
 

                                                                                                                                                                    

 
ระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 
 

 เพ่ือใหการดําเนนิการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปรญิญาบัณฑิต เปนไปดวยความเรยีบรอยและเหมาะสม จึงเห็นสมควร
กําหนดระเบยีบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระจอมเกลาพระนครเหนอื  วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒)    แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติสภาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ    ในคราวประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๒    
เมื่อวันที่   ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  จึงกําหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  วาดวย  
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไวดังนี้   
 ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรยีกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต  พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 ขอ  ๒  ใหใชระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เขาศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้ังแตปการศึกษา  ๒๕๕๒  เปนตนไป 
 ทั้งนี้  นักศึกษาทีเ่ขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหใชระเบยีบสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื      
วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  พ.ศ. ๒๕๓๔  และฉบบัที่แกไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม  ไปจนกวาจะสําเรจ็การศึกษา 
 ขอ  ๓  ใหยกเลกิระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย  การศึกษาระดับปรญิญาบัณฑิต พ.ศ. 
๒๕๓๔  และฉบบัที่แกไขเพ่ิมเติม 
 บรรดาขอบังคับ  ระเบยีบ  คําสั่ง  หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกบัความในระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  ๔  ในระเบียบนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”         หมายความวา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 
      “อธิการบดี”       หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
      “คณะ/วิทยาลัย”        หมายความวา   หนวยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
      “ภาควิชา”          หมายความวา   หนวยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย 
      “คณบดี/ผูอํานวยการ”หมายความวา   คณบดีหรือผูอํานวยการของคณะ/วิทยาลัยทีร่ับผิดชอบ 
                                                                         การจัดการศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต 
      “นักศกึษา”                หมายความวา  ผูเขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาบัณฑิตที ่
                                                                           ไดข้ึนทะเบยีนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว 
      “ศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตร”  หมายความวา  การลงทะเบียนวิชาเรียนครบหนวยกิตและสอบผานทุก  
                                                                                       รายวิชาตามโครงสรางของหลกัสูตรในสาขาวิชานั้น ๆ 
                                                                                       รวมถึงการไดรบัคาระดับคะแนนการวัดผลโครงงานพิเศษ 
                                                                                       หรือปริญญานพินธยังไมสิ้นสุด (Ip) ดวย                                             
 ขอ  ๕  นักศึกษาตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ    คําสั่ง   ขอบังคับ  หรือระเบียบอื่น ๆ   ของคณะ/วิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัย  ที่ไมขัดหรือแยงกบัระเบียบนี ้
 ขอ  ๖  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบยีบนีแ้ละใหมีอํานาจในการออกระเบียบ  ประกาศ  หรอืคําสั่งเพ่ือปฏิบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้  กรณีมีปญหาในการวินิฉัย  หรือการตีความ  เพ่ือปฏิบัติตามระเบยีบนี้  ใหอธิการบดีเปนผูมีอาํนาจใน
การวินิฉัยชี้ขาด    

หมวดที ่๑ 
 

การรับเขาศึกษา 
 

 ขอ  ๗ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
 (๑)  ตองเปนผูทีส่นับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีม่ีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ 



                                              

  
 (๒)  สําเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖  หรือประกาศนยีบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลยัเทยีบเทา  หรือระดับ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา 
 (๓)  เปนผูมีความประพฤติดี  เรยีบรอย  แตงกายสภุาพ  และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ  
ขอบังคับและคําสัง่ของมหาวทิยาลยัโดยเครงครัด 
 (๔)  ไมมีช่ือในทะเบยีนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรอืสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆ      ยกเวน
มหาวิทยาลัยเปด 
 (๕)  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก     เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท 
 (๖)  ไมเปนโรคตดิตออยางรายแรง  โรคจิตฟนเฟอน  โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือเปนโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา 
 (๗)  มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนยีม     คาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ ที่เกีย่วกับการศึกษา
ไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
 (๘)  ตองเปนผูทีอ่ยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
 (๙)  เปนผูทีม่ีคณุสมบัติอืน่ ๆ ตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 
 หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ  ๗ (๑) – ๗ (๙)  ขอใดขอหนึ่งอยูกอนทําการสมัคร 
สอบคัดเลือก  จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลอืกครัง้นั้น ๆ และแมจะไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  
และไมไดเปล่ียนสถานภาพจากเดมิไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันท ี
 ขอ  ๘  การรับเขาเปนนักศึกษา  
 ผูสมัครเขาเปนนกัศึกษาจะตองผานการสอบคัดเลอืกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอยีดตาง ๆ  จะประกาศให
ทราบเปนคราว ๆ ไป  แตในกรณีที่มเีหตุผลความจําเปนเปนกรณพิีเศษ  เพ่ือประโยชนของทางราชการ   มหาวิทยาลัยอาจ
คัดเลือกบุคคลทีม่ีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๗ เขาเปนนักศึกษาพิเศษตามนโยบายมหาวิทยาลัยก็ได  นักศึกษาพิเศษอาจจะ
เปนผูมีความประสงคเขาศึกษาโดยไมขอรับปรญิญา  หรือตองการศึกษาเพ่ือขอโอนหนวยกิตไปยังมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด ทั้งนี ้ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๙  การชําระเงินและการขึ้นทะเบยีนเปนนักศึกษา 
 ผูผานการสอบคดัเลือกหรือคัดเลอืกและยืนยันสทิธิ์เพ่ือเขาเปนนักศึกษา  ตองชําระเงินคาธรรมเนยีมการศึกษา  
คาลงทะเบยีนวิชาเรียนและคาธรรมเนยีมอื่น ๆ ตามวัน  เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศใหดําเนินการและตองนําหลักฐานการชําระ
เงินพรอมหลักฐานอื่น ๆ สําหรับการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไปขึ้นทะเบยีนดวยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ประกาศใหทราบและปฏิบัติ 
            ขอ  ๑๐  มหาวิทยาลัยอาจจะอนมุัติใหผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยเขา
ศึกษาตอเพ่ือรับปริญญาในอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มีวิชาพ้ืนฐานคลายคลึงกันได       โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะที่นักศึกษาผูนั้นประสงคจะเขาศึกษาตอ    มีมติเห็นชอบใหรบัเขาศึกษาตามเงื่อนไขโดยใหภาควิชานั้น ๆ    เปนผูกําหนด
จํานวนวิชาและระยะเวลาที่นักศึกษานั้นตองเรียนเพ่ิมเติม 
 ขอ  ๑๑  การลงทะเบยีนระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐ 
            นักศึกษาอาจลงทะเบยีนเรยีนระหวางมหาวิทยาลัยปดของรัฐไดเมือ่รองขอใหมีการพิจารณารายละเอยีดในหลักสูตร     
ซึ่งอยูในดุลยพินจิของภาควิชา    คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยและอธิการบดีของทั้งสองสถาบันการศึกษาเปนผูอนุมัติ  
โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติ  ดังนี้ 
 (๑)  รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด  มไิดเปดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปการศึกษานั้นดวยเหตุผลตาง ๆ 
 (๒)  รายวิชาที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นเปดสอน  ตองมเีนือ้หาที่เทยีบเคียงกนัได  หรือมีเนือ้หาสาระครอบคลุม  
ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร 
 (๓)  ใหนําหนวยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบยีนขามสถาบันหรือมหาวิทยาลยัไปเปนสวนหนึ่ง
ของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศกึษากําลังศึกษาอยู 



 

                                                                                                                                                                    
 (๔)  นักศึกษาตองเปนผูรับผิดชอบคาลงทะเบยีนและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไป
เรียนนัน้กําหนด 
 (๕)  นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษากรณีไมมรีายวิชาลงทะเบยีน ณ มหาวิทยาลัย 

 

หมวดที ่๒ 
 

ระบบการศกึษาและการลงทะเบียนเรียน 
 

 ขอ  ๑๒   ระบบการศึกษา 
 (๑)  มหาวิทยาลัยใชระบบการศกึษาแบบทวิภาค   โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน   ๒  ภาคการศึกษาปกติ คือ 
ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห  และอาจมี
ภาคการศึกษาฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ ภาคก็ได มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ  ๖  สัปดาห   ทั้งนี้ตองมีช่ัวโมง
เรียนในแตละรายวิชาเทากับช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
 (๒)  การคิดหนวยกิต   
  “หนวยกิต” หมายถึง  หนวยทีใ่ชแสดงภาระการศกึษาในแตละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑดังนี ้
  ก.  รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยาย  หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา   ๑๕   ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  
ใหมีคาเทากับ  ๑ หนวยกิต                                   
  ข.  รายวิชาภาคปฏิบัติรวมถึงรายวิชาโครงงานหรือรายวิชาโครงงานพิเศษทีใ่ชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 
๓๐ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากบั ๑ หนวยกิต 
 
  ค.  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม   ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิต   
  ง.  การทํากิจกรรมการเรยีนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทาํกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากบั ๑ หนวยกิต 
 ขอ  ๑๓  การลงทะเบยีนเรยีน 
 (๑)  กําหนดวันและวิธีการลงทะเบยีนในแตละภาคเรียนใหเปนไปตามประกาศของของมหาวิทยาลัย  หากนักศึกษา  
ไมลงทะเบียนตามกําหนด   นักศกึษาจะไมมีสิทธิเ์ขาสอบ (กลางภาคและปลายภาค) ในภาคเรียนนัน้ 
 (๒)  นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสตูรดังตอไปนี ้
  ก.  วิชาที่นับหนวยกิตและนํามาคดิคาระดับคะแนนเฉลี่ย 
      ข.  วิชาที่ไมนับหนวยกิต แตเปนวิชาที่บังคับในหลักสูตร 
      ค.  วิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนหรือฝกโดยไมนับหนวยกิตให                 
ง.  วิชาที่มีหนวยกิต แตไมใหคาระดับคะแนน   ถาหากผลการเรียนหรือการฝกเปนทีพ่อใจจะได  S  หากผลการเรยีนหรือการฝก
เปนทีไ่มพอใจจะได  U  และนับหนวยกิตสําหรับการจบหลักสูตร แตไมนําหนวยกิตไปคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย 
 (๓)  ในภาคการศึกษาปกติ นักศกึษาตองลงทะเบยีนวิชาเรยีนดังนี ้
  ก. วิชาปฏิบัติ     ตองลงทะเบียนวิชาเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่เปดสอน ในภาคการศึกษานั้น 
   ข.  การลงทะเบยีนวิชาเรยีนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ      ใหถอืปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ี    นกัศึกษาภาคปกติลงทะเบยีนไมตํ่ากวา   ๙  หนวยกิตแตไมเกิน  ๒๒  หนวยกิต นักศึกษาภาคค่ําลงทะเบยีน   
ไมตํ่ากวา  ๖  หนวยกิต  แตไมเกนิ ๑๘ หนวยกิต 
   ค.  กรณีจํานวนหนวยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจํานวนต่ํากวาที่กําหนดในขอ  ๑๓ (๓) ข.   นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบยีนตํ่ากวาที่กําหนดได 
 (๔)  การลงทะเบยีนเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา      
 กรณีทีน่ักศึกษาไมมีรายวิชาทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศึกษาปกติตองดําเนินการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
และชําระเงนิคารกัษาสถานภาพภายใน  ๑๕  วัน  นับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษามิฉะนัน้จะพนสภาพการเปนนักศกึษาตามขอ 
๒๖ (๘)  และใหนับระยะเวลาที่ขอรักษาสถานภาพรวมอยูในระยะเวลาการศึกษา 



                                              

