ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม จึงเห็นสมควร
กําหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระจอมเกลาพระนครเหนือ 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 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เขาศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ทั้งนี้ นักศึกษาทีเ่ ขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหใชระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
๒๕๓๔ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“อธิการบดี”
หมายความวา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“คณะ/วิทยาลัย”
หมายความวา
หนวยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“ภาควิชา”
หมายความวา
หนวยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
“คณบดี/ผูอํานวยการ”หมายความวา
คณบดีหรือผูอํานวยการของคณะ/วิทยาลัยทีร่ ับผิดชอบ
การจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
“นักศึกษา”
หมายความวา ผูเขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาบัณฑิตที่
ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว
“ศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตร” หมายความวา การลงทะเบียนวิชาเรียนครบหนวยกิตและสอบผานทุก
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตรในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมถึงการไดรบั คาระดับคะแนนการวัดผลโครงงานพิเศษ
หรือปริญญานิพนธยังไมสิ้นสุด (Ip) ดวย
ขอ ๕ นักศึกษาตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คําสั่ง ขอบังคับ หรือระเบียบอื่น ๆ ของคณะ/วิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัย ที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนีแ้ ละใหมีอํานาจในการออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบตั ิ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปญ
 หาในการวินิฉยั หรือการตีความ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูม ีอาํ นาจใน
การวินิฉัยชี้ขาด
หมวดที่ ๑
การรับเขาศึกษา
ขอ ๗ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูส มัครเขาเปนนักศึกษา
(๑) ตองเปนผูทสี่ นับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีม่ ีพระมหากษัตริยเ ปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ

(๒) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเทา หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา
(๓) เปนผูม ีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับและคําสัง่ ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
(๔) ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆ ยกเวน
มหาวิทยาลัยเปด
(๕) ไมเปนผูเ คยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท
(๖) ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา
(๗) มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ ที่เกีย่ วกับการศึกษา
ไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
(๘) ตองเปนผูท อี่ ยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
(๙) เปนผูทมี่ ีคณ
ุ สมบัติอนื่ ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ ๗ (๑) – ๗ (๙) ขอใดขอหนึ่งอยูกอนทําการสมัคร
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครัง้ นั้น ๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที
ขอ ๘ การรับเขาเปนนักศึกษา
ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาจะตองผานการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตาง ๆ จะประกาศให
ทราบเปนคราว ๆ ไป แตในกรณีที่มเี หตุผลความจําเปนเปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจ
คัดเลือกบุคคลทีม่ ีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๗ เขาเปนนักศึกษาพิเศษตามนโยบายมหาวิทยาลัยก็ได นักศึกษาพิเศษอาจจะ
เปนผูม ีความประสงคเขาศึกษาโดยไมขอรับปริญญา
หรือตองการศึกษาเพื่อขอโอนหนวยกิตไปยังมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ การชําระเงินและการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาเปนนักศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศใหดําเนินการและตองนําหลักฐานการชําระ
เงินพรอมหลักฐานอื่น ๆ สําหรับการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนดวยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ประกาศใหทราบและปฏิบัติ
ขอ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจะอนุมัติใหผสู ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยเขา
ศึกษาตอเพื่อรับปริญญาในอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มีวิชาพื้นฐานคลายคลึงกันได
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะที่นักศึกษาผูนั้นประสงคจะเขาศึกษาตอ มีมติเห็นชอบใหรบั เขาศึกษาตามเงื่อนไขโดยใหภาควิชานั้น ๆ เปนผูกําหนด
จํานวนวิชาและระยะเวลาที่นักศึกษานั้นตองเรียนเพิ่มเติม
ขอ ๑๑ การลงทะเบียนระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนระหวางมหาวิทยาลัยปดของรัฐไดเมือ่ รองขอใหมีการพิจารณารายละเอียดในหลักสูตร
