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(สําเนา) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว าดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 
 

 อาศัยอํานาจตามขอ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการ

ประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยคําแนะนําของสภาวิชาการมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545, ครั้งที่ 15/2545  เมื่อ

วันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2545 และครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546  จึงออกขอบังคับวาดวย

การศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไวดังตอไปนี้ 
  

ข อ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตร ี  

  พ.ศ. 2546" 

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิก 

3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารวีาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541 

3.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  (ฉบบัที่  2) 

  พ.ศ. 2543  บรรดาระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติหรือมติใด ๆ ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคบั

นี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ 4 ในขอบังคับนี้  

 "มหาวิทยาลยั"  หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 "สภามหาวิทยาลัย"  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 "สภาวิชาการ"  หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  

 "อธิการบดี"  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 "สํานักวิชา"  หมายถึง สํานักวิชาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  

 "คณบดี"  หมายถึง คณบดีสํานักวิชาที่หวัหนาสาขาวิชาสังกดั 

 "คณะกรรมการประจําสาํนักวิชา"    

หมายถึง คณะกรรมการประจาํสํานักวิชาในสาํนักวิชาตาง ๆของ

มหาวิทยาลัย 

"หัวหนาสาขาวิชา" หมายถึง หัวหนาสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ในกรณีที่นักศึกษา 

    ยังไมสังกัดสาขาวิชาใหหมายถึงหัวหนาสาขาวิชาที่ 

    อาจารยที่ปรึกษาสังกัด 
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 "อาจารยทีป่รึกษา"  หมายถึง อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา 

 "รายวิชาเอก"  หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่กําหนดไวในหลักสูตร 

ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  และเปนผูวินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจาก

การใชขอบังคับนี ้

ข อ 6 นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ไม

ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 
 

หมวด 1 

การรับเขาศึกษา 
 

ขอ 7 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา  

7.1 ผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี   ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 

  ตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

7.2 ผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ตองเปนผูที่สาํเร็จการศึกษาระดับ 

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือ 

  ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

7.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไมรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาวาไมเหมาะสมตอการศกึษา 

  ขั้นปริญญาตร ี

ขอ 8 วิธีการรับเขาศึกษา ใหเปนไปตามที่สภาวิชาการกาํหนด 

ขอ 9 การขอเขาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง 

9.1 ผูที่ สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอ ุดมศ ึกษาอื่น                

ที่มหาวิทยาลัยรับรอง อาจขอเขาศึกษาตอเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่งได 

 9.2 การขอเขาศึกษา ใหยื่นคํารองตอศูนยบริการการศึกษาไมนอยกวา 30 วัน กอนเปดภาค

การศึกษาทีจ่ะเขาศึกษา 

9.3 การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาที่เทียบโอน  หรือโอนยาย  รายวิชาที่ตองศึกษา 

เพิ่มเติม รวมถึงระยะเวลาของการศึกษา ใหคณะกรรมการประจําสํานกัวิชาเปนผูพิจารณา

อนุมัติโดยคําแนะนําของหวัหนาสาขาวชิาที่นักศึกษาสมัครเขาศึกษา 

9.4 ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหเทียบโอนรายวิชา     สวนผูที่สําเร็จการศึกษา 

  จากมหาวิทยาลยัใหโอนยายรายวิชา 

 9.5 รายวิชาที่จะพจิารณาเทียบโอนใหนั้น  ตองเปนรายวิชาที่นกัศึกษาเคยสอบไดระดับคะแนน

ตัวอักษรไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา สวนรายวิชาที่โอนยายตองไดรับระดับคะแนนตัวอักษร

ไมตํ่ากวา D 
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 9.6  รายวิชาที่นํามาเทียบโอน  หรือโอนยายตองเปนรายวิชาที่อยูในหลักสูตรที่นักศึกษาจบมาแลว