  
 (๕)  ในภาคการศึกษาฤดูรอน   นักศึกษาจะลงทะเบียนไดไมเกนิ   ๖  หนวยกิต  
 (๖)  นักศึกษาที่ลงทะเบยีนโครงงานพิเศษหรอืปริญญานิพนธแตไมสามารถประเมนิผลภายในภาคการศึกษาที่
ลงทะเบยีน ตองปฏิบัติดังนี้  
       ก.  ใหงานทะเบยีนและสถิตินักศกึษา  บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสิน้สดุ           
(In-progress)  ตอทายวิชาและดําเนินการประเมินผลการศึกษาประจําภาค  แลวจําแนกสภาพนักศึกษาไดตามปกติ  โดยไมนํา
หนวยกิตของวิชาที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานพินธยังไมสิ้นสุด (In-progress) มาคิดคาระดับคะแนนประจํา
ภาค 
        ข.  การประเมนิผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปรญิญานิพนธที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรอืปริญญานิพนธยัง
ไมสิ้นสุด (In-progress)  ตอทายวชิาไวใหทําการประเมินผลและอนมุัติผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่สงคะแนน 
   ค.  กรณีลงทะเบียนวิชาเรียนครบทุกวิชาตามหลักสูตรแลว นักศกึษาตองลงทะเบยีนรักษาสภาพโครงงานพิเศษ
หรือปริญญานิพนธในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคฤดูรอนทีค่าดวาจะสําเร็จการศึกษา 
 ขอ  ๑๔  การขอเพิ่ม เปล่ียน หรือถอนวิชาเรยีน 
 (๑)  นักศึกษาซึ่งลงทะเบยีนเรยีนวิชาใดไว  หากจะขอเปลีย่นหรอืเพ่ิมวิชาเรียนใหทาํไดภายใน ๓ สัปดาห   นับต้ังแต
วันเปดภาคการศกึษา  การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหคิดแตเฉพาะหนวยกิตของวิชาที่เลือกเรยีนใหม 
 (๒)  นักศึกษาซึ่งลงทะเบยีนเรยีนวิชาใดไว  หากตองการถอนวิชานัน้ใหถอนไดภายใน ๑๒ สัปดาห นบัต้ังแตวันเปด
ภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห นับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน  
กรณีนักศึกษาถอนวิชาเรียนเมื่อพนกําหนดดังกลาว  ใหไดรับเกรด W                       
 ขอ  ๑๕  การโอนผลการเรียน   
            (๑)  คุณสมบัติของผูขอเทียบโอน 
          มหาวิทยาลัยจะอนุมัติใหมีการเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเฉพาะผูที่มคีุณสมบัติดังตอไปนี้ 
                  ก.  มีคุณวุฒแิละคณุสมบัติตามขอ ๗  แหงระเบยีบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื  วาดวย 
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ 
                  ข.  ผานการสอบคดัเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
                  ค.  รายวิชาที่นํามาขอเทยีบโอน  ตองมีคะแนนหรือผลการประเมนิไมตํ่ากวา C หรือ ๒.๐๐ หรือเทยีบเทา 
                  ง.  ผลการเรยีนจากการศึกษาในระบบหรือหลักฐานแสดงความรูและประสบการณจากการศึกษานอกระบบ และ/
หรือการศกึษาตามอัธยาศัยตองมอีายุไมเกิน ๓ ป นับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษาของรายวิชาที่ขอเทียบโอน หรือวันสุดทายของ
ประสบการณที่ยืน่ขอรับการประเมิน                               
                  จ.  ไดรับอนมุัติการเทยีบโอนรายวชิากอนการอนมุติัผลการศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบโอน          
 (๒)  การดําเนินการขอเทยีบโอน      
           นักศึกษาที่ประสงคจะขออนมุัติการเทยีบโอนรายวชิาและผลการเรยีน  ใหดําเนินการดังนี้ 
                   ก.  แจงความจํานงถึงงานทะเบยีนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ภายใน ๑๕ วัน  นับจากวนัเปดภาค
การศึกษาที่ประสงคจะยื่นคํารองขอเทยีบโอน 
  ข.  ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  อาทิ  ระเบียนผลการเรยีน (Transcript) และรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ได
เรียนไปแลวใหติดตอสถาบันเดิมจัดสงมายังมหาวทิยาลัยโดยตรง 
  ค.  หลักฐานแสดงความรูและประสบการณจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศกึษาตามอัธยาศยั  นักศึกษา
เปนผูนําสงดวยตนเองที่ภาควิชา                            
 (๓)  การเทยีบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ                                                        
                  ก.  การเทียบโอนของนักศึกษาทีเ่คยศึกษาในมหาวิทยาลัย 
                       ๑.  รายวิชาเดิมที่ขออนุมัติเทยีบโอนตองมเีนือ้หาวิชาอยูในระดับเดียวกัน  และมีปริมาณเทากันหรอืไมนอย
กวารายวิชาในหลักสูตรใหม 
                       ๒.  นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาไดไมเกนิ ๑ ใน ๓ ของจาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                        



 