ซึ่งอยูใ นดุลยพินจิ ของภาควิชา คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยและอธิการบดีของทั้งสองสถาบันการศึกษาเปนผูอ นุมัติ
โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
(๑) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด มิไดเปดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปการศึกษานั้นดวยเหตุผลตาง ๆ
(๒) รายวิชาที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นเปดสอน ตองมีเนือ้ หาที่เทียบเคียงกันได หรือมีเนือ้ หาสาระครอบคลุม
ไมนอ ยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
(๓) ใหนําหนวยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนขามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยไปเปนสวนหนึ่ง
ของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู

(๔) นักศึกษาตองเปนผูร ับผิดชอบคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไป
เรียนนัน้ กําหนด
(๕) นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษากรณีไมมรี ายวิชาลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๒
ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ขอ ๑๒ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจมี
ภาคการศึกษาฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ ภาคก็ได มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห ทั้งนี้ตองมีชั่วโมง
เรียนในแตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
(๒) การคิดหนวยกิต
“หนวยกิต” หมายถึง หนวยทีใ่ ชแสดงภาระการศึกษาในแตละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑดังนี้
ก. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติรวมถึงรายวิชาโครงงานหรือรายวิชาโครงงานพิเศษทีใ่ ชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา
๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ค. การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอ ยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิต
ง. การทํากิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํากิจกรรมนั้น ๆ ไมนอ ยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรียน
(๑) กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนในแตละภาคเรียนใหเปนไปตามประกาศของของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษา
ไมลงทะเบียนตามกําหนด นักศึกษาจะไมมีสิทธิเ์ ขาสอบ (กลางภาคและปลายภาค) ในภาคเรียนนัน้
(๒) นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังตอไปนี้
ก. วิชาที่นับหนวยกิตและนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
ข. วิชาที่ไมนับหนวยกิต แตเปนวิชาที่บังคับในหลักสูตร
ค. วิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนหรือฝกโดยไมนับหนวยกิตให
ง. วิชาที่มีหนวยกิต แตไมใหคาระดับคะแนน ถาหากผลการเรียนหรือการฝกเปนทีพ่ อใจจะได S หากผลการเรียนหรือการฝก
เปนทีไ่ มพอใจจะได U และนับหนวยกิตสําหรับการจบหลักสูตร แตไมนําหนวยกิตไปคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
(๓) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี้
ก. วิชาปฏิบัติ ตองลงทะเบียนวิชาเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่เปดสอน ในภาคการศึกษานั้น
ข. การลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ ใหถอื ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนไมต่ํากวา ๙ หนวยกิตแตไมเกิน ๒๒ หนวยกิต นักศึกษาภาคค่ําลงทะเบียน
ไมต่ํากวา ๖ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๘ หนวยกิต
ค. กรณีจํานวนหนวยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจํานวนต่ํากวาที่กําหนดในขอ ๑๓ (๓) ข. นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนต่ํากวาที่กําหนดได
(๔) การลงทะเบียนเพือ่ รักษาสถานภาพนักศึกษา
กรณีทนี่ ักศึกษาไมมีรายวิชาทีจ่ ะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติตองดําเนินการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
และชําระเงินคารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษามิฉะนัน้ จะพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ
๒๖ (๘) และใหนับระยะเวลาที่ขอรักษาสถานภาพรวมอยูใ นระยะเวลาการศึกษา

(๕) ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนไดไมเกิน ๖ หนวยกิต
(๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธแตไมสามารถประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียน ตองปฏิบัติดังนี้
ก. ใหงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสนิ้ สุด
(In-progress) ตอทายวิชาและดําเนินการประเมินผลการศึกษาประจําภาค แลวจําแนกสภาพนักศึกษาไดตามปกติ โดยไมนํา
หนวยกิตของวิชาที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสิ้นสุด (In-progress) มาคิดคาระดับคะแนนประจํา
ภาค
ข. การประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยัง
ไมสิ้นสุด (In-progress) ตอทายวิชาไวใหทําการประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่สงคะแนน
