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ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 

ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต  

พ.ศ. 2560 
 

 
โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขขอ้บงัคบั ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิตของมหาวิทยาลัย  

ธุรกิจบณัฑิตย ์ใหเ้หมาะสมและชดัเจนยิง่ข้ึน  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ในการประชุมคร้ังท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เม่ือวนัท่ี 27 

กนัยายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ว่าด้วยการศึกษา         

ขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2548  เป็นดงัน้ี 

ข้อ  1. ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้ นปริญญาบัณฑิต  

พ.ศ. 2560” 

ข้อ  2. ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ “ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548” 

และใช้ข้อบังคับนีแ้ทนกบันักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

ข้อ  3.  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี ้

ข้อ  4.   ระบบการศึกษา 

   4.1  การศึกษาเป็นแบบทวภิาคและไตรภาค 

   4.1.1   การศึกษาแบบทวิภาค 1 ปีการศึกษา ประกอบดว้ยภาคเรียนปกติ 2 ภาค คือ ภาคตน้และ

ภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคเรียน 

ฤดูร้อนต่อจากภาคปลายอีก 1 ภาค โดยมีระยะเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 7 สัปดาห์ ทั้งน้ีตอ้ง

มีชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเทียบเคียงไม่น้อยกว่าชัว่โมงเรียนในภาคเรียนปกติ  และ 

ภาคเรียนฤดูร้อนไม่ใช่ภาคเรียนบงัคบั ยกเวน้กบัหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้

   4.1.2 การศึกษาแบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาประกอบดว้ยภาคเรียนบงัคบั 3 ภาค คือ ภาคตน้   

ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ 12 สัปดาห์ 

 4.2  ชัว่โมงเรียนของแต่ละภาคเรียน แบ่งออกเป็น 2 รอบเวลาเรียน คือ รอบปกติ และรอบค ่าหรือ

รอบพิเศษ โดยรอบปกติมีชัว่โมงเรียนตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ในวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ ส่วน

รอบค ่าหรือรอบพิเศษมีชัว่โมงเรียนตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. ในวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์หรือ
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วนัอ่ืนๆ ตามท่ีแต่ละหลกัสูตรก าหนด นกัศึกษาท่ีเรียนรอบปกติ เรียกวา่นกัศึกษาภาคปกติ ส่วน

นกัศึกษาท่ีเรียนรอบค ่าหรือรอบพิเศษ เรียกวา่นกัศึกษาภาคค ่าหรือภาคพิเศษ   

            4.3  หลักสูตรการศึกษาเป็นหลักสูตร 4 ปี โดยการก าหนดวนัเวลาเรียนให้เป็นไปตามท่ีแต่ละ

หลกัสูตรก าหนด โดยส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 6 ภาคเรียน และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับ

นกัศึกษาภาคปกติ และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับนกัศึกษาภาคค ่าหรือภาคพิเศษ 

 4.4  การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้คิดเป็นหน่วยกิต โดยมีหลกัเกณฑ์การ

เทียบเท่าของ 1 หน่วยกิต  ดงัน้ี 

 4.4.1   การศึกษาท่ีเป็นการบรรยาย สัมมนา หรือการเรียนการสอนในลกัษณะอ่ืนท่ีเทียบเท่า ซ่ึง

ใชเ้วลา 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรียนปกติ หรือไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง ในหน่ึง      

ภาคเรียน 

 4.4.2 การศึกษาท่ีเป็นการปฏิบติัหรือทดลอง ซ่ึงใชเ้วลาปฏิบติั 2-3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตลอด

ภาคเรียนปกติ หรือไม่นอ้ยกวา่ 30-45 ชัว่โมงในหน่ึงภาคเรียน 

 4.4.3  การศึกษาท่ีเป็นการฝึกงาน การฝึกภาคสนาม การฝึกงานอาชีพ สหกิจศึกษาหรือการฝึก

อ่ืนๆ ระยะเวลาในการฝึกให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลกัสูตรก าหนด 

         การศึกษารายวชิาท่ีมีลกัษณะพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ มหาวทิยาลยัอาจ

ก าหนดหน่วยกิตโดยใชห้ลกัเกณฑอ่ื์นไดต้ามความเหมาะสม 

 ข้อ  5.  คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักศึกษา 

    ผูส้มคัรเป็นนกัศึกษาจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

   5.1 ผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตร 4 ปี จะต้องส าเ ร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่าระดับมัธยมศึกษา     

ตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

รับรองวทิยฐานะแลว้ หรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า  

   5.2 ไม่เป็นผูว้กิลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

   5.3 ไม่เป็นผูท่ี้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีเบียดเบียนและเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
   5.4 ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุก เวน้แต่ความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิอนัเป็นลหุโทษ 
   5.5 ไม่เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบนัอุดมศึกษาใดมาก่อน เน่ืองจาก

