ึงมหาวทิยาลยัประกาศใหท้ราบ 

   10.4 นกัศึกษาภาคปกติจะตอ้งลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่ต ่ากวา่ 12 หน่วยกิต

และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 10 หน่วยกิต 

นกัศึกษาภาคค ่าจะตอ้งลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่ต ่ากวา่ 9 หน่วยกิตและ

ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อน จะตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ต ่ากวา่ 3 หน่วยกิต

และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

   10.5 ในการลงทะเบียนเรียน หากรายวชิาใดมีขอ้ก าหนดในหลกัสูตรวา่ตอ้งเคยศึกาหรือสอบไล่ได้

ในรายวิชาบงัคบัก่อน (Prerequisite) นกัศึกษาก็จะตอ้งเคยศึกษารายวิชานั้นมาแลว้ หรือสอบ

ไล่ไดใ้นรายวชิาบงัคบัก่อนนั้นแลว้ จึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน ทั้งน้ีเวน้แต่ไดรั้บอนุมติัจาก

คณบดี 

   10.6 การลงทะเบียนเรียน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน โดยอาจารยท่ี์ปรึกษา

ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานในแบบลงทะเบียน 

   10.7 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 10.4 ตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดี โดยผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณบดีดว้ย

เหตุผลพิเศษ 

   10.8 การลงทะเบียนเรียนปกติ จะกระท าไดก่้อนวนัเปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค การลงทะเบียน

ล่าช้า จะตอ้งกระท าภายใน 14 วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วนั นับ

จากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนและจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

   10.9 นกัศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 

7 วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะหมดสิทธ์ิลงทะเบียนส าหรับภาคการศึกษานั้น 

เวน้แต่มีความจ าเป็นพิเศษโดยความเห็นชอบของคณบดีและไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดี 

   10.10 นกัศึกษาอาจขออนุฐาตลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีจดัสอนในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนเป็น

กรณีพิเศษได ้โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไว ้

 ข้อ  11. การขอเพิม่หรือขอเพกิถอนรายวชิาทีล่งทะเบียนไว้ 

   การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนไว ้จะกระท าไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

   11.1 การขอเพิ่มรายวิชาให้กระท าภายใน 14 วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน           

7 วนั นบัแต่วนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

   11.2 การขอเพิกถอนรายวชิา ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และใหมี้ผลดงัต่อไปน้ี 
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    11.2.1  การขอเพิกถอนภายใน 14 วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วนั 

     นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวชิาท่ีเพิกถอนจะไม่บนัทึกในใบแสดงผล 

     การศึกษา และนกัศึกษาจะไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืน 

    11.2.2  หากขอเพิกถอนหลงัจาก 14 วนั แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา

ปกติ หรือภายใน 7 วนั แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์ นบัแต่วนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะ

ได้รับสัญญลักษณ์ W ในรายวิชาท่ี เพิกถอน และนักศึกษาจะไม่ได้รับเงิน              

ค่าหน่วยกิตคืน 

   11.3 หากขอเพิกถอนรายวชิาหลงัก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 11.2.2 จะตอ้งขออนุมติัเป็นกรณีพิเศษ 

    จากคณบดี หากไดรั้บอนุมติัใหเ้พิกถอนได ้รายวชิาท่ีเพิกถอนจะไดรั้บสัญญลกัษณ์ W โดย 

    ไม่ไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืน ถา้ไม่ไดรั้บอนุมติั นกัศึกษาจะตอ้งศึกษารายวชิานั้นต่อไป 

   11.4 การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวชิา จะตอ้งไม่ขดักบัจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดในการ 

    ลงทะเบียนเรียน ตามขอ้ 10.4 และ 10.7 

 ข้อ 12. การลงทะเบียนเรียนซ ้า 

   12.1 นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนซ ้ าได ้ในรายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนมาแลว้และผลการศึกษาของ 

    รายวชิานั้น ๆ เป็น F หรือ D หรือ D+ 

   12.2 ผลการศึกษาของรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนซ ้ าจะไดไ้ม่เกิน B+ 

   12.3 นกัศึกษาอาจสมคัรสอบแกต้วัแทนการลงทะเบียนเรียนซ ้ าในรายวชิาท่ีสอบตกก็ได ้หาก 