ค. กรณีลงทะเบียนวิชาเรียนครบทุกวิชาตามหลักสูตรแลว นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสภาพโครงงานพิเศษ
หรือปริญญานิพนธในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคฤดูรอ นทีค่ าดวาจะสําเร็จการศึกษา
ขอ ๑๔ การขอเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว หากจะขอเปลีย่ นหรือเพิ่มวิชาเรียนใหทาํ ไดภายใน ๓ สัปดาห นับตั้งแต
วันเปดภาคการศึกษา การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหคิดแตเฉพาะหนวยกิตของวิชาที่เลือกเรียนใหม
(๒) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว หากตองการถอนวิชานัน้ ใหถอนไดภายใน ๑๒ สัปดาห นับตั้งแตวันเปด
ภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน
กรณีนักศึกษาถอนวิชาเรียนเมื่อพนกําหนดดังกลาว ใหไดรับเกรด W
ขอ ๑๕ การโอนผลการเรียน
(๑) คุณสมบัติของผูขอเทียบโอน
มหาวิทยาลัยจะอนุมัตใิ หมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเฉพาะผูท ี่มคี ุณสมบัติดังตอไปนี้
ก. มีคุณวุฒแิ ละคุณสมบัติตามขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
ข. ผานการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
ค. รายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน ตองมีคะแนนหรือผลการประเมินไมต่ํากวา C หรือ ๒.๐๐ หรือเทียบเทา
ง. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบหรือหลักฐานแสดงความรูและประสบการณจากการศึกษานอกระบบ และ/
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยตองมีอายุไมเกิน ๓ ป นับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษาของรายวิชาที่ขอเทียบโอน หรือวันสุดทายของ
ประสบการณที่ยนื่ ขอรับการประเมิน
จ. ไดรับอนุมัติการเทียบโอนรายวิชากอนการอนุมตั ิผลการศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบโอน
(๒) การดําเนินการขอเทียบโอน
นักศึกษาที่ประสงคจะขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน ใหดําเนินการดังนี้
ก. แจงความจํานงถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปดภาค
การศึกษาที่ประสงคจะยื่นคํารองขอเทียบโอน
ข. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ อาทิ ระเบียนผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ได
เรียนไปแลวใหตดิ ตอสถาบันเดิมจัดสงมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
ค. หลักฐานแสดงความรูและประสบการณจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย นักศึกษา
เปนผูน ําสงดวยตนเองที่ภาควิชา
(๓) การเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ
ก. การเทียบโอนของนักศึกษาทีเ่ คยศึกษาในมหาวิทยาลัย
๑. รายวิชาเดิมที่ขออนุมัตเิ ทียบโอนตองมีเนือ้ หาวิชาอยูในระดับเดียวกัน และมีปริมาณเทากันหรือไมนอย
กวารายวิชาในหลักสูตรใหม
๒. นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาไดไมเกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ข. การเทียบโอนของนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือตางสถาบัน
๑. ตองศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลวไมนอ ยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยไมนับภาคการศึกษา
ที่ลาพัก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอ ยกวา ๒.๕๐
๒. มีรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวจากสถาบันเดิมเทียบไดกับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนกําหนด
การศึกษาของสาขาวิชาที่รับโอนมาไดเปนหนวยกิตสะสมไมนอ ยกวา ๓๐ หนวยกิต และจะตองโอนมาศึกษาในสาขาวิชา
เดียวกันกับสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิมหรือสาขาวิชาที่ใกลเคียงกันโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย
๓. รายวิชาที่ขอเทียบโอนตองมีเนือ้ หาสาระครอบคลุมไมนอ ยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
๔. รายวิชาเดิมที่จะพิจารณาเทียบโอนหนวยกิตจะกระทําไดไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิต รวมของ
หลักสูตรที่รับโอน
๕. ใหคณะ/วิทยาลัยเปนผูกําหนดเวลาการประเมิน ระยะเวลาที่ใชในการประเมิน และแจงผลการประเมิน
ใหนักศึกษาทราบโดยจัดทําเปนประกาศคณะ/วิทยาลัย
(๔) การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสู
การศึกษาในระบบ
ก. ตองผานการทดสอบในรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยคณะ/วิทยาลัยจัดใหมีการทดสอบ หรือผานการทดสอบ
จากหนวยงานทีม่ หาวิทยาลัยเห็นชอบ หรือประเมินจากแฟมสะสมผลการเรียนรู โดยพิจารณาจากความรู และจาก
ประสบการณที่เสนอใหประเมิน รวมทั้งการประเมินจากการสัมภาษณ
ข. การบันทึกผลการเรียนใหบนั ทึกการไดหนวยกิตตามวิธีการประเมินดังนี้ จากการทดสอบมาตรฐาน
(Standardized tests) ใหบันทึก “CS” (Credits from Standardized test) จากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (NonStandardized test) ใหบันทึก “CE” (Credits from exam) การศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา
(Evaluation of Non-sponsored training) ใหบันทึก “CT” (Credits from training) จากการเสนอแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
ใหบันทึก “CP” (Credits from portfolio)