                                                                                                                                                                    
                   ข.  การเทียบโอนของนักศึกษาที่กาํลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรอืตางสถาบัน 
                        ๑.  ตองศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยไมนับภาคการศึกษา
ที่ลาพัก  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ 
                        ๒.  มีรายวิชาที่ไดเรยีนมาแลวจากสถาบันเดิมเทียบไดกับรายวชิาในมหาวิทยาลยั  ตามแผนกําหนด
การศึกษาของสาขาวิชาที่รับโอนมาไดเปนหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต  และจะตองโอนมาศึกษาในสาขาวิชา
เดียวกันกับสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิมหรอืสาขาวิชาที่ใกลเคียงกันโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย 
                        ๓.  รายวิชาที่ขอเทยีบโอนตองมีเนือ้หาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทยีบโอน 
                        ๔.  รายวิชาเดิมที่จะพิจารณาเทียบโอนหนวยกติจะกระทําไดไมเกินครึ่งหนึ่งของจาํนวนหนวยกิต รวมของ
หลักสูตรที่รับโอน          
                        ๕.  ใหคณะ/วิทยาลัยเปนผูกําหนดเวลาการประเมนิ  ระยะเวลาที่ใชในการประเมนิ  และแจงผลการประเมิน
ใหนักศึกษาทราบโดยจัดทําเปนประกาศคณะ/วิทยาลัย                                                                                                                    
 (๔)  การเทยีบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสู
การศึกษาในระบบ 
                    ก.  ตองผานการทดสอบในรายวิชาที่ขอเทยีบโอน  โดยคณะ/วิทยาลยัจัดใหมีการทดสอบ  หรือผานการทดสอบ
จากหนวยงานทีม่หาวิทยาลัยเห็นชอบ  หรือประเมนิจากแฟมสะสมผลการเรยีนรู  โดยพิจารณาจากความรู  และจาก
ประสบการณที่เสนอใหประเมิน  รวมทั้งการประเมนิจากการสัมภาษณ 
                    ข.  การบันทึกผลการเรียนใหบันทกึการไดหนวยกติตามวิธีการประเมินดังนี้  จากการทดสอบมาตรฐาน 
(Standardized tests) ใหบันทึก “CS”  (Credits from Standardized test)  จากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-
Standardized test)  ใหบันทึก “CE”  (Credits from exam)  การศกึษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบนัอดุมศึกษา 
(Evaluation of Non-sponsored training)  ใหบันทึก “CT”  (Credits from training) จากการเสนอแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
ใหบันทึก “CP”  (Credits from portfolio) 
                     ค.  ใหคณะ/วิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการผูเช่ียวชาญในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาทีน่ักศึกษาขอเทยีบโอนผล
การเรียนเปนผูพิจารณา  แลวเสนอผลการพิจารณาเปนคาระดับคะแนนใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยใหความเห็นชอบ                            
                     ง.  คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน  โดยใหเทยีบโอนเขาศึกษาไดไมเกนิ
กวาชั้นป  และภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนกัศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรบัความเห็นชอบแลว                                                     
                     จ.  การเทียบโอนรายวิชา ใหนับหนวยกิตไดรวมกันไมเกินครึ่งหนึง่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลกัสูตรที่รับ
โอน                                                                                                                                 
 (๕)  การนับระยะเวลาการศึกษา 
                   นกัศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน  สามารถศึกษาไดไมเกนิระยะเวลาสองเทาของหลักสูตร  กรณีโอนมาจาก
สถาบันเดิมใหนบัระยะเวลาการศกึษาจากสถาบันเดิมรวมดวย 
 (๖)  การนับหนวยกิตและการคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
                   ใหนับหนวยกิตรายวิชาที่เทยีบโอนเปนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามหลักสูตร แตไมนํามาคํานวณแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมเดิม 
  (๗)  การใหปริญญาเกียรตินิยม 
                        นักศึกษาที่เทยีบโอนไมมีสิทธไิดรับเกียรตินยิม                                                                                                     
  (๘)   การชําระเงนิ 
                         นักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการโอนหนวยกิตและรายวิชาที่ไดรับอนุมติัเทียบโอนตามระเบยีบของ
มหาวิทยาลัย             
 ขอ  ๑๖  เวลาเรยีน 
 (๑) นักศึกษาซึ่งมีเวลาเรยีนวิชาใดต่ํากวารอยละ ๘๐ ใหถอืวาไมมสีิทธิ์สอบและตกในวิชานั้น [Fa] (ตกเนื่องจากเวลา
เรียนไมพอ)  การคิดคาระดับคะแนนเฉลีย่ใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย 



                                              

  
 (๒)  นักศึกษาซึง่ขาดสอบวิชาใดโดยไมมเีหตุผลสมควร   ใหถือวาตกในวิชานั้น [Fe] (ตกเนือ่งจากขาดสอบ) การคิด
คาระดับคะแนนเฉลี่ยใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย 

 

หมวดที ่๓ 
 

การวัดผลการศึกษาและสภาพการเปนนักศึกษา 
 

 ขอ  ๑๗  ระบบการวัดผลการศึกษา 
 (๑)  ใหกําหนดคาระดับคะแนนเปนสัญลักษณตัวอกัษร  และในการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหเทยีบคาตัวอักษรเปน
แตมดังตอไปนี ้  
 สัญลักษณ แตม ความหมาย 
  A ๔.๐  ดีเลิศ (Excellent) 
  B+ ๓.๕  ดีมาก (Very Good) 
  B ๓.๐  ดี (Good) 
  C+ ๒.๕  คอนขางดี (Above Average) 
  C ๒.๐  พอใช (Average) 
  D+ ๑.๕  เกือบพอใช (Below Average) 
  D ๑.๐  ออน (Poor) 
  F ๐  ตก (Failure) 
  Fa ๐  ตกเนื่องจากเวลาเรียนไมพอ ไมมสีิทธิ์สอบ 
     (Failed, Insufficient Attendance) 
  Fe 0  ตกเนื่องจากขาดสอบ   
           (Failed, Absent from Examination) 
  Ip -  การวัดผลโครงงานพิเศษหรอืปริญญา- 
     นิพนธยังไมสิน้สดุ (In-progress) 
  I -  ไมสมบรูณ  (Incomplete) 
  S -  พอใจ  (Satisfactory) 
  U -  ไมพอใจ  (Unsatisfactory) 
  W -  ขอถอนวิชาเรยีนหลังกําหนด     
                                  (Withdrawal)  
 (๒)  ใหมีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษา  ๑  ครั้ง  และควรมีการสอบกลางภาคการศึกษาครัง้หนึ่งดวย 
 (๓)  ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา   โดยมีคณบดี/
ผูอํานวยการเปนผูลงนามอนุมัติผลการวัดผลการศกึษาและพิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนมุัติปริญญา 
 (๔)  ใหคณะ/วิทยาลัยเก็บกระดาษคําตอบในการวดัผลการศึกษาไวอยางนอย  ๑ ภาคการศึกษานับแตวันประกาศผล
การศึกษา  เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหคณบดี/ผูอํานวยการสั่งทําลายได 
 ขอ  ๑๘   การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย 
 (๑)  ใหคูณหนวยกิตดวยแตมของคาระดับคะแนนเปนรายวิชาแลวรวมกันเขาดวยกัน   หารดวยจํานวนหนวยกิต   
รวมทุกวิชา ใหมีทศนยิม ๒ ตําแหนงไมปดเศษ  วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ําหรือเรียนแทน ใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย
ทุกครั้ง 
 (๒)  ใหคิดคาระดับคะแนนเฉลีย่เปน ๒ ประเภท ดังนี้ 
    ก.  คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา  คือคาระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิด  จากผลการศึกษาของนักศึกษาใน
แตละภาคการศึกษา 
 