ถูกลงโทษทางวนิยั    
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 ข้อ 6.  การคัดเลอืกเข้าเป็นนักศึกษา 

           การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามประกาศวา่ดว้ยการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษา

ในมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ซ่ึงมหาวทิยาลยัจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป 

 ข้อ 7.  การเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกติ 

   7.1 การเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิตจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน เพื่อเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั 

ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เร่ืองหลกัเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอน

หน่วยกิตระหวา่งการศึกษาในระบบ เพื่อเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ระดบัปริญญา

ตรี และประกาศมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เร่ืองหลกัเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้

หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ เพื่อ

เขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยร์ะดบัปริญญาตรี 

   7.2 การขอเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิตภายในมหาวทิยาลยั ใหก้ระท าในกรณีดงัต่อไปน้ี 

    7.2.1 นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหย้า้ยหลกัสูตรหรือสาขาวชิา 

    7.2.2 ผูท่ี้พน้สภาพนกัศึกษาและไดรั้บอนุมติัใหคื้นสภาพนกัศึกษา 

    7.2.3 นกัศึกษาท่ีเรียนจบหลกัสูตรปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัแลว้ และประสงคจ์ะศึกษาต่อ 

     ปริญญาตรีท่ีสอง 

7.2.4    รายวิชาท่ีขอเทียบและโอนหน่วยกิตได ้ตอ้งเป็นรายวิชาท่ีมีก าหนดไวใ้นโครงสร้าง

หลักสูตรของสาขาวิชาท่ีเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีเน้ือหาเหมือนกันหรือ

เทียบเคียงกนัได ้

 ข้อ 8.  การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

8.1 ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาดว้ยตนเอง และใหป้ฏิบติั
ตามวธีิการและวนัเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

8.2 ผูท่ี้ได้รับการคดัเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเม่ือได้ข้ึนทะเบียน
นกัศึกษาแลว้ โดยน าหลกัฐานต่างๆตามท่ีก าหนดไว ้ไปรายงานตวัท่ีฝ่ายทะเบียนการศึกษา 

8.3 ส าหรับภาคเรียนแรกท่ีเขา้เป็นนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัจะเป็นผูล้งทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ พร้อม
กบัการข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 

 ข้อ 9.  การช าระค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม 

   9.1 นักศึกษาต้องช าระค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามอัตราและวิธีการท่ี

มหาวทิยาลยัก าหนด 
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   9.2 ส าหรับนกัศึกษาใหม่ ให้ช าระค่าข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม

ต่างๆ ในวนัท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาในภาคเรียนแรก 

   9.3 ส าหรับนกัศึกษาท่ีศึกษาในชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป และนักศึกษาใหม่ตามขอ้ 9.2 ท่ีลงทะเบียนใน   

ภาคเรียนถดัไป ให้ช าระค่าเล่าเรียนภายในก าหนดวนัช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของแต่ละ            

ภาคเรียนตามประกาศมหาวทิยาลยั 

   9.4 การไม่ช าระค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมตามก าหนดการช าระเงินท่ีประกาศไวใ้นแต่

ละภาคเรียน การลงทะเบียนรายวชิาจะถือเป็นโมฆะ   

   9.5  ส าหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนล่าช้า จะต้องเสียค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึนตามอตัรา         

ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ตามขอ้ 9.1 

 ข้อ 10. การลงทะเบียนเรียน 

   10.1 นกัศึกษาท่ีสมคัรเรียนในรอบปกติ หรือในรอบค ่าหรือรอบพิเศษ จะตอ้งลงทะเบียนเรียนและ

สอบไล่ตามรอบเวลาเรียนท่ีตนสมคัรไว ้ และนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาในรอบเวลาใด 

จะตอ้งเขา้เรียนและสอบในรอบเวลานั้น 

   10.2 การลงทะเบียนเรียนหรือสอบไล่ต่างรอบเวลาเรียน หรือควบสองรอบเวลาเรียนไม่อาจกระท าได ้ 

เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากนายทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ 

   10.3 นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน ตามขั้นตอน และก าหนดการลงทะเบียน

ตามประกาศมหาวทิยาลยั 

   10.4 นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคตน้และภาคปลาย ภาคเรียนละไม่เกิน 22 หน่วยกิต 

ส่วนภาคเรียนฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเวน้การลงทะเบียนในภาค