ค. ใหคณะ/วิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการผูเชีย่ วชาญในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาทีน่ ักศึกษาขอเทียบโอนผล
การเรียนเปนผูพจิ ารณา แลวเสนอผลการพิจารณาเปนคาระดับคะแนนใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ง. คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน โดยใหเทียบโอนเขาศึกษาไดไมเกิน
กวาชั้นป และภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนกั ศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรบั ความเห็นชอบแลว
จ. การเทียบโอนรายวิชา ใหนับหนวยกิตไดรวมกันไมเกินครึ่งหนึง่ ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับ
โอน
(๕) การนับระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน สามารถศึกษาไดไมเกินระยะเวลาสองเทาของหลักสูตร กรณีโอนมาจาก
สถาบันเดิมใหนบั ระยะเวลาการศึกษาจากสถาบันเดิมรวมดวย
(๖) การนับหนวยกิตและการคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ใหนับหนวยกิตรายวิชาที่เทียบโอนเปนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามหลักสูตร แตไมนํามาคํานวณแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมเดิม
(๗) การใหปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาที่เทียบโอนไมมีสิทธิไดรับเกียรตินยิ ม
(๘) การชําระเงิน
นักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการโอนหนวยกิตและรายวิชาที่ไดรับอนุมตั ิเทียบโอนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ เวลาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งมีเวลาเรียนวิชาใดต่ํากวารอยละ ๘๐ ใหถอื วาไมมสี ิทธิ์สอบและตกในวิชานั้น [Fa] (ตกเนื่องจากเวลา
เรียนไมพอ) การคิดคาระดับคะแนนเฉลีย่ ใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย

(๒) นักศึกษาซึง่ ขาดสอบวิชาใดโดยไมมเี หตุผลสมควร ใหถือวาตกในวิชานั้น [Fe] (ตกเนือ่ งจากขาดสอบ) การคิด
คาระดับคะแนนเฉลี่ยใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย
หมวดที่ ๓
การวัดผลการศึกษาและสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๑๗ ระบบการวัดผลการศึกษา
(๑) ใหกําหนดคาระดับคะแนนเปนสัญลักษณตัวอักษร และในการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหเทียบคาตัวอักษรเปน
แตมดังตอไปนี้
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 ไมมสี ิทธิ์สอบ
(Failed, Insufficient Attendance)
Fe
0
ตกเนื่องจากขาดสอบ
(Failed, Absent from Examination)
Ip
การวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสนิ้ สุด (In-progress)
I
ไมสมบูรณ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด
(Withdrawal)
(๒) ใหมีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษา ๑ ครั้ง และควรมีการสอบกลางภาคการศึกษาครัง้ หนึ่งดวย
(๓) ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยมีคณบดี/
ผูอํานวยการเปนผูลงนามอนุมัติผลการวัดผลการศึกษาและพิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา
(๔) ใหคณะ/วิทยาลัยเก็บกระดาษคําตอบในการวัดผลการศึกษาไวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษานับแตวันประกาศผล
การศึกษา เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหคณบดี/ผูอ ํานวยการสั่งทําลายได
ขอ ๑๘ การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
(๑) ใหคูณหนวยกิตดวยแตมของคาระดับคะแนนเปนรายวิชาแลวรวมกันเขาดวยกัน หารดวยจํานวนหนวยกิต
รวมทุกวิชา ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนงไมปดเศษ วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ําหรือเรียนแทน ใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย
ทุกครั้ง
(๒) ใหคิดคาระดับคะแนนเฉลีย่ เปน ๒ ประเภท ดังนี้
ก. คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา คือคาระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิด จากผลการศึกษาของนักศึกษาใน
แตละภาคการศึกษา

ข. คาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม คือคาระดับคะแนนเฉลีย่ ที่คิดจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่ม
เขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคิดคาระดับคะแนน
ขอ ๑๙ การเรียนซ้ําวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาที่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตองเรียนซ้ําวิชานั้น หรือเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งที่ภาควิชาอนุมัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
(๒) นักศึกษาที่มีผลการเรียนในรายวิชาต่ํากวาพอใช (C หรือ ๒.๐๐) อาจขอเรียนซ้ําในรายวิชานัน้ ไดโดยไดรับอนุมตั ิ
จากภาควิชากอนการลงทะเบียนวิชาเรียน ในการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนทีไ่ ดมารวมดวยทุก
ครั้ง
ขอ ๒๐ การใหคาระดับคะแนน I (Incomplete)
(๑) การใหคาระดับคะแนน I จะกระทําไดในกรณีตอ ไปนี้
ก. นักศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑในขอ ๑๖ (๑) แตไมไดเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดไดเพราะปวยกอน
สอบ โดยปฏิบัติถูกตองตามขอ ๒๘ (๑) ก.