ไมเกิน 1 ป 

 9.7 รายวิชาที่ตองศึกษาเพิ่มเติม ตองไมนอยกวา 40 หนวยกิต 

ขอ 10 การขึ้นทะเบียนเปนนกัศึกษา 

 10.1 ผูสมัครเปนนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อไดขึ้นทะเบียนแลว 

 10.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 
 

หมวด 2 

ระบบการศึกษา 
 

ขอ 11 ระบบการศึกษา  

11.1 เปนระบบเรียนเก็บหนวยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาค

การศึกษา แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห 

11.2 หนวยกิต หมายถึง หนวยนับที่ใชแสดงปริมาณการศึกษา การกําหนดจาํนวนหนวยกิต 1 

หนวยกิตมีหลักเกณฑดังนี้  

11.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเทา ที่ใชเวลาไมนอยกวา 12 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษา 

11.2.2   การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝก ที่ใชเวลาไมนอยกวา 24 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 

11.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝกงาน การฝกภาคสนาม หรือการ

ฝกงานวิชาชีพ ที่ใชเวลาไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

11.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาไมนอย

กวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

11.3 หนวยกิตเรียน หมายถึง จํานวนหนวยกิตที ่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาค

การศึกษา 

11.4 หนวยกิตสะสม หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นกัศึกษาไดรับระดับ

คะแนนตัวอักษร  A B+ B C+ C D+ D และ F ในกรณีที่นักศึกษาไดรับระดับคะแนน

ตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใด ใหนับจาํนวนหนวยกิตสะสมจากรายวิชา

นั้นในครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว 

11.5 หนวยกิตสอบได หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาไดรับระดับคะแนน

ตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST ในกรณีที่นักศึกษาสอบไดรายวิชาใดมากกวา

หนึ ่งครั ้ง หรือสอบไดรายวิชาใดที ่ระบุไววาเทียบเทารายวิชาที ่สอบไดมาแลว ใหนับ

จํานวนหนวยกิตสอบไดครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว 
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หมวด 3 

การลงทะเบียนเรียน 
 

ขอ 12 การลงทะเบียนเรียน  

12.1 นักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิการเขาเปนนักศึกษา  และจะถูกถอนชื่อ

ออกจากทะเบียน 

12.2 นักศึกษาปจจุบันจะตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มิฉะนั้น

จะไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 

12.3 นักศึกษาปจจุบันที่มิไดลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ตองไดรับ

อนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ 23 และจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพ

นักศึกษา  มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 

12.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

12.5 หนวยกิตเรียนในแตละภาคการศึกษาตองไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน  22 หนวยกิต 

 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนดไดก็ตอเมื่อจะจบหลักสูตร   หรือรายวิชา

ที่ลงทะเบียนเรียนไดตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาที่กําหนด  หรือในภาคการศึกษา

นั้น  หลักสูตรกําหนดใหลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนด   และจะลงทะเบียนเรียนเกิน

หนวยกิตที่กําหนดไดก็ตอเมื่อจะขอจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  การขอลงทะเบียนต่ํา

หรือเกินกวาหนวยกิตที่กําหนดขางตน  ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติโดย

คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษากอนการลงทะเบียนเรียน 

12.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

12.6.1 นักศึกษาที่ไดรับ  F U หรือ W ในรายวิชาบังคับจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา

นั้นซ้ําอีก  จนกวาจะไดรับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S  

  12.6.2    นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ที่ไดรับ D หรือ D+ อีกเพื่อ

ปรับระดับคะแนนก็ได  

  12.6.3 นักศึกษาที่ไดรับ  F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

ซ้ําอีกจนกวาจะไดรับ  A B+ B C+ C D+ D  หรือ S  หรือเลือกเรียนรายวิชา

เลือกอื่นก็ได  ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และโดยอนุมัติ

จากหัวหนาสาขาวิชา 
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  12.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามขอ 12.6.1, 12.6.2  และ  12.6.3 ใหใชระดับคะแนน

ตัวอักษรที่ไดรับครั้งสุดทาย สําหรับการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