เรียนสุดท้ายท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาเกินกว่าท่ี

ก าหนดไวใ้นแต่ละภาคเรียนไดอี้ก 3 หน่วยกิต  

   10.5 ในการลงทะเบียนเรียน หากรายวิชาใดมีขอ้ก าหนดในหลกัสูตรวา่ตอ้งเคยศึกษาหรือสอบไล่

ไดใ้นรายวิชาบงัคบัก่อน (Prerequisite) นักศึกษาก็จะตอ้งเคยศึกษารายวิชานั้นมาแลว้ หรือ

สอบไล่ไดใ้นรายวชิาบงัคบัก่อนนั้นแลว้ จึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน ทั้งน้ีเวน้แต่ไดรั้บอนุมติั

จากหวัหนา้หลกัสูตรท่ีรายวชิานั้นสังกดั 

   10.6 การขอลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตมากกว่าท่ีก าหนดไว ้ตามขอ้ 10.4 ตอ้งผ่านความ

เห็นชอบจากคณบดีในหลักสูตรท่ีนักศึกษาสังกัด  และได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดี                

สายงานวชิาการ 
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   10.7 การลงทะเบียนเรียนภาคปกติ จะกระท าได้ก่อนวนัเปิดภาคเรียนแต่ละภาค ส่วนการ

ลงทะเบียนล่าชา้ จะตอ้งกระท าภายใน 14 วนั นบัจากวนัเปิดภาคเรียนปกติ หรือภายใน 7 วนั 

นบัจากวนัเปิดภาคฤดูร้อน หากพน้ก าหนดจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยั

ก าหนด และจะตอ้งขออนุมติัเป็นกรณีพิเศษ โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อนประจ า

กลุ่มเรียนท่ีจะลงทะเบียน และไดรั้บอนุมติัจากนายทะเบียน และนกัศึกษาจะมีสิทธ์ิเขา้เรียนได้

ตอ้งลงทะเบียนรายวชิาและช าระค่าเล่าเรียนตามก าหนดเท่านั้น 

   10.8 นกัศึกษาอาจขออนุญาตลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีจดัสอนในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนเป็น

กรณีพิเศษได ้โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไว ้

 ข้อ  11. การขอเพิม่หรือขอเพกิถอนรายวชิาทีล่งทะเบียนไว้ 

     การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนไว ้จะกระท าไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขต่อไปน้ี 

   11.1   การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนไว ้จะกระท าไดภ้ายใน 14 วนั นบัจากวนั

เปิดภาคเรียนปกติ  หรือภายใน 7 วนั นบัจากวนัเปิดภาคฤดูร้อน 

   11.2 การขอเพิกถอนรายวชิาใหมี้ผลดงัต่อไปน้ี 

    11.2.1 การขอเพิกถอนรายวชิา หากด าเนินการภายใน 14 วนั นบัจากวนัเปิดภาคเรียนปกติ 

หรือภายใน 7 วนันับจากวนัเปิดภาคฤดูร้อน รายวิชาท่ีเพิกถอนจะไม่บนัทึกใน

ระเบียนการศึกษา โดยนกัศึกษาจะไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืน 

    11.2.2  หากขอเพกิถอนหลงัจาก 14 วนั แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ นบัจากวนัเปิดภาคเรียนปกติ 

หรือหลังจาก 7 วนั แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์ นับแต่วนัเปิดภาคฤดูร้อน จะได้รับ

สัญญลกัษณ์ W ในรายวชิาท่ีเพิกถอน และนกัศึกษาจะไม่ไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืน 

   11.3 หากขอเพิกถอนรายวิชาหลงัก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 11.2.2 จะตอ้งผ่านความเห็นชอบจาก

หวัหน้าหลกัสูตรและขออนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากนายทะเบียนหากไดรั้บอนุมติัให้เพิกถอน

ได ้รายวชิาท่ีเพิกถอนจะไดรั้บสัญญลกัษณ์ W โดยไม่ไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืน  

   11.4 การขอเพิ่มรายวิชาจะต้องไม่ขัดกับจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในการลงทะเบียน               

ตามขอ้ 10.4 

 ข้อ 12. การลงทะเบียนเรียนซ ้า 

   12.1 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ ้ าได ้ในรายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนมาแลว้ และผลการศึกษาของ

รายวชิานั้นๆ เป็น F  U  D หรือ D+ 
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   12.2 มหาวิทยาลยัอาจจดัให้มีการสอบแกต้วัเป็นกรณีพิเศษ โดยนกัศึกษาตอ้งยื่นค าร้อง และขอ

อนุมติัจากรองอธิการบดีสายงานวิชาการ และช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยั

ก าหนด 

   12.3 ผลการศึกษาของรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนซ ้ า หรือการสอบแกต้วัเป็นกรณีพิเศษ ตามขอ้ 12.2

จะไดไ้ม่เกิน B+ 

   12.4 การลงทะเบียนเรียนซ ้ าในรายวชิาท่ีสอบตก (F, U) 

    12.4.1  กรณีเป็นรายวชิาบงัคบั นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิานั้นซ ้ าจนกวา่จะสอบผา่น 

    12.4.2  กรณีเป็นวิชาเอกเลือก วิชาเลือก วิชาโท และวิชาเลือกเสรี จะลงทะเบียนเรียนวิชา     

นั้นซ ้ า  หรือเปล่ียนรายวิชาใหม่ได ้ในกรณีท่ีเปล่ียนวิชาใหม่ นกัศึกษาจะตอ้งยื่นค า

ร้องขอตดัรายวิชาเดิมออกจากระเบียนการศึกษา มิฉะนั้นผลการเรียนจะถูกน าไป

ค านวณเป็นค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของนกัศึกษา  

    12.4.3   การยื่นค าร้องขอตดัรายวิชา ตามขอ้ 12.4.2 จะกระท าไดใ้นระหวา่งท่ีศึกษาอยู ่และ

ตอ้งก่อนประกาศใหเ้ป็นผูส้ าเร็จการศึกษา 

 ข้อ 13. การประเมินผลการศึกษา 

   13.1 การประเมินผลการศึกษา ใหก้ระท าเม่ือส้ินภาคเรียนแต่ละภาค 

   13.2 การประเมินผลใหคิ้ดจากการสอบประจ าภาคเรียน การฝึกงาน และการประเมินผลในลกัษณะ

อ่ืน ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนจะเป็นผูใ้ห้คะแนน โดยพิจารณาจากผลการศึกษาของนกัศึกษาแต่ละ

รายวชิา 

   13.3 การสอบไล่ทุกคร้ัง ใหด้ าเนินไปตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการสอบไล่ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด และ 

    ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

    13.3.1  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีก าหนดการสอบไล่ในวนัและเวลาเดียวกนั จะ

มีสิทธ์ิเขา้สอบไดเ้พียงรายวิชาเดียวเท่านั้น ส่วนรายวชิาอ่ืนให้ขอเพิกถอนตามขอ้ 11.2 

    13.3.2     นกัศึกษาท่ีถูกตดัคะแนนความประพฤติเน่ืองจากถูกลงโทษทางวินยั และมีคะแนน
ความประพฤติในภาคเรียนใดไม่ถึงร้อยละ 60 อธิการบดีอาจไม่ให้สิทธ์ิเขา้สอบใน
ภาคเรียนนั้นได ้

    13.3.3      นกัศึกษาท่ีขาดสอบไล่ในรายวชิาใด ใหถื้อวา่สอบตกในรายวิชานั้น เวน้แต่การขาด
สอบไล่นั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอนัจะโทษนักศึกษามิได้ อาจารย์
ผูส้อนอาจใหส้ัญญลกัษณ์ W ในรายวชิานั้น หรือในกรณีท่ีนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่
ในภาคเรียนสุดทา้ย อาจให้ผลการศึกษาจากคะแนนเก็บท่ีผา่นมา ทั้งน้ีโดยผา่นการ
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เห็นชอบของคณบดีในหลักสูตรท่ีนักศึกษาสังกัด และผ่านการอนุมัติจาก           
รองอธิการบดีสายงานวชิาการ 

   13.4 การประเมินผลการศึกษา ใชร้ะบบสัญลกัษณ์ ดงัต่อไปน้ี 

    13.4.1  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 แตม้ต่อหน่วยกิต 

    13.4.2  สัญลกัษณ์ซ่ึงไม่มีค่าในการค านวณคะแนนเฉล่ีย ไดแ้ก่ 

  สัญลกัษณ์ R หมายถึง ลงทะเบียนเรียนซ ้ าท่ีไม่นบัหน่วยกิตสะสม 

(Regrade) 

      สัญลกัษณ์ AU หมายถึง ร่วมฟังการบรรยาย (Audit) 

      สัญลกัษณ์ I หมายถึง อยูร่ะหวา่งรอผลการศึกษา (Incomplete) 

      สัญลกัษณ์ S หมายถึง ผลการประเมินเป็นพอใจ (Satisfactory) 

      สัญลกัษณ์ U หมายถึง ผลการประเมินไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

      สัญลกัษณ์ W หมายถึง การเพิกถอนรายวชิา (Withdrawal) 

   สัญลกัษณ์  CS หมายถึง หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานทางวชิาชีพ 

(Credits from Standardized Test) 