และคณบดี/ผูอํานวยการพิจารณาประกอบความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
รายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัตเิ พราะการศึกษาของนักศึกษาผูนั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กนอย
ข. นักศึกษาปวยระหวางสอบ เปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบในรายวิชาหรือทั้งหมดได โดยปฏิบัติถูกตองตาม
ขอ ๒๘ (๑) ข. และไดรับอนุมัตจิ ากคณบดี/ผูอํานวยการ
ค. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวิสัย และคณบดี/ผูอํานวยการอนุมัติ
ง. นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารยผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา
ใหแจงการใหคะแนน I (ไมสมบูรณ) มาพรอมกับผลการศึกษาของนักศึกษาอืน่ ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
(๒) นักศึกษาที่ไดคาระดับคะแนน I (ไมสมบูรณ) จะตองแกไขเปลี่ยนแปลงใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันอนุมัตผิ ลการศึกษาประจําภาค ถาหากพนกําหนดเวลาแลวนักศึกษาผูใดยังมีคาระดับคะแนน I (ไมสมบูรณ)อยูใ หนาย
ทะเบียนเปลี่ยนคาระดับคะแนน I (ไมสมบูรณ) เปน F (ตก) หรือ U (ไมพอใจ) โดยอัตโนมัติ
ขอ ๒๑ การศึกษาโดยไมวัดผล
(๑) นักศึกษาอาจขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนวิชาเรียนเปนพิเศษโดยไมขอวัดผล [Audit]
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยูนอกหลักสูตรเพื่อเปนการเสริมความรูไ ดโดยไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น
(๒) นักศึกษาจะตองชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและจะตองระบุในคํารองลงทะเบียนวิชาเรียนดวยวาเรียน
วิชาใดเปนพิเศษโดยไมขอวัดผล [Audit] และเมือ่ ลงทะเบียนแลวจะขอเปลี่ยนแปลงเปนการศึกษาโดยวัดผลในภายหลังไมได
เวนแตในกรณีทนี่ ักศึกษาเปลี่ยนโอนสาขาวิชา และลักษณะวิชานั้นเปนวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรใหมีการวัดผล
(๓) การขอลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไมวัดผล ใหกระทําในชวงกําหนดเวลาของการเพิ่มวิชาเรียน และนับหนวยกิตของ
รายวิชาที่ศึกษาโดยไมวัดผล [Audit] รวมกับหนวยกิตรายวิชาอืน่ ๆ ในการคิดจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นักศึกษาลงทะเบียนดวย
แตไมนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตต่ําสุดที่ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
(๔) การเรียนวิชาเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตนี้ ไมมีการวัดผลและใหมหาวิทยาลัยบันทึกอักษร AU ใน
ระเบียนการศึกษาไดเมื่ออาจารยผสู อนรายวิชาวินจิ ฉัยวานักศึกษาไดเรียนดวยความตั้งใจและมีเวลาเรียนครบตามขอ ๑๖ และ
อาจารยผูสอนแจงผลการเรียน AU ในการสงคะแนนของวิชานั้นดวย
ขอ ๒๒ การจําแนกสภาพของนักศึกษา
สภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ
(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนแรกหรือนักศึกษาที่สอบไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมตา่ํ กวา ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ตองไปรับทราบวิทยาทัณฑทภี่ าควิชา และใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๓ ใน ๔ ของ
หนวยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป หรืออยูในดุลยพินิจของภาควิชา นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ จะพนสภาพวิทยาทัณฑเมื่อไดรับ
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐

ขอ ๒๓ ฐานะชัน้ ปของนักศึกษา
การกําหนดฐานะชั้นปของนักศึกษา ใหเทียบจากจํานวนสัดสวนระหวางหนวยกิตที่สอบไดกับหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรทั้งหมดใหถือเกณฑดังนี้
(๑) สอบไลได ๑ - ๓๔ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๑
(๒) สอบไลได ๓๕ - ๖๘ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๒
(๓) สอบไลได ๖๙ - ๑๐๒ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๓
(๔) สอบไลได ๑๐๓ - ๑๓๖ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๔
(๕) สอบไลได ๑๓๗ หนวยกิตขึน้ ไป ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๕
ขอ ๒๔ ระยะเวลาที่ใชสําหรับหลักสูตร
นักศึกษาตองใชระยะเวลาศึกษาไมเกินสองเทาของระยะเวลาตามแผนการศึกษาทีร่ ะบุไวในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ
การนับระยะเวลาการศึกษา ใหนับตั้งแตการเขาศึกษา โดยใหนับรวมระยะเวลาการศึกษาภาคฤดูรอน การลาพัก
การศึกษา หรือการถูกสั่งพักการศึกษาดวย
ขอ ๒๕ การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด
(๑) การทุจริตในการสอบ