และใหบันทึกผลการเรียนทุกคร้ังที่ลงทะเบียนเรียนไวในใบแสดงผลการเรียน 

 12.7  การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กําหนดในหลักสูตร  หากนักศึกษาประสงคจะ

ขอรับผลการประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร  S  หรือ  U  ตองไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยที ่ปรึกษา  โดยความยินยอมของอาจารยผู สอน  และไดรับอนุมัติจาก

หัวหนาสาขาวิชา  ทั้งนี้ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

 12.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรวมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูได 

โดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารยผูสอน  

และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา  ซึ่งนักศึกษาจะไดรับผลการประเมินเปนระดับ

คะแนนตัวอักษร V หรือ W  ทั้งนี้ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

 12.9 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาโดย

คําแนะนําของสาขาวิชาใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี

เนื้อหาและคุณภาพเหมือน  หรือคลายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษา  เพื่อนํา

จํานวนหนวยกิต และผลการศึกษามาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรแต

จํานวนหนวยกิตตองไมเกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร 

 12.10 การลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและตอง

ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยทีป่รึกษา  

 12.11 กําหนดวัน วิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียนเรียน  ใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย  

ขอ 13 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา 

13.1 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชานั้น ตองไมเปนผลใหจํานวนหนวยกติเรียนลดลง

หรือเพิ่มขึ้นจนแยงกับเกณฑในขอ 12.5  

13.2 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทําไดภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา และจะสมบูรณ

ก็ตอเมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

13.3 การขอลดรายวิชา จะกระทาํไดภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้จะไมมี

การบันทึกรายวิชาที่ขอลดในใบแสดงผลการศึกษา  

13.4 การขอถอนรายวิชา จะกระทําไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา แตไมเกิน10 

สัปดาหแรกของภาคการศึกษาทั้งนี้จะมีการบันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบแสดงผล

การศึกษา 

13.5 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 
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13.6 การขอถอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน

รายวิชานั้น 

ขอ 14 เวลาเรียน 

14.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้ําซอนกันมิได 

14.2 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา หรือ

ของการปฏิบัติการ การทดลอง การฝก หรือการศึกษาที่เทียบเทาการฝกงาน หรือการฝก

ภาคสนามจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชาดังกลาวได  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนนอย

กวานี้  อาจารยผูสอนอาจพิจารณาอนุญาตใหเขาสอบในรายวิชานั้นได 
 

หมวด 4 

ระยะเวลาการศึกษา 
 

ขอ 15 ระยะเวลาการศึกษา 

 หลักสูตรตาง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาต่ําสุดและสูงสุด ดังนี ้

15.1 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา และไมเกิน 12  ภาค

การศึกษาหรือเทียบเทา 

 15.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ไมนอยกวา 9 ภาคการศึกษา และไมเกิน 24 ภาคการศึกษา

หรือเทียบเทา 

 15.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ไมนอยกวา 12 ภาคการศึกษา และไมเกิน 30 ภาคการศึกษา

หรือเทียบเทา 

 15.4 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป) ไมนอยกวา 13 ภาคการศึกษา และไมเกิน 36 ภาคการศึกษา

หรือเทียบเทา 
 

หมวด 5 

ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 

ขอ 16 ระบบดัชนีผลการศึกษา  

16.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา ใหใชระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้น

เปนดัชนีผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

      ระดับคะแนนตัวอกัษร     ความหมาย   แตมระดับคะแนน  

        A  ดีเยี่ยม 4.00  

        B+  ดีมาก 3.50  

        B  ด ี 3.00  

        C+  ดีพอใช 2.50  
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        C  พอใช 2.00  

        D+  ออน 1.50  

        D  ออนมาก 1.00  

        F  ตก 0  

ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นขางตนได ใหใชระดับ

คะแนนตัวอักษรตอไปนี้ 
  

         ระดับคะแนนตัวอกัษร   ความหมาย  

         I   การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  

         M   นักศึกษาขาดสอบ (Missing)  