    มหาวทิยาลยัจดัใหมี้การสอบแกต้วัในรายวชิานั้น โดยไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดี และผลการ 

    สอบจะไดไ้ม่เกิน B + 

 ข้อ 13. เวลาเรียน 

   นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแลว้จึงจะมีสิทธ์ิเขา้เรียน และนกัศึกษาจะตอ้งมีเวลาเรียนไม่ 

   นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของแต่ละรายวชิา จึงจะมีสิทธ์ิเขา้สอบไล่ในรายวชิานั้น  

   ทั้งน้ีเวน้แต่คณบดีจะพิจารณาอนุมติัให้เขา้สอบไล่ไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยการับรองของอาจารย ์

   ผูรั้บผดิชอบรายวชิา วา่เวลาเรียนท่ีขาดไปนั้นเกิดข้ึนเน่ืองจากเหตุจ าเป็นหรือสมควร อนัมิใช่เป็น 

   ความผดิของนกัศึกษา 

 ข้อ 14. การประเมินผลการศึกษา 

   14.1 การประเมินผลการศึกษา ใหก้ระท าเม่ือส้ินภาคการศึกษาแต่ะภาค 

   14.2 การประเมินผลใหคิ้ดจากการสอบประจ าภาคการศึกษา รวมทั้งการสอบกลางภาค การฝึกหดั 

    งาน และการประเมินผลในลกัษณะอ่ืน ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนจะเป็นผูใ้หค้ะแนน โดยพิจารณาจาก 
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    ผลการศึกษาของนกัศึกษาแต่ละรายวชิา 

   14.3 การสอบไล่ทุกคร้ัง ใหด้ าเนินไปตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการสอบไล่ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด และ 

    ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

    14.3.1  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีก าหนดการสอบไล่ในวนัและเวลาเดียวกนั จะ

มีสิทธ์ิเข้าสอบได้เพียงรายวิชาเดียวเท่านั้น ส่วนรายวิชาอ่ืนให้ขอเพิกถอนตาม     

ขอ้  11.3 

    14.3.2  นกัศึกษาท่ีถูกตดัคะแนนความประพฤติเน่ืองจากถูกลงโทษทางวินยั และมีคะแนน

ความประพฤติในภาคการศึกษาใดไม่ถึงร้อยละ 60 อธิการบดีอาจไม่ให้สิทธ์ิเขา้

สอบในภาคการศึกษานั้นก็ได ้

    14.3.3  นกัศึกษาท่ีขาดสอบไล่ในรายวิชาใดให้ถือวา่สอบตกในรายวิชานั้น เวน้แต่การขาด

สอบไล่นั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอนัจะโทษนักศึกษามิได้ อาจารย์

ผูส้อนอาจใหส้ัญญลกัษณ์ W ในรายวชิานั้น หรือในกรณีท่ีนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่

ในภาคการศึกษาสุดทา้ย อาจใหผ้ลการศึกษาจากคะแนนเก็บท่ีผา่นมา ทั้งน้ีโดยผา่น

การเห็นชอบของคณบดีและโดยผา่นการอนุมติัจากอธิการบดี 

   14.4 การประเมินผลการศึกษา ใชร้ะบบสัญลกัษณ์ ดงัต่อไปน้ี 

    14.4.1  สัญลกัษณ์ซ่ึงมีค่าในการค านวณคะแนนเฉล่ีย ไดแ้ก่ 

      สัญลกัษณ์ A หมายถึง ดีเยีย่ม มีค่าเท่ากบั 4.0 แตม้ต่อหน่วยกิต 

      สัญลกัษณ์ B+ หมายถึง ดีมาก มีค่าเท่ากบั 3.5 แตม้ต่อหน่วยกิต 

      สัญลกัษณ์ B หมายถึง ดี มีค่าเท่ากบั 3.0 แตม้ต่อหน่วยกิต 

      สัญลกัษณ์ C+ หมายถึง ค่อนขา้งดี มีค่าเท่ากบั 2.5 แตม้ต่อหน่วยกิต 

      สัญลกัษณ์ C หมายถึง พอใช ้ มีค่าเท่ากบั 2.0 แตม้ต่อหน่วยกิต 

      สัญลกัษณ์ D+ หมายถึง ค่อนขา้งอ่อน มีค่าเท่ากบั 1.5 แตม้ต่อหน่วยกิต 

      สัญลกัษณ์ D หมายถึง อ่อน มีค่าเท่ากบั 1.0 แตม้ต่อหน่วยกิต 

      สัญลกัษณ์ F หมายถึง ตก มีค่าเท่ากบั 0.0 แตม้ต่อหน่วยกิต 

    14.4.2  สัญลกัษณ์ซ่ึงไม่มีค่าในการค านวณคะแนนเฉล่ีย ไดแ้ก่ 

      สัญลกัษณ์ AU หมายถึง ร่วมฟังการบรรยาย (Audit) 