นักศึกษาซึ่งกระทําผิด หรือรวมกระทําผิดระเบียบการสอบในการสอบประจําภาคหรือการสอบระหวางภาคอยาง
ชัดแจง ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่งดังตอไปนี้
ก. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต
ข. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต และใหพักการศึกษานักศึกษาผูนนั้ ในภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอยอีก ๑ ภาค
การศึกษา
ค. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต รวมทั้งไมพิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษา ที่นักศึกษากระทําการทุจริตและให
สั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนนั้ ในภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
ง. ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
(๒) นักศึกษาที่กระทําความผิดอืน่ ๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหไดรับโทษตามควรแกความผิดนั้น
(๓) ใหนับระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา เขาเปนระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรสาขาวิชานั้นดวย
(๔) นักศึกษาทีถ่ ูกสั่งพักการศึกษา
จะตองชําระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนัน้ จะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๒๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและไดรับปริญญาบัตร ตามขอ ๓๔
(๓) ไดรับอนุมัตจิ ากคณบดี/ผูอํานวยการใหลาออก
(๔) ถูกสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๒๕
(๕) ศึกษาไมจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๖) ใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
ก. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
๑. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เขารับการศึกษา
๒. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๕๐ นับตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ที่ไดลงทะเบียนเรียน
๓. มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาตอเนื่องกัน นับตั้งแตภาคการศึกษาที่
๓ ที่ไดลงทะเบียนเรียน
๔. มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาตอเนือ่ งกันนับตั้งแตภาคการศึกษา ที่ ๓ ที่ได
ลงทะเบียนเรียน ยกเวนศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดรับคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา ๑.๘๐ จะไดรับอนุมัติ
ใหเรียนวิชาที่อยูใ นหลักสูตรตอไป แตไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ข. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง
๑. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เขารับการศึกษา
๒. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาตอเนือ่ งกันนับตั้งแตภาคการศึกษาแรก
ที่ไดลงทะเบียนเรียน
๓. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาตอเนือ่ งกันนับตั้งแตภาค
การศึกษาแรกทีไ่ ดลงทะเบียนเรียน ยกเวนศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา ๑.๘๐ จะไดรับการอนุญาตใหเรียนวิชาทีอ่ ยูในหลักสูตรตอไป แตไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
(๗) ศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐
(๘) นักศึกษาไมลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปดทําการสอน และมิได
ดําเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาตามขอ ๑๓ (๔)
ขอ ๒๗ การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา
(๑) นักศึกษาทีพ่ นสภาพตามขอ ๒๖ (๙) สามารถขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดภายใน ๑๕ วัน นับจากวัน
ประกาศพนสภาพ
(๒) การคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา คณบดี/ผูอํานวยการ และไดรับ
อนุมัตจิ ากอธิการบดี
(๓) นักศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาทีไ่ ดรับอนุมัตใิ หคืนสภาพการเปนนักศึกษา จะมีสภาพการเปนนักศึกษาเชนเดียวกับสภาพเดิมกอน
พนสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ ๒๔
หมวดที่ ๔
การลาและการขอกลับเขาศึกษาตอ
ขอ ๒๘ การลาปวย
(๑) การลาปวยแยกออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
ก. การลาปวยกอนสอบ หมายถึง นักศึกษาปวยกอนที่การเรียนในภาคการศึกษานัน้ สิ้นสุดและปวยอยูจนกระทั่ง
ถึงวันสอบ นักศึกษาตองยื่นคํารองภายในหนึ่งสัปดาหนับจากวันที่นักศึกษาเริม่ ปวยพรอมใบรับรองแพทยของสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
ข. การลาปวยระหวางสอบ หมายถึง นักศึกษาไดศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแลวแตเกิดปวยจนไม
สามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได นักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณบดี/ผูอ ํานวยการทันที และตองนําใบรับรองแพทย
ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลเอกชนทีท่ างราชการรับรองมาใหโดยดวน
ขอ ๒๙ การลากิจ
(๑) นักศึกษาที่จาํ เปนตองลาระหวางชั่วโมงเรียน ตองขออนุญาตจากอาจารยประจําวิชานั้น
(๒) นักศึกษาที่จะตองลากิจตั้งแต ๑ วันขึ้นไป ตองยื่นใบลากอนวันลาพรอมดวยเหตุผลและคํารับรองของผูปกครอง
ขอ ๓๐ การลาพักการศึกษา
(๑) นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอคณบดี/ผูอํานวยการเพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได ในกรณีตอ ไปนี้
ก. ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
ข. ไดรับทุนไปอบรมหรือดูงานตางประเทศ
ค. ปวยซึ่งตองไดรับการรักษาเปนระยะเวลานานตามคําสั่งแพทยเกินกวารอยละ ๒๐
ของเวลาเรียนทั้งหมด
โดยมีใบรับรองแพทยทถี่ ูกตองจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนทีท่ างราชการรับรอง
ง. มีความจําเปนสวนตัวโดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในสถาบันมาแลว ไมนอ ยกวา ๑ ภาคการศึกษา
(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาไดครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ ๓๐ (๑) ก. และ ๓๐
(๑) ข.

(๓) ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยูใ นระยะเวลาการศึกษาดวย ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ ๓๐ (๑)
ก.
(๔) ระหวางที่ไดรับอนุมัตใิ หลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองชําระเงินคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา เวนแตภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
และคาลงทะเบียนวิชาเรียนแลว มิฉะนัน้ จะพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๓๑ การกลับเขาศึกษาตอ
(๑) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัตใิ หลาพักการศึกษาแลว เมื่อจะกลับเขาศึกษาตอจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาตอผาน
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติตอคณบดี/ผูอํานวยการกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับอนุมัตใิ หกลับเขา
ศึกษาแลวใหมีสภาพเปนนักศึกษาเหมือนกอนไดรบั อนุมัตใิ หลาพักการศึกษา
(๒) นักศึกษาทีถ่ ูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแลวใหมารายงานตัวที่ภาควิชา และยืน่ คํารองขอกลับ
เขาศึกษาผานอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติคณบดี/ผูอํานวยการกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับอนุมัติ
ใหกลับเขาศึกษาแลวใหมีสภาพเปนนักศึกษาเหมือนกอนถูกสั่งพักการศึกษา
หมวดที่ ๕
การสําเร็จการศึกษา
ขอ ๓๒ นักศึกษาจะมีสิทธิไ์ ดรับการเสนอชือ่ ใหไดรับปริญญาบัตร ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาครบหนวยกิตและวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ําชั้น
หรือเรียนแทน ใหนับหนวยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบไดเพียงครั้งเดียว
(๒) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
(๓) เปนผูม ีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามขอบังคับ ๓๔
ขอ ๓๓ การไดเกียรตินยิ มสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
(๑) สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติและมีระยะเวลาการศึกษาไมเกินที่กําหนดไวตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร
(๒) ไมเคยสอบตก (F, Fe, Fa) หรือไดรับผลการศึกษาไมพอใจ (U) ในรายวิชาใด
(๓) ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพือ่ เปลี่ยนแตมคะแนนเฉลีย่ สะสม
(๔) นักศึกษาซึ่งไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๖๐ ขึ้นไป จะไดเกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง
(๕) นักศึกษาซึ่งไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ขึ้นไป จะไดเกียรตินยิ มอันดับสอง
หมวดที่ ๖
การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
ขอ ๓๔ นักศึกษาซึ่งเปนผูม ีเกียรติและศักดิ์ สมควรพิจารณาเสนอสภาพมหาวิทยาลัย ใหไดรับปริญญาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะตองมีคณ
ุ สมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย
มีวัฒนธรรม สุภาพเรียบรอย รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและประโยชนของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และ
คําสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจะตองมีพฤติการณดานความประพฤติ ดังนี้