         P   การสอนยังไมสิ้นสุด (In progress) 

         S   ผลการประเมินเปนที่พอใจ (Satisfactory) 

         ST   ผลการประเมินเปนที่พอใจสําหรับรายวชิา 

     ที่เทียบโอน (Satisfactory, transferred credit) 

         U   ผลการประเมินไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) 

           V   ผูรวมเรียน (Visitor)  

         W   การถอนรายวิชา (Withdrawal) 

         X   ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 
 

 16.2 การใหระดับคะแนนตวัอักษร 

16.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D  และ F ใหใชกับกรณีตอไปนี้  

(1) เปนรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนลําดับขั้น 

(2) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ที่ศูนยบริการ

การศึกษาไดรับแจงการเปลี่ยนแปลง ดังกลาวกอนสิ้นสุด 1 สัปดาหแรกของ

ภาคการศึกษาถัดไป 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X  

16.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามขอ 16.2.1 ใหใชกับกรณีตอไปนี้  

(1) ในรายวิชาที่นกัศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ 14 

(2) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบและไดรับการลงโทษใหไดระดับคะแนน 

F ตามขอ 24 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมตัิจาก I หรือ M ในกรณีที่ไมไดรับ

แจงจากสาํนักวิชาหลังจาก 1  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป  

  16.2.3 ระดับคะแนน I ใหใชกับกรณีตอไปนี ้
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(1) นักศึกษาปวย  จนเปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบไดโดยปฏิบัติถูกตองตาม

ขอ 21 

(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวสิัย และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวชิา 

(3) นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารย

ผูสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด เห็นวา

สมควรใหชะลอการวัดผลการศึกษา  

  16.2.4 ระดับคะแนน M ใหใชกับกรณีที่นักศึกษาขาดสอบ แตยังไมสามารถแสดง

หลักฐานที่สมบูรณในการขาดสอบได  

16.2.5 ระดับคะแนน P ใชกับรายวิชาที่มีการสอนและหรือทํางานตอเนื่องล้ําเขาไปใน

ภาคการศึกษาถัดไป 

16.2.6 ระดับคะแนน S, U ใชกับกรณีที ่ผลการประเมินเปนที ่พอใจหรือไมพอใจ

ตามลําดับในรายวิชาตอไปนี้  

(1) รายวิชาที่หลกัสูตรกาํหนดไววา ใหประเมินเปน S, U  

(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ 12.7 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก  I, M, P หรือ X 

16.2.7 ระดับคะแนน ST ใชกบัรายวิชาที่นกัศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชา 

  16.2.8 ระดับคะแนน V ใชกับรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปน   

ผูรวมเรียน โดยมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน

ทั้งหมดและอาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไดเรียนดวยความตั้งใจ  

  16.2.9 ระดับคะแนน W จะใหไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาในกรณี 

ตอไปนี้  

(1) รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ  13.4 

(2) นักศึกษาปวยจนไมสามารถเขาสอบไดโดยปฏิบัติถูกตองตามขอ 21 และ

หัวหนาสาขาวิชาพิจารณารวมกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน

เห็นวาสมควรใหถอนรายวิชานั้น  

(3) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ดวยเหตุผลตามขอ  23.1 

หรือ  23.2  

(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ดวยเหตุผลอื่นนอกจาก

ที่ระบุไวในขอ  24 

(5) หัวหนาสาขาวิชาอนุมัติใหเปลี่ยนจาก  I ที่ไดรับตามขอ 16.2.3 (1)  หรือ

ขอ 16.2.3 (2)  เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันพนวิสัยนั้นยังไมสิ้นสุด 
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(6) รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมเรียน  ตามขอ 

  12.8 และไดเขาชั้นเรียนเปนเวลาเรียนทั้งส้ินนอยกวารอยละ 80 ของเวลา

เรียนทั้งหมด  หรืออาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไมไดเรียนดวยความตั้งใจ 

(7) รายวิชาที่นักศึกษากระทาํผิดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียน  