      สัญลกัษณ์ I หมายถึง อยูร่ะหวา่งรอผลการศึกษา (Incomplete) 

      สัญลกัษณ์ S หมายถึง ผลการประเมินเป็นพอใจ (Satisfactory) 

      สัญลกัษณ์ U หมายถึง ผลการประเมินไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
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      สัญลกัษณ์ W หมายถึง การเพิกถอนรายวชิา (Withdrawal) 

   14.5 นกัศึกษาท่ีไดผ้ลการศึกษาตั้งแต่ระดบั D ข้ึนไป ถือวา่สอบผา่นในรายวชิานั้น 

   14.6 การให ้I จะกระท าไดใ้นกรณีท่ีมีการวดัผลรายวชิานั้นยงัไม่สมบูรณ์ นกัศึกษาท่ีไดผ้ล 

    การศึกษาเป็นสัญลกัษณ์ I จะตอ้งติดต่อกบัอาจารยผ์ูส้อนเพื่อใหก้ารวดัผลสมบูรณ์ โดยตอ้ง 

    ใหเ้สร็จส้ินภายใน 6 สัปดาห์ หลกังการประกาศผลสอบรายวชิานั้น หากพน้ก าหนดระยะเวลา 

    ดงักล่าว สัญลกัษณ์ I จะเป็นเป็น F 

  14.7 การคิดจ านวนหน่วยกิตสะสม คะแนนเฉล่ียประจ าภาค และคะแนนเฉล่ียสะสม 

    14.7.1  หน่วยกิตสะสมค านวณจากผลรวมของจ านวนหน่วยกิต ท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียน

เรียนมาทั้งหมด หากนกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาใดมากกวา่หน่ึงคร้ัง ให้นบัจ านวน

หน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคิดจ านวนหน่วยกิตสะสมเพียงคร้ังเดียว แต่หาก

ลงทะเบียนซ ้ าเกิน 3 คร้ังแล้ว ตั้ งแต่คร้ังท่ี 4 ให้นับหน่วยกิตรวมเป็นหน่วยกิต

สะสมดว้ย 

    14.7.2  การนบัจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อใหค้รบหลกัสูตรให้เป็นไปตามขอ้ 14.7.1 ยกเวน้

ท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรวา่ให้นบัเฉพาะหน่วยกิตท่ีสอบได ้

    14.7.3  คะแนนเฉล่ียประจ าภาค (Grade Point Average) ค  านวณจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้ม

คะแนนของทุกรายวชิา หารดว้ยผลรวมของหน่วยกิตของทุกรายวิชาท่ีศึกษาในภาค

การศึกษานั้น ๆ  

    14.7.4  แตม้คะแนนของรายวิชาท่ีจะน าไปคิดคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade 

Point Average) จะน ามาจากทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน รายวิชาใดลงทะเบียน

เรียนซ ้ า ให้น าแตม้คะแนนเฉพาะคร้ังหลงัสุดไปคิดคะแนนเฉล่ียสะสม แต่หากได้

ลงทะเบียนเรียนซ ้ าแลว้ 3 คร้ัง ตั้งแต่คร้ังท่ี 4 เป็นตน้ไป จะน าแตม้คะแนนท่ีไดม้า

คิดคะแนนเฉล่ียสะสมทุกคร้ัง 

    14.7.5  คะแนนเฉล่ียสะสมค านวณจากผลการศึกษาของนกัศึกษา ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาจนถึง

การสอบคร้ังสุดทา้ย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกบัแตม้คะแนนของ

รายวชิาตามท่ีระบุในขอ้ 14.7.4 หารดว้ยจ านวนหน่วยกิตสะสม 

 ข้อ 15. การลา 

   15.1 การลากิจหรือลาป่วย 
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    15.1.1  การลากิจไม่เกิน 7 วนัในระหวา่งเปิดภาคการศึกษา ตอ้งเขียนค าร้องและไดรั้บ

อนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ถา้เกิน 7 วนัตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดี โดยผา่นความ

เห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา การไดรั้บอนุมติัลาดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการยกเวน้การ

คิดระยะเวลาเรียน ซ่ึงจะตอ้งครบร้อยละ 80 ตามความในขอ้ 13  

  ส าหรับการสอบการปฏิบติัหรือฝึกงานเก่ียวกบัการศึกษา ท่ีนกัศึกษาได้

ขาดไปในช่วงเวลานั้นใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของอาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงอาจยกเวน้หรือ

อนุญาตใหส้อบหรือปฏิบติังานทดแทนได ้

    15.1.2  ในกรณีท่ีนกัศึกษาป่วยไม่วา่จะก่อนสอบหรือระหวา่งสอบ จนเป็นเหตุใหไ้ม่

สามารถเขา้สอบไดเ้ป็นบางรายวชิาหรือทั้งหมด ใหล้าป่วยโดยท าค าร้องมี

ใบรับรองแพทยป์ระกอบเป็นหลกัฐาน เสนอผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณบดี เพื่อ

ขออนุมติัต่ออธิการบดี เม่ือไดรั้บอนุมติัจะไดส้ัญลกัษณ์ W ในรายวชิาท่ีมิไดเ้ขา้

สอบนั้น 

   15.2 การลาพกัการศึกษา 

    15.2.1  นกัศึกษาท่ีขอลาพกัการศึกษา ตอ้งลงทะเบียนเรียนมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ภาค

การศึกษา 

    15.2.2  การขอลาพกัการศึกษา กระท าไดไ้ม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกนั เวน้แต่จะมี

เหตุผลพิเศษท่ีคณบดีใหค้วามเห็นชอบและไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดี 

    15.2.3  การขอลาพกัการศึกษา ตอ้งกระท าเป็นค าร้องยื่นผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณบดี 

เพื่อเสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ โดยช้ีแจงเหตุผลและแนบหลักฐาน

ประกอบการลา เช่นลาป่วยระยะยาวหรือลาพกัเน่ืองจากถูกเกณฑ์เขา้รับราชการ

ทหาร หรือมีธุระจ าเป็นอยา่งอ่ืน 

    15.2.4  การลาพกัการศึกษาจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม เพื่อรักษาสถานภาพของนกัศึกษาตาม

อตัราท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไว ้

    15.2.5  การนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแลว้ และมีเหตุจ าเป็นตอ้งขอลาพกัการศึกษา โดยลา

พกัก่อนสอบไล่ประจ าภาคการศึกษานั้น 1 สัปดาห์ รายวิชาท่ีเรียนทั้งหมดดงักล่าว

จะไดส้ัญลกัษณ์ W 

   15.3 การลาออก 
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    15.3.1  นกัศึกษาผูป้ระสงค์จะลาออก ให้ยื่นค าร้องผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณบดี เพื่อ

เสนอต่ออธิการบดีพิจารณาอนุมติั ในกรณีของนกัศึกษาภาคปกติ ตอ้งให้ผูป้กครอง

รับรองใหค้วามยนิยอมดว้ย 

    15.3.2  ผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัให้ลาออกได ้จะตอ้งไม่มีหน้ีสินใด ๆ กบัมหาวิทยาลยั และมีสิทธ์ิ

ได้รับเงินประกันค่าของเสียหายคืนเต็มจ านวน ถ้าไม่ได้ท  าความเสียหายต่อ

ทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลยั 

 ข้อ 16. การย้ายคณะหรือสาขาวชิา หรือรอบเวลาเรียน 

   16.1 นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอยา้ยคณะ หรือสาขาวชิา หรือรอบเวลาเรียนได ้จะตอ้งอยูใ่นคณะเดิมหรือ 

    สาขาวชิาเดิม หรือรอบเวลาเรียนเดิมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษา ทั้งน้ีไม่นบัระยะเวลา 

    ท่ีขอลาพกัหรือถูกใหพ้กัการศึกษา 

   16.2 การยืน่ค  าร้องขอยา้ยคณะ หรือสาขาวชิา หรือรอบเวลาเรียน ใหก้ระท าไดเ้พียงคร้ังเดียว โดย 

    ใหก้ระท าภายใน 8 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาถดัไปท่ีจะท าการยา้ยคณะ หรือสาขาวชิา  