 



 

                                                                                                                                                                    
   ข.  คาระดับคะแนนเฉลีย่สะสม    คือคาระดับคะแนนเฉลีย่ที่คิดจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่ม 
เขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคิดคาระดับคะแนน 
 ขอ  ๑๙  การเรยีนซ้ําวิชาเรียน  
 (๑)  นักศึกษาที่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตองเรยีนซ้ําวิชานั้น  หรือเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งที่ภาควิชาอนุมัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนด   
             (๒)  นักศึกษาที่มีผลการเรียนในรายวิชาต่ํากวาพอใช (C หรือ ๒.๐๐)  อาจขอเรยีนซ้ําในรายวิชานัน้ไดโดยไดรับอนุมติั
จากภาควิชากอนการลงทะเบยีนวิชาเรียน  ในการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนทีไ่ดมารวมดวยทุก
ครั้ง 
  ขอ  ๒๐ การใหคาระดับคะแนน I (Incomplete) 
 (๑)  การใหคาระดับคะแนน I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้
  ก.  นักศึกษามเีวลาเรียนครบเกณฑในขอ ๑๖ (๑)  แตไมไดเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดไดเพราะปวยกอน
สอบ   โดยปฏิบัติถูกตองตามขอ ๒๘ (๑) ก.    และคณบดี/ผูอํานวยการพจิารณาประกอบความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
รายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัติเพราะการศึกษาของนกัศึกษาผูนั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กนอย 
   ข.  นักศึกษาปวยระหวางสอบ  เปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบในรายวิชาหรือทั้งหมดได   โดยปฏิบัติถูกตองตาม
ขอ ๒๘ (๑) ข. และไดรับอนุมัติจากคณบดี/ผูอํานวยการ 
   ค.  นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวิสัย และคณบดี/ผูอํานวยการอนุมัติ  
   ง.  นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ  และอาจารยผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา  
ใหแจงการใหคะแนน  I   (ไมสมบูรณ) มาพรอมกบัผลการศึกษาของนักศึกษาอืน่ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวิชานั้น 
 (๒)  นักศึกษาที่ไดคาระดับคะแนน I  (ไมสมบูรณ) จะตองแกไขเปล่ียนแปลงใหเสรจ็สิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันอนุมัติผลการศึกษาประจําภาค    ถาหากพนกําหนดเวลาแลวนักศึกษาผูใดยังมีคาระดับคะแนน  I (ไมสมบรูณ)อยูใหนาย
ทะเบยีนเปล่ียนคาระดับคะแนน I (ไมสมบรูณ)  เปน F (ตก) หรือ U (ไมพอใจ)  โดยอัตโนมัติ 

 ขอ  ๒๑  การศึกษาโดยไมวัดผล 
 (๑)  นักศึกษาอาจขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือลงทะเบียนวิชาเรียนเปนพิเศษโดยไมขอวัดผล  [Audit]   
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยูนอกหลักสูตรเพ่ือเปนการเสริมความรูไดโดยไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น 
 (๒) นักศึกษาจะตองชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและจะตองระบุในคํารองลงทะเบียนวิชาเรียนดวยวาเรยีน
วิชาใดเปนพิเศษโดยไมขอวัดผล [Audit] และเมือ่ลงทะเบยีนแลวจะขอเปลี่ยนแปลงเปนการศึกษาโดยวัดผลในภายหลังไมได  
เวนแตในกรณีทีน่ักศึกษาเปลี่ยนโอนสาขาวิชา และลักษณะวิชานั้นเปนวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรใหมีการวัดผล 
 (๓)  การขอลงทะเบยีนวิชาเรียนโดยไมวัดผล ใหกระทําในชวงกําหนดเวลาของการเพิ่มวิชาเรียน และนับหนวยกิตของ
รายวิชาที่ศึกษาโดยไมวัดผล  [Audit]  รวมกับหนวยกิตรายวิชาอืน่ ๆ ในการคิดจํานวนหนวยกิตสูงสดุที่นักศึกษาลงทะเบยีนดวย 
แตไมนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตตํ่าสุดที่ลงทะเบยีนเรยีนในแตละภาคการศึกษา 
 (๔)  การเรยีนวิชาเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตนี ้  ไมมีการวัดผลและใหมหาวิทยาลัยบันทึกอกัษร  AU   ใน
ระเบียนการศึกษาไดเมื่ออาจารยผูสอนรายวิชาวินจิฉัยวานักศึกษาไดเรียนดวยความตั้งใจและมเีวลาเรียนครบตามขอ  ๑๖  และ
อาจารยผูสอนแจงผลการเรยีน  AU   ในการสงคะแนนของวิชานั้นดวย  
 ขอ  ๒๒  การจําแนกสภาพของนกัศึกษา 
 สภาพนักศึกษาม ี ๒  ประเภท  คอื นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ 
 (๑)  นักศึกษาสภาพปกติ  ไดแก   นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนเปนภาคเรียนแรกหรือนักศึกษาที่สอบไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา ๒.๐๐ 
 (๒)  นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ  ไดแก  นักศึกษาที่สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐ 
 นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ  ตองไปรับทราบวิทยาทัณฑทีภ่าควิชา  และใหลงทะเบียนไดไมเกิน  ๓ ใน ๔  ของ  
หนวยกิตรวมในภาคเรยีนถัดไป  หรืออยูในดุลยพินิจของภาควิชา  นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ จะพนสภาพวิทยาทัณฑเมื่อไดรับ
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐ 
 