   สัญลกัษณ์  CE หมายถึง หน่วยกิตจากการทดสอบเทียบโอนความรู้หรือการ

ทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน  

       (Credits from Exam) 

   สัญลกัษณ์  CT หมายถึง หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาจากการอบรม

ท่ีจดัข้ึนจากหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่

สถาบนัอุดมศึกษา (Credits from Training) 
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   สัญลกัษณ์  CP หมายถึง หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน  

       (Credits from Portfolio) 

13.5 นกัศึกษาท่ีไดผ้ลการศึกษาเป็น S หรือตั้งแต่ระดบั D  ข้ึนไป ถือวา่สอบผา่นในรายวชิานั้น 

   13.6 การให ้I จะกระท าไดใ้นกรณีท่ีการวดัผลรายวชิานั้นยงัไม่สมบูรณ์ นกัศึกษาท่ีไดผ้ลการศึกษา

เป็นสัญลกัษณ์ I จะตอ้งติดต่อกบัอาจารยผ์ูส้อนเพื่อให้การวดัผลสมบูรณ์ โดยให้เสร็จส้ิน

ภายใน 45 วนั นบัจากก าหนดการประกาศผลสอบของมหาวิทยาลยัในแต่ละภาคเรียน หาก

พน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว สัญลกัษณ์ I จะเปล่ียนเป็น F หรือ U โดยอตัโนมติั 

  13.7 การคิดจ านวนหน่วยกิตสะสม คะแนนเฉล่ียประจ าภาคเรียน และคะแนนเฉล่ียสะสม 

    13.7.1  หน่วยกิตสะสมค านวณจากผลรวมของจ านวนหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียน

เรียนมาทั้งหมด หากนกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาใดมากกวา่หน่ึงคร้ัง ให้นบัจ านวน

หน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคิดจ านวนหน่วยกิตสะสมเพียงคร้ังเดียว แต่หาก

ลงทะเบียนซ ้ าเกิน 3 คร้ังแล้ว กล่าวคือ ตั้งแต่คร้ังท่ี 4 เป็นตน้ไป ให้นับหน่วย

กิตรวมเป็นหน่วยกิตสะสม และจะสะสมไม่เกิน 2 คร้ัง ทั้งน้ี หน่วยกิตสะสมสูงสุด

จะไม่เกินสองเท่าของจ านวนหน่วยกิตในรายวชิานั้น 

    13.7.2  การนบัจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อใหค้รบหลกัสูตรให้เป็นไปตามขอ้ 13.7.1  

    13.7.3  คะแนนเฉล่ียประจ าภาคเรียน (Grade Point Average) ค  านวณจากผลการเรียนของ

นกัศึกษาในภาคเรียนนั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกบัแตม้คะแนน

ของทุกรายวิชา หารดว้ยผลรวมของหน่วยกิตของทุกรายวิชาท่ีศึกษาในภาคเรียน

นั้นๆ  

    13.7.4  แตม้คะแนนของรายวิชาท่ีจะน าไปคิดคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade 

Point Average) จะน ามาจากทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน หากรายวิชาใด

ลงทะเบียนเรียนซ ้ า ใหน้ าแตม้คะแนนเฉพาะคร้ังหลงัสุดไปคิดคะแนนเฉล่ียสะสม 

    13.7.5  คะแนนเฉล่ียสะสมค านวณจากผลการเรียนของนกัศึกษา ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาจนถึง

การสอบคร้ังสุดทา้ย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกบัแตม้คะแนนของ

รายวิชาตามท่ีระบุในขอ้ 13.7.4 หารดว้ยจ านวนหน่วยกิตสะสม ตามท่ีระบุในขอ้ 

13.7.1 
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 ข้อ 14. การลา 

   14.1 การลากิจ ลาป่วย หรือเกิดเหตุสุดวิสัยอ่ืนไม่วา่จะก่อนสอบหรือระหวา่งสอบ จนเป็นเหตุให ้    

ไม่สามารถเข้าสอบได้เป็นบางรายวิชาหรือทั้ งหมด ให้นักศึกษาต้องท าค าร้องแนบกับ

หลกัฐานอ่ืนประกอบเป็นหลกัฐาน เสนอผา่นคณบดีหรือผูแ้ทนในหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาสังกดั 

เพื่อขออนุมติัต่อรองอธิการบดีสายงานวิชาการ เม่ือได้รับอนุมติัจะได้สัญลกัษณ์ W ใน

รายวชิาท่ีมิไดเ้ขา้สอบนั้น  

   14.2 การลาพกัการศึกษา 

    14.2.1  นกัศึกษาท่ีไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภาคตน้ และหรือภาคปลาย จะตอ้ง