  16.2.10 ระดับคะแนน X ใหใชกับเฉพาะในรายวิชาที่ศูนยบริการการศึกษายังไมไดรับ 

   รายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ตามกําหนดเวลา 
 

หมวด 6 

การยายสาขาวิชา การโอนยาย และการเทียบโอนรายวิชา 
 

ขอ 17 การยายสาขาวิชา 

17.1 นักศึกษาที่มีสิทธขิอยายสาขาวิชาตองมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

17.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแลว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชา 

 เฉพาะของสาขาวิชานั้นแลว 

17.1.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื่นขอยายไมต่าํกวา 2.00 

17.1.3 มีคุณสมบัติอื่นที่อาจกําหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก 

             คณะกรรมการประจาํสํานักวิชา 

17.2 นักศึกษาตองยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาตอศูนยบริการการการศึกษาไมนอยกวา 30 วัน 

กอนวันสิ้นภาคการศึกษา 

17.3 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูอนุมัติการยายสาขาวิชาโดยคําแนะนําของหัวหนา

สาขาวิชาที่นักศึกษาขอยายเขา 

17.4 ระยะเวลาที่ไดศึกษาในหลักสูตรที่ยายออกใหนับรวมเปนระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 

ที่ยายเขาดวย 

17.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาแลวจะยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาอีกไมได 

ขอ 18 การโอนยาย และการเทียบโอนรายวิชา   

รายวิชาที่โอนยายจะไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม  สวนรายวิชาที่เทียบโอนจะไดรับระดับ

คะแนนตัวอักษร ST  

18.1 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาใหดําเนินการดังนี้  

18.1.1 นักศึกษาตองขอโอนยายรายวิชาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา 

 ที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชา 

18.1.2 ตองโอนยายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลกัสูตรที่ยายออกและเปนรายวิชาที่

ตองเรียนในหลักสูตรที่ยายเขา โดยใหไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 
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18.1.3 ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพจิารณาอนุมตัิรายวิชาทีโ่อนยายโดยคําแนะนําของ

อาจารยที่ปรึกษา 

18.2 นักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงคจะนําผลการศึกษาที่เคย

ศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอนใหดําเนินการดังนี ้

18.2.1 นักศึกษาตองขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแรก

ที่เขาศึกษา โดยมีสิทธยิื่นไดเพียงครั้งเดียว 

18.2.2 ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไมนอยกวา 2 ในระบบ 4 และตอง

ไมเปนผู ที ่พนสถานภาพการเปนนิสิต หรือนักศึกษาเนื ่องจากกระทําผิด

ระเบียบวินัยนักศึกษา 

18.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหเฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยูในหลักสูตร

ของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเห็นวามีมาตรฐานที่สามารถ

เทียบเคียงไดกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

18.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนไดนั้นตองมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคลายคลึง และมี

จํานวนหนวยกิตเทียบเทา หรือมากกวาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

 18.2.5 รายวิชาที ่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหนั ้น ตองเปนรายวิชาที่

นักศึกษาสอบไดระดับคะแนนตัวอักษรไมต่ํากวา C  หรือ  S หรือเทียบเทา 

 18.2.6 รายวิชาตามขอ 18.2.5 ตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 3 ป  นับถึงวันที่

นักศึกษายื่นคํารอง และจํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนไดตองไมเกิน 1 ใน 4    

ของหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู 

18.2.7 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย  ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

18.2.8 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหหัวหนาสาขาวิชาที่รับผิดชอบ

รายวิชานั้นพิจารณาอนุมัต ิ

18.3 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามขอ 12.9 

ใหขอเทียบโอนรายวิชาดังกลาว  ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดทายที่ไดรับ

อนุมัติใหไปศึกษาเทานั้น 
 

หมวด 7 

การประเมินผลการศึกษา 
 

ขอ 19 การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย  

19.1 การประเมินผลการศึกษาใหกระทาํเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา 

19.2 การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย 
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19.2.1 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค  ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาใน

แตละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตกับแตมระดับ

คะแนนที่นักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยผลรวมของ

จํานวนหนวยกิตของรายวิชาเหลานั้น 

19.2.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของรายวิชาที่

ลงทะเบียนตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคํานวณ โดยเอา

ผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตกับแตมระดับคะแนนที่นักศึกษาไดรับในแตละ

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในคร้ังสุดทายเปนตัวตั้ง แลวหารดวยจํานวนหนวยกิต

สะสม 
 

หมวด 8 

การจําแนกสถานภาพนกัศึกษา 
 

ขอ 20 การจําแนกสถานภาพนักศึกษา 

20.1 การจําแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระทําเมื ่อสิ ้นภาคการศึกษา โดยใหเริ่มจําแนก

สถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สามนับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา 

20.2 นักศึกษาที่ไดรับการจําแนกสถานภาพแลวมี 2 ประเภท ไดแก  

20.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา

กวา 1.80 

20.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ไดแก นักศึกษาที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ตั้งแต 1.50 ขึ้นไปแตไมถึง  1.80 
 

หมวด 9 

การลา  การลงโทษ  และการพนสถานภาพนักศึกษา 
 

ขอ 21 การลาปวย 

21.1 การลาปวย คือ การลาของนักศึกษาที่ปวยจนไมสามารถเขาเรียนและหรือเขาสอบใน

บางรายวิชาหรือทั้งหมดได 

21.2 การลาปวยตามขอ 21.1 นักศึกษาตองยื่นคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห

นับจากวันที ่นักศึกษาเริ่มปวย พรอมดวยใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของ

มหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

ขอ 22 การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาตองยื่นคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาหนับ

แตเกิดเหต ุ
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ขอ 23 การลาพกัการศึกษา 

23.1 นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาโดยผานอาจารยที่ปรึกษาไมชากวาสัปดาห  

ที่ 10 ของภาคการศึกษา สําหรับกรณีตอไปนี้  

23.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ  

23.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 

23.1.3 มีความจําเปนสวนตัว  โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลว 

ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา  

23.2 นักศึกษาที ่ย ังไมมีผลการเรียน   แตจําเปนตองลาพักการศึกษาใหยื ่นคํารองตอ

หัวหนาสาขาวิชาผานอาจารยที่ปรึกษาโดยเร็วที ่สุด และใหคณะกรรมการประจํา

สํานักวิชาที่หัวหนาสาขาวิชาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

23.3 การลาพักการศึกษาตามขอ  23.1  และ  23.2  ใหอนุมัติครั้งละไมเกิน 2 ภาคการศึกษา

ถานักศึกษายังมีความจําเปนตองขอลาพักการศึกษาตอไปอีกใหยื ่นคํารองใหม ยกเวน

การลาตามขอ 23.1.1 ใหเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

23.4 ให ถ ือวาระยะเวลาที ่น ักศึกษาไดรับอนุม ัติให ลาพักการศึกษาเปนสวนหนึ ่งของ

ระยะเวลาการศึกษาของผูนั้น ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ 23.1.1 และ 23.1.2  

23.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  ตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก  และคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ภายใน 15 วันนับจากวันที ่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ยกเวนกรณีที ่ไดชําระ    

คาหนวยกิตแลว มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา  

23.6 นักศึกษาที่ประสงคจะกลับเขาศึกษากอนระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ  ใหยื่นคํารองขอกลับ

เขาศึกษาเพื่อขออนุมัติตอหัวหนาสาขาวิชากอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนในแตละ

ภาคการศึกษาไมนอยกวา 1 สัปดาห 

23.7 เมื่อนักศึกษากลบัเขาศึกษาแลว ใหมีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพกอนไดรับ

อนุมัติใหลาพักการศึกษา  

ขอ 24 การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด  

24.1 เมื่ อนักศึกษากระทํ าผิด  หรือรวมกระทํ าผิดระเบียบการสอบ  หรือการวัดผล               

ใหคณะกรรมการพ ิจารณ าโทษน ักศ ึกษ าที ่กระทําผ ิดระ เบ ียบการสอบตามที่          

สภาวิชาการแตงตั ้งเป นผู พิจารณา  แลวรายงานผลการพิจารณาตอมหาวิทยาลัย        

เพื่อดําเนินการลงโทษและแจงโทษใหทุกฝายที่เกี่ยวของทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณา

โทษดังตอไปนี้ 



13 

 

24.1.1 ถาเปนความผิดประเภททุจริต ใหลงโทษโดยใหไดรับ F ในรายวิชาที่กระทํา

ผิดระเบียบการสอบ สวนรายวิชาอื่นที่นักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียนไว      

ถาเปนรายวิชาที่สอบมาแลว ใหไดผลการสอบตามที่สอบไดจริง ถาเปน

รายวิชาที่ยังไมไดสอบ ก็ใหดําเนินการสอบตามปกติและใหไดผลการสอบ

ตามที่สอบไดจริง และใหพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้น 1 ภาค

การศึกษาเปนอยางนอยหรืออาจใหพนสถานภาพนักศึกษาก็ได 

24.1.2 ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนาทุจริต  ใหลงโทษโดยใหไดรับ F ในรายวิชา

ที่กระทําผิดระเบียบการสอบ  และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้น

ไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา 

24.1.3 ถาเปนความผิดอยางอื่นที่ระบุไวในขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ        

ใหลงโทษตามควรแกความผิดนั้น แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของ

ความผิดประเภททุจริตตามขอ 24.1.1  

24.2 ถานักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา  ใหคณะกรรมการ

พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอ

มหาวิทยาลัยตามควรแกความผิดนั้น  

24.3 การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย  ใหเริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่กระทําผิดนั้นโดยใหมีระยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน  ทั้งนี้ใหนับระยะเวลา

ที่ถูกสั่งพักการศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษาและใหจําแนกสถานภาพนักศึกษา     

ทุกภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักดวย 

24.4 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา  จะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา

ทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันที ่ถูกสั ่งพักยกเวนภาคการศึกษาที ่ไดชําระ      

คาหนวยกิตแลว มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 

ขอ 25 การพนสถานภาพนักศึกษา 

  นอกจากกรณีที่ระบุไวในขออื่นแลว นักศึกษาจะพนสถานภาพในกรณี ดังตอไปนี้  

25.1 เมื่อไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย 

25.2 เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก 

25.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแลวยังไมลงทะเบียนเรียน หรือยังไมชําระ

คาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา  นักศึกษาที่พนสถานภาพในกรณีนี้อาจขอ

คืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันไดโดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

25.4 เมื่อมีการจําแนกสถานภาพนักศึกษา และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50  
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25.5 เมื่อเปนนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 

ตอเนื่องกัน  4  ภาคการศึกษา  

25.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามขอ 15 แลวยังไมสาํเร็จการศึกษา  

25.7 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิด

ระเบียบการสอบสั่งใหพนสถานภาพนักศึกษา ตามขอ 24 

25.8 เมื่อมหาวิทยาลยัมปีระกาศใหพนสถานภาพนกัศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือทําผิด

ขอบังคับ หรือระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัย 

25.9 เมื่อเสียชีวิต 
 

หมวด 10 

การสําเร็จการศึกษา 
 

ขอ 26 ผูมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา  

26.1 นักศึกษาตองมีคุณสมบตัิดังตอไปนี้อยางครบถวนจึงจะมีสิทธิขอสาํเร็จการศึกษา 

26.1.1 เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอสําเร็จ

การศึกษา 

26.1.2 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร, ไดแตมระดับคะแนนเฉลี ่ย

สะสมไมต่ํากวา 2.00 และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไมต่ํากวา 

2.00 

26.1.3 นักศึกษาที ่เขาศึกษาเพื ่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง  ตองสอบได

ครบถวนทุกรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาเพิ่มเติม  โดยมีแตมระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมไมต่ํากวา 2.00  

26.1.4 มีระยะเวลาการศึกษาไมต่ํากวาและไมเกินที่กําหนดไวในขอ 15 ยกเวนผูที ่

เขาศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง  ใหระยะเวลาการศึกษา

ต่ําสุดเปนไปตามที่คณะกรรมการประจําสํานักวิชากําหนดไวใน  ขอ 9.3 

26.2 นักศึกษาผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 26.1 จะตองยื่นคํารองแสดง       

ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอศูนยบริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด  

มิฉะนั้นจะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาค

การศึกษานั้น  

26.3 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 26.1 แตมิไดยื่นคํารองแสดงความจํานง

ขอสําเร็จการศึกษาตามขอ 26.2  หรือยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ 

เพิ่มเติม  สามารถยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นักศึกษา

จะตองรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นไวดวย 
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ขอ 27 การพิจารณาใหปริญญา 

27.1 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาใหปริญญาตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย  และ

ไมมีพันธะหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย 

27.2 คณบดี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด  เปนผู

พิจารณาเสนอชื ่อนักศึกษาตอสภาวิชาการ  เพื ่อพิจารณาใหความเห็นชอบสําเร็จ

การศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 

ขอ 28 การใหปริญญาเกยีรตินิยม 

28.1 นักศึกษาผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอนัดับหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติดังนี้  

28.1.1 มีหนวยกิตสอบไดครบถวนตามหลักสูตรภายในกําหนดเวลาปกติของหลักสูตร  

28.1.2 ไมมีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนไดรับระดับคะแนนตัวอักษร F หรอื U 

28.1.3 ไมเคยเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ เพือ่ปรับระดับคะแนน D หรอื D+ 

28.1.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป  

28.2 นักศึกษาผู ที ่จะ ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติตามขอ 

28.1.1 - 28.1.3 และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป  

28.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เปน     

ผูพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรไดรับปริญญาเกียรตินิยมตอสภาวิชาการ  เพื่อ

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ

28.4 นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตองไมเปนผูที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 

(ตอเนื่อง) หรือผูที่เขาศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง  หรือไมเปนผูที่

เทียบโอนรายวิชา 

ขอ 29 การใหเหรียญรางวัลและเข็มทองคํา 

 นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับเหรียญรางวัล จะตองมีคุณสมบัติดังนี้  

29.1 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะไดรับเหรียญทองเกียรตินิยม  

29.2 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะไดรับเหรียญเงินเกียรตินิยม  

29.3 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

สูงสุดในสาขาวิชา  จะไดรับรางวัลเข็มทองคํา  
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 30 การใดที่ไดดําเนินการไปแลวสําหรับนักศึกษาที่ เขารับการศึกษากอนภาคการศึกษาที่  1           

ปการศึกษา 2546 ใหถือวาการดําเนินการนั้น ๆ  สิ้นสุด  มิอาจขอเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตาม

ขอบังคับนี้ได 
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ขอ 31 ใหใชวิธีคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามขอบังคับเดิมสําหรับนักศึกษาที่เขารับ

ก ารศึกษ ากอ นภาคการศึกษ าที ่  1 ปการศึกษา 2546  จนถึงภาคการศึกษากอนที่

ขอบังคับนี้มีผลบังคับใช  และใหใชวิธีการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามขอบังคับนี้

ตั้งแตภาคการศึกษาที่ขอบังคับนี้มีผลบังคับใช 

ขอ 32 ในการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่เขาศึกษากอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 

2546 ใหยกเวนไมตองนําเกณฑแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ มวิชาเอกมาประกอบ     

การพิจารณา 
 

  ประกาศ ณ วันที่     10    มิถุนายน   พ.ศ.  2546 

 

 

      ลงนาม               คนึง  ฦๅไชย 

               (ศาสตราจารย คนึง  ฦๅไชย) 

              นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 
 