(๑) ไมเปนผูซ ึ่งมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบโดยคําวินิจฉัยของแพทย หรือเปนผูท ี่ศาลสั่งใหเปนคนเสมือนไร
ความสามารถ หรือไรความสามารถ
(๒) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษา หรืออยูในระหวางตองหาคดีอาญา เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ
หรือความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาท
(๓) ไมเปนผูซ ึ่งประพฤติชั่ว บกพรองในศีลธรรม ประพฤติตนเปนคนเสเพล เสพเครื่องดองของเมาจนไมสามารถ
ครองสติได มีหนี้สินรุงรัง หมกมุนในการพนัน ประพฤติผิดในฐานชูสาว ซึ่งทําใหเสื่อมเสียชือ่ เสียง

(๔) ไมเปนผูซ ึ่งกอใหเกิดการแตกแยกความสามัคคี หรือกอการวิวาทในระหวางนักศึกษาดวยกัน หรือระหวาง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอื่นหรือบุคคลอื่น
(๕) ไมเปนผูซ ึ่งแสดงอาการกระดางกระเดื่อง ลบหลูดูหมิ่นคณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
(๖) ไมเปนผูซ ึ่งกาวกายในอํานาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
(๗) ไมเปนผูซ ึ่งจงใจ หรือกระทําการอันกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(๘) ไมมีหนี้สนิ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๕ นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔ ไดชอื่ วาเปนผูซึ่งไมมีเกียรติและศักดิ์
ไมสมควรไดรบั ปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ อาจไดรับพิจารณาดังนี้
(๑) ไมเสนอชือ่ ใหไดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
(๒) ยับยั้งไมเสนอชื่อใหไดรับปริญญา มีกําหนด ๑ ป ถึง ๓ ปการศึกษา ทั้งนี้ ตามลักษณะความผิดที่ไดกระทําขึน้
ขอ ๓๖ เมื่อนักศึกษาสอบไดครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลัยใดแลว กรณีพบวานักศึกษาขาดคุณสมบัติขอใด
ขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิน์ ักศึกษาเสนอความเห็นตอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไมชักชา
ขอ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตองมีคณะกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด ประธานคณะกรรมการมีอํานาจเชิญบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวของกับกรณีมา
อธิบายชีแ้ จง มีอํานาจขอสําเนาเอกสารจากหนวยงานใด ๆ มาประกอบการพิจารณาได คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผูนั้นมา
ใหถอยคําเพื่อประโยชนในการพิจารณาหรือไมก็ได การวินิจฉัยชี้ชาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ หากมีคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ ๓๘ การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผูใดซึ่งเห็นวาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔ และ
ปรากฏวามีนักศึกษาของคณะอื่นมีสวนรวมในการประพฤติผิดอยูดว ย ใหประธานกรรมการในคณะ/วิทยาลัย ทีท่ ําการพิจารณา
ทําบันทึกแจงไปยังคณบดี/ผูอํานวยการในคณะ/วิทยาลัยของนักศึกษาซึ่งรวมประพฤติผิดดวยโดยดวน เพื่อใหคณะ/วิทยาลัยนั้น
ๆ พิจารณาดําเนินการตอไป
ขอ ๓๙ นักศึกษาผูใดถูกคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรไมเสนอชื่อใหไดรบั ปริญญา ถาเห็น
วาตนไมไดรับความเปนธรรมใหมสี ิทธิ์อุทธรณตอ อธิการบดีโดยทําเปนหนังสือมีสําเนาถูกตองหนึ่งฉบับลงลายมือชือ่ ของผู
อุทธรณยนื่ ตอคณบดี/ผูอํานวยการซึ่งตนศึกษาในคณะ/วิทยาลัยนัน้ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันทีท่ ราบวาตนเปนผูไ มสมควร
ไดรับปริญญา
ใหผูซึ่งรับอุทธรณสงอุทธรณนั้นพรอมดวยคําชีแ้ จงของตนถาพึงมีตอไปยังมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่
ไดรับอุทธรณอันถูกตองตามขอ ๓๙
ขอ ๔๐ เมือ่ มหาวิทยาลัยไดรับอุทธรณ ใหอธิการบดีหรือผูซ ึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนประธานกรรมการ คณบดี/
ผูอํานวยการทุกคณะ และผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ พิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จภายใน ๓๐
วันนับตั้งแตวนั ทีไ่ ดรับอุทธรณ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยยืนตามมติคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย คําวินิจฉัย
ชั้นนี้ใหเปนที่สุด แตถาวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย ใหเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทราบดวย
การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานทีป่ ระชุมเปน
ผูชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล

(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