                                              

  
 ขอ  ๒๓  ฐานะชัน้ปของนักศึกษา 
 การกําหนดฐานะชั้นปของนักศึกษา ใหเทียบจากจํานวนสัดสวนระหวางหนวยกิตที่สอบไดกับหนวยกติรวมของ
หลักสูตรทั้งหมดใหถือเกณฑดังนี ้
 (๑)  สอบไลได ๑ - ๓๔ หนวยกิต  ใหเทยีบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ 
 (๒)  สอบไลได ๓๕ - ๖๘ หนวยกิต  ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๒ 
 (๓)  สอบไลได ๖๙ - ๑๐๒ หนวยกิต  ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๓ 
 (๔)  สอบไลได ๑๐๓ - ๑๓๖ หนวยกิต  ใหเทยีบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๔ 
 (๕)  สอบไลได ๑๓๗  หนวยกิตข้ึนไป    ใหเทยีบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๕ 
 ขอ  ๒๔   ระยะเวลาที่ใชสําหรับหลักสูตร  
 นักศึกษาตองใชระยะเวลาศึกษาไมเกนิสองเทาของระยะเวลาตามแผนการศึกษาทีร่ะบุไวในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ  
            การนับระยะเวลาการศึกษา ใหนับต้ังแตการเขาศึกษา  โดยใหนับรวมระยะเวลาการศึกษาภาคฤดูรอน    การลาพัก
การศึกษา หรือการถูกสั่งพักการศกึษาดวย   
 ขอ  ๒๕  การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด 
 (๑)  การทุจริตในการสอบ 
   นักศึกษาซึ่งกระทําผิด หรือรวมกระทําผิดระเบยีบการสอบในการสอบประจําภาคหรือการสอบระหวางภาคอยาง
ชัดแจง ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่งดังตอไปนี ้
   ก.  ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต 
   ข.  ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต  และใหพักการศึกษานักศึกษาผูนัน้ในภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอยอีก ๑ ภาค
การศึกษา 
   ค.  ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต รวมทั้งไมพิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษา ที่นักศึกษากระทําการทุจริตและให
สั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนัน้ในภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอย ๑ ภาคการศกึษา 
   ง.  ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 (๒)  นักศึกษาที่กระทําความผิดอืน่ ๆ   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหไดรับโทษตามควรแกความผิดนั้น 
       (๓)  ใหนับระยะเวลาที่นักศึกษาถกูสั่งพักการศึกษา  เขาเปนระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรสาขาวิชานั้นดวย 
 (๔)  นักศึกษาทีถู่กสั่งพักการศึกษา        จะตองชําระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนัน้จะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 ขอ  ๒๖  การพนสภาพการเปนนกัศึกษา 
 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี ้
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ศึกษาครบตามหลักสูตรและไดรับปริญญาบัตร ตามขอ ๓๔ 
 (๓)  ไดรับอนุมัติจากคณบดี/ผูอํานวยการใหลาออก 
 (๔)  ถูกสั่งใหพนสภาพการเปนนกัศึกษา ตามขอ ๒๕ 
 (๕)  ศึกษาไมจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 (๖)  ใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
    ก.  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 
                       ๑.  มีคาระดับคะแนนเฉลีย่สะสมต่ํากวา  ๑.๒๕  เมื่อสิ้นภาคการศกึษาแรกที่เขารับการศึกษา 
                       ๒.  มีคาระดับคะแนนเฉลีย่สะสมต่ํากวา  ๑.๕๐  นบัต้ังแตภาคการศึกษาที่ ๒ที่ไดลงทะเบยีนเรยีน 
                       ๓.  มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๗๕  สองภาคการศกึษาตอเนื่องกนั     นับต้ังแตภาคการศึกษาที่  
๓ ที่ไดลงทะเบียนเรยีน 
                       ๔.  มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐  สี่ภาคการศึกษาตอเนือ่งกันนับต้ังแตภาคการศึกษา ที่ ๓ ที่ได
ลงทะเบยีนเรยีน  ยกเวนศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว  ไดรับคาระดับคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา ๑.๘๐  จะไดรับอนมุัติ
ใหเรยีนวิชาที่อยูในหลักสูตรตอไป แตไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 



 

                                                                                                                                                                    
    ข.  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง     
                       ๑.  มีคาระดับคะแนนเฉลีย่สะสมต่ํากวา  ๑.๕๐  เมื่อสิ้นภาคการศกึษาแรกที่เขารับการศึกษา 
                       ๒.  มีคาระดับคะแนนเฉลีย่สะสมต่ํากวา ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาตอเนือ่งกันนับต้ังแตภาคการศึกษาแรก 
ที่ไดลงทะเบียนเรียน 
                       ๓.  มีคาระดับคะแนนเฉลีย่สะสมต่ํากวา  ๒.๐๐  สี่ภาคการศึกษาตอเนือ่งกันนบัต้ังแตภาค 
การศึกษาแรกทีไ่ดลงทะเบยีนเรยีน  ยกเวนศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไมตํ่ากวา ๑.๘๐ จะไดรับการอนุญาตใหเรียนวิชาทีอ่ยูในหลักสูตรตอไป  แตไมเกนิระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 
 (๗)  ศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๘๐ 
 (๘)  นักศึกษาไมลงทะเบยีนวิชาเรยีนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลยัเปดทําการสอน  และมไิด    
ดําเนินการขอลงทะเบยีนเพ่ือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน   นับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษาตามขอ ๑๓ (๔) 
 ขอ ๒๗  การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา 
 (๑)  นักศึกษาทีพ่นสภาพตามขอ ๒๖ (๘)  สามารถขอคนืสภาพการเปนนักศึกษาไดภายใน ๑๕ วัน  นับจากวัน
ประกาศพนสภาพ 
 (๒)  การคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา  คณบดี/ผูอํานวยการ  และไดรับ
อนุมัติจากอธิการบดี 
 (๓)  นักศึกษาตองชําระเงนิคาธรรมเนยีมการคนืสภาพนักศึกษาตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย 
 (๔)  นักศึกษาทีไ่ดรับอนุมัติใหคืนสภาพการเปนนกัศึกษา  จะมีสภาพการเปนนักศกึษาเชนเดียวกับสภาพเดิมกอน 
พนสภาพ  ทั้งนี้  การนับระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ ๒๔   
 