    หรือรอบเวลาเรียน 

   16.3 นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหย้า้ยคณะ หรือสาขาวชิา มีสิทธ์ิขอเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิต 

    ได ้ตามเกณฑใ์นขอ้ 7.2 

   16.4 นกัศึกษาภาคปกติท่ียา้ยรอบเวลาเรียนไปเป็นนกัศึกษารอบค ่าและกลบักนั ใหน้บัระยะเวลาท่ี 

    ศึกษาไดสู้งสุดในแต่ละประเภทเป็นเกณฑ ์

 ข้อ 17. การพ้นสภาพนักศึกษา 

   การพน้สภาพนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขหวัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

   17.1 ตาย 

   17.2 ลาออก 

   17.3 ป่วยเป็นโรคร้ายแรง อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกา หรือเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น 

   17.4 ถูกลบช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา เน่ืองจากถูกลงโทษตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยระเบียบวินยั 

    นกัศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิต 

   17.5 สอบไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 15.0 ในสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกนั หากนกัศึกษา 

    มีเหตุผลพิเศษและโดยความเห็นชอบของคณบดี อธิการบดีอาจอนุมติัใหศึ้กษาต่อไป โดยจะ 

    ก าหนดเง่ือนไขหรือไม่ก็ได ้

   17.6 ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดดงัน้ี 

    17.6.1  ระยะเวลา  8  ปีการศึกษา  ส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ   หลกัสูตร 4 ปี 
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    17.6.2  ระยะเวลา   12  ปีการศึกษา ส าหรับนกัศึกษาภาคค ่า   หลกัสูตร 4 ปี 

      การนบัระยะเวลา ใหน้บัตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นเขา้ศึกษาใน 

    มหาวทิยาลยัเป็นตน้ไป ไม่วา่จะมีการยา้ยคณะ หรือสาขาวิชา หรือรอบเวลาเรียน หรือมีการ 

    ลาพกั หรือถูกใหพ้กัการศึกษา หรือลาออก แลว้ขอคืนสภาพนกัศึกษาหรือไม่ก็ตาม 

 ข้อ 18. การขอคืนสภาพนักศึกษา 

   ผูท่ี้พน้สภาพนกัศึกษาตามขอ้ 17 อาจยืน่ค าร้องขอคืนสภาพนกัศึกษา เพื่อกลบัเขา้ศึกษาใน 

   มหาวทิยาลยัต่อไปไดอี้กตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

  18.1 ผูพ้น้สภาพนกัศึกาตามขอ้ 17.4 ใหย้ืน่ค าร้องขอคืนสภาพนกัศึกษาตามวกีารท่ีก าหนดไวใ้น 

    ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยระเบียบวนิยันกัศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิต 

  18.2 ผูพ้น้สภาพนกัศึกษาตามขอ้ 17.2 ใหย้ืน่ค  าร้องขอคืนสภาพนกัศึกษา ผา่นคณบดีของคณะท่ี 

    ตนเคยสังกดัไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อใหอ้ธิการบดีพิจารณาอนุมติั 

  18.3 ผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัใหคื้นสภาพนกัศึกษา จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพนกัศึกษา  

    รวมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในอตัราท่ีใชอ้ยูใ่นวนัขอคืนสภาพ 

    นกัศึกษา 

 ข้อ 19. การให้ปริญญาและอนุปริญญา 

   มหาวทิยาลยัจะใหป้ริญญาและอนุปริญญาแก่นกัศึกษา ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

   19.1 สภามหาวทิยาลยัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัปริญญาและอนุปริญญาแก่นกัศึกษา โดยอธิการบดีจะ 

    เสนอช่ือนกัศึกษาท่ีศึกษาจบหลกัสูตรตามท่ีก าหนดไวแ้ละสมควรไดรั้บปริญญาหรือ 

    อนุปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั 

     การพิจารณาอนุมติัปริญญาและอนุปริญญาของสภามหาวิทยาลยั จะกระท าปีละ 3 คร้ัง  

    เม่ือส้ินภาคการศึกษาภาคตน้ ภาคปลาย ภาคการศึกษาฤดูร้อนตามล าดบั ส่วนการจดัพิธี 

    ประสาทปริญญาจะมีปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

   19.2 นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บเสนอช่ือเพื่อขออนุมติัปริญญาหรืออนุปริญญา ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