ด าเนินการขอลาพกัการศึกษา  และเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด เพื่อรักษาสถานภาพของนักศึกษา และสิทธ์ิการลงทะเบียนเรียนในภาค

เรียนท่ีกลบัเขา้มาศึกษาตามปกติ 

    14.2.2  นกัศึกษาท่ีขอลาพกัการศึกษา ตอ้งลงทะเบียนเรียนมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ภาคเรียน 

    14.2.3  การขอลาพกัการศึกษา กระท าได้ไม่เกิน 2 ภาคเรียนติดต่อกนั เวน้แต่จะมีเหตุผล

พิเศษท่ีคณบดีในหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาสังกดัให้ความเห็นชอบ และไดรั้บอนุมติัจาก

รองอธิการบดีสายงานวชิาการ 

    14.2.4  การขอลาพกัการศึกษา ตอ้งกระท าเป็นค าร้องยื่นผา่นคณบดีในหลกัสูตรท่ีนกัศึกษา

สังกดั เพื่อเสนอให้รองอธิการบดีสายงานวิชาการพิจารณาอนุมติั โดยช้ีแจงเหตุผล

และแนบหลกัฐานประกอบการลา เช่น ลาป่วยระยะยาว หรือลาพกัเน่ืองจากถูก

เกณฑเ์ขา้รับราชการทหาร หรือมีธุระจ าเป็นอยา่งอ่ืน 

    14.2.5  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแลว้ และมีเหตุจ าเป็นตอ้งขอลาพกัการศึกษา โดยลาพกั

ก่อนสอบไล่ประจ าภาคเรียนนั้น 1 สัปดาห์ รายวิชาท่ีเรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้น

จะไดส้ัญลกัษณ์ W และนกัศึกษาไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมลาพกัการศึกษาเพิ่มเติม

อีก 

   14.3 การลาออก 

    14.3.1  นกัศึกษาผูป้ระสงคจ์ะลาออก ใหย้ื่นค าร้องผา่นคณบดีในหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาสังกดั 

เพื่อเสนอต่อรองอธิการบดีสายงานวชิาการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั   

    14.3.2  ผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัให้ลาออกได ้จะตอ้งไม่มีหน้ีสินใดๆ กบัมหาวิทยาลยั และมีสิทธ์ิ

ได้รับเงินประกันค่าของเสียหายคืนเต็มจ านวน ถ้าไม่ได้ท  าความเสียหายต่อ
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ทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั และในกรณีท่ีมีภาระหน้ีสินติดคา้งกบัมหาวิทยาลยัอยู ่

นกัศึกษาจะไม่สามารถยื่นขอเอกสารรับรองผลการศึกษาในภาคเรียนนั้นได ้ หรือ

น าผลการศึกษาของภาคเรียนท่ีคา้งช าระค่าเล่าเรียน ไปเทียบโอนรายวิชาได้ทั้ ง

ภายในมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน จนกวา่จะด าเนินการช าระเงินท่ีติด

คา้งอยูเ่รียบร้อยแลว้ 

 ข้อ 15. การย้ายหลกัสูตร สาขาวชิา หรือรอบเวลาเรียน 

   15.1 นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอยา้ยหลกัสูตร สาขาวชิา หรือรอบเวลาเรียนได ้ จะตอ้งอยูใ่นหลกัสูตรเดิม

หรือสาขาวชิาเดิม หรือรอบเวลาเรียนเดิมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน ทั้งน้ีไม่นบัระยะเวลา

ท่ีขอลาพกัหรือถูกใหพ้กัการศึกษา 

   15.2 การยื่นค าร้องขอยา้ยหลกัสูตรหรือสาขาวิชาให้กระท าไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง โดยให้กระท าภายใน 

8 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคเรียนถดัไป และผา่นความเห็นชอบจากคณบดี หรือหวัหนา้หลกัสูตรท่ี

ขอยา้ยเขา้ศึกษา และขออนุมติัจากรองอธิการบดีสายงานวชิาการ 

   15.3 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมติัให้ยา้ยหลักสูตรหรือสาขาวิชา มีสิทธ์ิขอเทียบวิชาเรียนและโอน  

หน่วยกิตได ้ตามเกณฑใ์นขอ้ 7.2 

   15.4 นกัศึกษาภาคปกติท่ียา้ยรอบเวลาเรียนไปเป็นนกัศึกษาภาคค ่าหรือภาคพิเศษหรือกลบักนั ให้

นบัระยะเวลาท่ีศึกษาไดสู้งสุดในแต่ละประเภทเป็นเกณฑ ์

   15.5 นกัศึกษามีสิทธ์ิยืน่ค  าร้องต่อนายทะเบียน เพื่อขอตดัรายวชิาท่ีเคยเรียนอยูใ่นหลกัสูตรเดิมหรือ