 

หมวดที่ ๔ 
 

การลาและการขอกลับเขาศึกษาตอ 
 

 ขอ  ๒๘  การลาปวย 
 (๑)  การลาปวยแยกออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 
   ก.  การลาปวยกอนสอบ หมายถึง  นักศึกษาปวยกอนที่การเรยีนในภาคการศึกษานัน้สิ้นสุดและปวยอยูจนกระทั่ง
ถึงวันสอบ  นักศกึษาตองยื่นคํารองภายในหนึ่งสัปดาหนับจากวันที่นักศึกษาเริม่ปวยพรอมใบรบัรองแพทยของสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ทางราชการรับรอง 
   ข.  การลาปวยระหวางสอบ หมายถึง นักศึกษาไดศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแลวแตเกิดปวยจนไม 
สามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรอืทั้งหมดได นักศกึษาตองยื่นคํารองตอคณบดี/ผูอํานวยการทนัที  และตองนําใบรับรองแพทย
ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลเอกชนทีท่างราชการรับรองมาใหโดยดวน 

 ขอ  ๒๙  การลากิจ 
 (๑)  นักศึกษาที่จาํเปนตองลาระหวางชั่วโมงเรียน ตองขออนญุาตจากอาจารยประจําวิชานั้น 
 (๒)  นักศึกษาที่จะตองลากิจต้ังแต ๑ วันข้ึนไป  ตองยื่นใบลากอนวันลาพรอมดวยเหตุผลและคํารับรองของผูปกครอง 
 ขอ  ๓๐  การลาพักการศึกษา 
 (๑)  นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอคณบดี/ผูอํานวยการเพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได   ในกรณีตอไปนี้ 
   ก.  ถูกเกณฑหรอืระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ 
   ข.  ไดรับทุนไปอบรมหรอืดูงานตางประเทศ 
     ค.  ปวยซึ่งตองไดรับการรักษาเปนระยะเวลานานตามคําสั่งแพทยเกินกวารอยละ ๒๐     ของเวลาเรียนทั้งหมด  
โดยมีใบรบัรองแพทยทีถู่กตองจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนทีท่างราชการรับรอง 
   ง.  มีความจําเปนสวนตัวโดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในสถาบันมาแลว  ไมนอยกวา  ๑ ภาคการศึกษา 
 (๒)  นักศึกษาลาพักการศึกษาไดครั้งละ  ๑  ภาคการศึกษา ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ ๓๐ (๑) ก. และ ๓๐ 
(๑) ข. 



                                              

  
 (๓)  ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย  ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ ๓๐ (๑) 
ก. 
 (๔) ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองชําระเงนิคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาภายใน  ๑๕ วัน  นับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษา   เวนแตภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
และคาลงทะเบยีนวิชาเรียนแลว มิฉะนัน้จะพนสภาพการเปนนักศกึษา 
 ขอ  ๓๑  การกลับเขาศึกษาตอ 
 (๑)  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาแลว   เมื่อจะกลับเขาศึกษาตอจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาตอผาน
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติตอคณบดี/ผูอํานวยการกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย   เมื่อไดรับอนุมัติใหกลับเขา
ศึกษาแลวใหมีสภาพเปนนักศึกษาเหมือนกอนไดรบัอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
 (๒)  นักศึกษาทีถู่กสั่งพักการศึกษา  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแลวใหมารายงานตัวที่ภาควิชา และยืน่คํารองขอกลบั
เขาศึกษาผานอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนมุัติคณบดี/ผูอํานวยการกอนกําหนดวันลงทะเบยีนของมหาวิทยาลัย   เมื่อไดรับอนุมัติ
ใหกลับเขาศึกษาแลวใหมีสภาพเปนนักศึกษาเหมอืนกอนถูกสั่งพักการศึกษา 
 

หมวดที ่๕ 
 

การสําเรจ็การศึกษา 
 

 ขอ  ๓๒  นักศึกษาจะมีสิทธิไ์ดรับการเสนอชือ่ใหไดรับปริญญาบัตร   ตองมีคุณสมบติัดังตอไปนี ้
 (๑)  ศึกษาครบหนวยกิตและวิชาที่มหาวิทยาลัยกาํหนดไวในหลักสตูร  วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ําชั้น 
หรือเรยีนแทน ใหนับหนวยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบไดเพียงครั้งเดียว 
 (๒)  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐ 
 (๓)  เปนผูมีเกยีรติและศักดิ์ของนกัศึกษาตามขอบังคับ  ๓๔ 
  ขอ  ๓๓  การไดเกียรตินยิมสําหรบัผูสําเร็จการศึกษา   
 (๑)  สําเร็จการศกึษาในภาคการศกึษาปกติและมีระยะเวลาการศึกษาไมเกินที่กําหนดไวตามแผนการศกึษา 
ของหลักสูตร 

(๒)  ไมเคยสอบตก (F, Fe, Fa)  หรือไดรับผลการศึกษาไมพอใจ (U) ในรายวิชาใด 
 (๓)  ไมเคยเรยีนซ้ํารายวิชาใดเพ่ือเปลี่ยนแตมคะแนนเฉลีย่สะสม 
            (๔)  นกัศึกษาซึ่งไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๖๐  ข้ึนไป  จะไดเกียรตินยิมอันดับหนึ่ง 
            (๕)  นกัศึกษาซึ่งไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕  ข้ึนไป  จะไดเกียรตินยิมอันดับสอง 
 
 

หมวดที่ ๖ 
 

การพิจารณาเกยีรตแิละศักด์ิของนักศึกษา 
 
 