    19.2.1  ศึกษารายวชิาต่าง ๆ ครบถว้นตามหลกัสูตรและขอ้ก าหนดของสาขาวิชาและคณะท่ี

สังกดัอยูแ่ละมีหน่วยกิตสะสมไม่ต ่ากวา่ท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้

    19.2.2  ผูท่ี้มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 จะได้การเสนอช่ือเพื่อขออนุมติัปริญญา 

ส่วนผูท่ี้มีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.00 แต่ไม่ต ่ากวา่ 1.75 จะไดรั้บการเสนอช่ือ

เพื่อขออนุมติัปริญญา เม่ือมีการยืน่ค าร้องขอ 
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    19.2.3  มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบติัตามระเบียบและวินยัท่ี

มหาวทิยาลยัก าหนดไว ้ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั 

   19.3 นกัศึกษาซ่ึงขาดคุณสมบติัตามขอ้ 19.2.3 อธิการบดีอาจไม่เสนอช่ือเพื่อขออนุมติัปริญญาหรือ 

    อนุปริญญา หรืออาจยบัย ั้งการเสนอช่ือไวร้ะยะหน่ึงเพื่อรอดูผลความประพฤติ ก็อาจกระท า 

    ไดโ้ดยการยบัย ั้งไม่เสนอช่ือจะกระท าไม่เกิน 3 ปีการศึกษา หากครบก าหนดแลว้ นกัศึกษาผู ้

    นั้นยงัมีความประพฤติไม่สมควรท่ีจะเสนอช่ืออธิการบดีจะไม่เสนอช่ือนกัศึกษาผูน้ั้นโดย 

    เด็ดขาด 

   19.4 หากมหาวทิยาลยัเห็นสมควร อาจจดัใหมี้การอบรมปัจฉิมนิเทศแก่นกัศึกษาก่อนเสนอช่ือขอ 

    อนุมติัปริญญาหรืออนุปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยัก็ได ้การอบรมปัจฉิมนิเทศใหเ้ป็นไปตาม 

    ระเบียบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไว ้

 

 ข้อ 20. การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเชิดชูเกยีรติ 

   20.1 มหาวทิยาลยัจะใหป้ริญญาเกียรตินิยมแก่นกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

    20.1.1  เป็นนกัศึกษาในหลกัสูตร 4 ปีของมหาวทิยาลยั 

    20.1.2  มิไดโ้อนหน่วยกิตมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 

    20.1.3  ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบหน่วยกิตสะสมตามหลกัสูตร ภายใน 4 ปีการศึกษา และ

ไม่เคยสอบตกหรือไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ ้ าในรายวชิาใด ๆ  

    20.1.4  ผูท่ี้ได้คะแนนเฉล่ียสะสมส าหรับทุกรายวิชาตามหลกัสูตรตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป จะ

ไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง ส่วนผูท่ี้ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมส าหรับทุกรายวิชาตาม

หลกัสูตรตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไปแต่ไม่ถึง 3.50 จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 

   20.2 มหาวทิยาลยัจะใหเ้หรียญรางวลัแก่นกัศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเด่นและมีความประพฤติดี  

    เรียกวา่เหรียญเชิดชูเกียรติ ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ 

    20.2.1  เหรียญทอง ให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับเกียรตินิยมอนัดับหน่ึง และได้คะแนนเฉล่ีย

สะสมสูงสุดในบรรดานักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้ นในแต่ละปี

การศึกษา 

    20.2.2  เหรียญเงิน ให้แก่นกัศึกษาท่ีไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง และไดค้ะแนนเฉล่ียสะสม

สูงสุดในบรรดานกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวชิานั้นในแต่ละปีการศึกษา 

 ข้อ 21. การยกเว้นไม่ใช้ข้อบังคับนีข้้อใดข้อหน่ึง หรือการผ่อนผนัวธีิปฏิบัติจากทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับนี ้ 

   จะกระท าได้เมื่อมีเหตุผลสมควรหรือจ าเป็น โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
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 ข้อ 22. การพจิารณาอนุมัติจากอธิการบดีทีร่ะบุในข้อต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี ้อธิการบดีอาจให้ผู้ทีไ่ด้รับ 

   มอบหมายเป็นผู้อนุมัติแทนได้ 

ให้ใช้ข้อบังคับนีก้บันักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 

    

 

 

 

  

 

 

 

 