สาขาวิชาเดิม ออกจากระเบียนการศึกษาได้ ยกเวน้รายวิชานั้นๆมีอยู่ในหลักสูตรหรือ

สาขาวชิาท่ียา้ยเขา้ศึกษา  

   15.6   นกัศึกษาท่ีขอยา้ยหลกัสูตร สาขาวิชา หรือรอบเวลาเรียน จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามอตัรา

ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

 ข้อ 16. การพ้นสภาพนักศึกษา 

         การพน้สภาพนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขหวัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

           16.1  ตาย 

           16.2  ลาออก 

           16.3  ป่วยเป็นโรคร้ายแรง อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น 

16.4  ถูกลบช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษาเน่ืองจากถูกลงโทษตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยระเบียบวนิยั     

         นกัศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิต 



 

Page 11 of 13 
 

           16.5 สอบไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.50 ในสองภาคเรียนปกติติดต่อกนั แต่หากนกัศึกษามี 

                        เหตุผลพิเศษและโดยความเห็นชอบของคณบดีในหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาสังกดั และอธิการบดี     

                        อาจอนุมติัให้ศึกษาต่อไป โดยจะก าหนดเง่ือนไขหรือไม่ก็ได ้

  16.6 ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดดงัน้ี 
                 16.6.1 ระยะเวลา 8 ปีการศึกษา  ส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ หลกัสูตร 4 ปี 
                  16.6.2 ระยะเวลา 12 ปีการศึกษา  ส าหรับนกัศึกษาภาคค ่าหรือภาคพิเศษ หลกัสูตร 4 ปี 
 

            การนบัระยะเวลา ใหน้บัตั้งแต่ภาคเรียนแรกท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัเป็นตน้ไป  ไม่วา่จะมีการ
ยา้ยหลกัสูตร สาขาวชิา หรือรอบเวลาเรียน    มีการลาพกัหรือถูกใหพ้กัการศึกษา หรือลาออกแลว้   ขอคืนสภาพ
นกัศึกษาหรือไม่ก็ตาม 

                 16.7 ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนและไม่ไดรั้บอนุญาตใหล้าพกัการศึกษาตั้งแต่สองภาคเรียนเป็นตน้ไป  
ขอ้ 17. การขอคืนสภาพนกัศึกษา 

    ผูท่ี้พน้สภาพนักศึกษาตามขอ้ 16  อาจยื่นค าร้องขอคืนสภาพนักศึกษา เพื่อกลบัเขา้ศึกษา      

ในมหาวทิยาลยัต่อไปไดอี้ก ตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

    17.1 ผูพ้น้สภาพนกัศึกษาตามขอ้ 16.4 ให้ยื่นค าร้องขอคืนสภาพนกัศึกษาตามวิธีการท่ีก าหนดไว้

ในขอ้บงัคบัวา่ดว้ยระเบียบวนิยันกัศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิต 

   17.2 ผูพ้น้สภาพนกัศึกษาตามขอ้ 16.2 และ  ขอ้ 16.7 ใหย้ืน่ค  าร้องขอคืนสภาพนกัศึกษา ผา่น

คณบดีของคณะท่ีตนเคยสังกดัไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อใหร้องอธิการบดี

สายงานวชิาการพิจารณาอนุมติั 

   17.3 ผูท่ี้ได้รับอนุมติัให้คืนสภาพนักศึกษา จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพนักศึกษา 

รวมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัราท่ีใชอ้ยูใ่นวนัขอคืนสภาพนกัศึกษา 

 ข้อ 18. การให้ปริญญาและอนุปริญญา 

   มหาวทิยาลยัจะใหป้ริญญาและอนุปริญญาแก่นกัศึกษา ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

   18.1 สภามหาวิทยาลัยเป็นผูพ้ิจารณาอนุมัติปริญญาและอนุปริญญาแก่นักศึกษา โดยอธิการบดีจะ

เสนอช่ือนักศึกษาท่ีศึกษาจบหลักสูตรตามท่ีก าหนดไว้และสมควรได้รับปริญญาหรือ

อนุปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั 

     การพิจารณาอนุมติัปริญญาและอนุปริญญาของสภามหาวิทยาลยั จะกระท าปีละ 3 คร้ัง  

    เม่ือส้ินภาคตน้ ภาคปลาย ภาคเรียนฤดูร้อนตามล าดบั ส่วนการจดัพิธีประสาทปริญญาจะมี    

ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป 
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   18.2 นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บเสนอช่ือเพื่อขออนุมติัปริญญาหรืออนุปริญญา ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