 ขอ  ๓๔  นักศึกษาซึ่งเปนผูมีเกยีรติและศักดิ์  สมควรพิจารณาเสนอสภาพมหาวิทยาลัย ใหไดรับปรญิญาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื  จะตองมีคณุสมบัติตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย  
มีวัฒนธรรม  สภุาพเรียบรอย  รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและประโยชนของมหาวิทยาลัย  ปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคบั  และ
คําสั่งของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนจะตองมพีฤติการณดานความประพฤติ  ดังนี้ 
 (๑)  ไมเปนผูซึ่งมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบโดยคําวินิจฉัยของแพทย  หรือเปนผูที่ศาลสั่งใหเปนคนเสมอืนไร
ความสามารถ หรือไรความสามารถ 
 (๒)  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษา หรืออยูในระหวางตองหาคดีอาญา  เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ 
หรือความผิดทีไ่ดกระทําโดยประมาท 
 (๓)  ไมเปนผูซึ่งประพฤติช่ัว  บกพรองในศีลธรรม  ประพฤติตนเปนคนเสเพล  เสพเครื่องดองของเมาจนไมสามารถ
ครองสติได  มีหนี้สินรุงรงั  หมกมุนในการพนัน  ประพฤติผิดในฐานชูสาว  ซึ่งทําใหเสื่อมเสียชือ่เสยีง 



 

                                                                                                                                                                    
 (๔)  ไมเปนผูซึ่งกอใหเกิดการแตกแยกความสามคัคี หรือกอการววิาทในระหวางนักศึกษาดวยกัน  หรือระหวาง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรยีนในสถาบันอื่นหรอืบุคคลอื่น 
 (๕)  ไมเปนผูซึ่งแสดงอาการกระดางกระเดื่อง  ลบหลูดูหมิ่นคณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 (๖)  ไมเปนผูซึ่งกาวกายในอํานาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 (๗)  ไมเปนผูซึ่งจงใจ  หรอืกระทาํการอันกอใหเกดิความเสียหายอยางรายแรงแกทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
 (๘)  ไมมีหนี้สนิผกูพันกับมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๓๕  นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔  ไดช่ือวาเปนผูซึ่งไมมีเกยีรติและศักดิ์           
ไมสมควรไดรบัปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   อาจไดรับพิจารณาดังนี้ 
 (๑)  ไมเสนอชือ่ใหไดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 (๒)  ยับยั้งไมเสนอชื่อใหไดรับปรญิญา มีกําหนด ๑ ป  ถึง ๓ ปการศึกษา  ทั้งนี้  ตามลักษณะความผิดที่ไดกระทําข้ึน  

 ขอ  ๓๖  เมื่อนักศึกษาสอบไดครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลยัใดแลว  กรณีพบวานักศึกษาขาดคุณสมบัติขอใด
ขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔  ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกยีรติและศักดิน์ักศึกษาเสนอความเห็นตอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไมชักชา 
 ขอ  ๓๗  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตองมีคณะกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด  ประธานคณะกรรมการมอีํานาจเชิญบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวของกับกรณีมา
อธิบายช้ีแจง  มอีํานาจขอสําเนาเอกสารจากหนวยงานใด ๆ มาประกอบการพิจารณาได  คณะกรรมการจะเรียกนักศกึษาผูนั้นมา
ใหถอยคําเพ่ือประโยชนในการพิจารณาหรือไมก็ได  การวินิจฉัยชี้ชาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ  หากมีคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชมุเปนผูช้ีขาด 
 ขอ  ๓๘  การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผูใดซึ่งเห็นวาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔  และ
ปรากฏวามีนักศกึษาของคณะอื่นมีสวนรวมในการประพฤติผิดอยูดวย  ใหประธานกรรมการในคณะ/วิทยาลัย ทีท่ําการพิจารณา
ทําบันทึกแจงไปยังคณบดี/ผูอํานวยการในคณะ/วิทยาลัยของนักศกึษาซึ่งรวมประพฤติผิดดวยโดยดวน  เพ่ือใหคณะ/วิทยาลัยนั้น 
ๆ พิจารณาดําเนินการตอไป 
 ขอ  ๓๙  นักศึกษาผูใดถูกคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรไมเสนอชื่อใหไดรบัปริญญา  ถาเห็น
วาตนไมไดรับความเปนธรรมใหมสีิทธิ์อุทธรณตออธิการบดีโดยทําเปนหนังสือมีสําเนาถูกตองหนึ่งฉบับลงลายมือช่ือของผู
อุทธรณยืน่ตอคณบดี/ผูอํานวยการซึ่งตนศึกษาในคณะ/วิทยาลัยนัน้ภายใน ๑๕ วัน  นับต้ังแตวันทีท่ราบวาตนเปนผูไมสมควร
ไดรับปริญญา 
 ใหผูซึ่งรบัอุทธรณสงอุทธรณนั้นพรอมดวยคําชีแ้จงของตนถาพึงมตีอไปยังมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน  นับต้ังแตวันที่
ไดรับอุทธรณอันถูกตองตามขอ  ๓๙ 
 ขอ  ๔๐  เมือ่มหาวิทยาลัยไดรับอทุธรณ  ใหอธิการบดีหรือผูซึ่งอธกิารบดีมอบหมายเปนประธานกรรมการ  คณบดี/
ผูอํานวยการทุกคณะ  และผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ  พิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จภายใน ๓๐ 
วันนับต้ังแตวันทีไ่ดรับอุทธรณ  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยยนืตามมติคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย  คําวินิจฉัย 
ช้ันนี้ใหเปนที่สุด  แตถาวินิจฉัยเปล่ียนแปลงมติคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย ใหเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทราบดวย 
 การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก  ตองมกีรรมการมาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชมุ  การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ  หากมีคะแนนเสยีงเทากันใหประธานทีป่ระชุมเปน
ผูช้ีขาด    
 

                   ประกาศ ณ วันที ่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 
 
 

                (ลงชื่อ)      เกษม  สุวรรณกุล 
 

                              (ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 