    18.2.1  ศึกษาและสอบผา่นในรายวชิาต่างๆ ครบถว้นตามหลกัสูตรและตามขอ้ก าหนดของ

วิทยาลยัหรือคณะ หรือสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกดัอยู่ และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต ่า

กวา่ท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้

    18.2.2  ผูท่ี้มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 ตามขอ้ 18.2.1 จะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อขอ

อนุมติัปริญญา 

    18.2.3  นกัศึกษาอาจยื่นค าร้องขอรับอนุปริญญาได ้กรณีเม่ือเรียนรายวิชาครบตามเง่ือนไข

ว่าด้วยอนุปริญญาท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนดไว้ หรือเรียนครบทุกรายวิชาใน

หลกัสูตร ตามขอ้ 18.2.1 แต่มีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.75  ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 2.00  

    18.2.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบติัตามระเบียบและวนิยัท่ี

มหาวทิยาลยัก าหนดไว ้ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั 

   18.3 นกัศึกษาซ่ึงขาดคุณสมบติัตามขอ้ 18.2.4 อธิการบดีอาจไม่เสนอช่ือเพื่อขออนุมติัปริญญาหรือ

อนุปริญญา หรืออาจยบัย ั้งการเสนอช่ือไวร้ะยะหน่ึงเพื่อรอดูผลความประพฤติ ก็อาจกระท า

ได้  โดยการย ับย ั้งไม่เสนอช่ือจะกระท าได้ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา หากครบก าหนดแล้ว 

นกัศึกษาผูน้ั้นยงัมีความประพฤติไม่สมควรท่ีจะเสนอช่ืออธิการบดีจะไม่เสนอช่ือนกัศึกษา   

ผูน้ั้นโดยเด็ดขาด 

   18.4 การจดัให้มีการปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาก่อนเสนอช่ือขออนุมติัปริญญาหรืออนุปริญญาต่อ

สภามหาวิทยาลัย ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด โดยผ่านความ

เห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการวชิาการ 

 ข้อ 19. การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเชิดชูเกยีรติ 

   19.1 มหาวทิยาลยัจะใหป้ริญญาเกียรตินิยมแก่นกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

    19.1.1  เป็นนกัศึกษาในหลกัสูตร 4  ปี ของมหาวทิยาลยั 

    19.1.2  มิไดโ้อนหน่วยกิตในการเขา้ศึกษา 

    19.1.3  ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามจ านวนหน่วยกิตสะสมในหลักสูตร ภายใน 4 ปี

การศึกษา และไม่เคยสอบตก (F หรือ U) หรือไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ ้ าในรายวิชา

ใดๆ ท่ีอยู่ในโครงสร้างหลกัสูตร รวมถึงรายวิชาท่ีน ามาค านวณเป็นคะแนนเฉล่ีย

สะสม 
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    19.1.4  ผูท่ี้ได้คะแนนเฉล่ียสะสมส าหรับทุกรายวิชาตามหลกัสูตรตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป จะ

ไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง ส่วนผูท่ี้ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมส าหรับทุกรายวิชาตาม

หลกัสูตร ตั้งแต่ 3.25  ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 3.50 จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 

   19.2 มหาวทิยาลยัจะใหเ้หรียญรางวลัแก่นกัศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเด่นและมีความประพฤติดี  

    เรียกวา่ เหรียญเชิดชูเกียรติ ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ 

    19.2.1  เหรียญทอง ให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับเกียรตินิยมอนัดับหน่ึง และได้คะแนนเฉล่ีย

สะสมสูงสุดในบรรดานักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้ นในแต่ละ             

ปีการศึกษา 

    19.2.2  เหรียญเงิน (ในกรณีท่ีสาขาวิชานั้ นๆไม่มีนักศึกษาได้รับเหรียญทอง) ให้แก่

นกัศึกษาท่ีไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง และไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมสูงสุดในบรรดา

นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวชิานั้นในแต่ละปีการศึกษา  

 ข้อ 20. การยกเว้นไม่ใช้ข้อบังคับนีข้้อใดข้อหน่ึง หรือการผ่อนผนัวธีิปฏิบัติจากทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับนี ้ 

   จะกระท าได้เมื่อมีเหตุผลสมควรหรือจ าเป็น โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

 

 ข้อ 21. การพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีสายงานวิชาการตามที่ระบุในข้อต่างๆ ใน

ข้อบังคับนี้ อธิการบดี หรือรองอธิการบดีสายงานวิชาการอาจให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ

แทนได้ 

 ข้อบังคับนีใ้ช้กบันักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 

                    ประกาศ ณ วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2560 

 
              (ดร.อรัญ  ธรรมโน) 

            นายกสภามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์


