
 

      ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

         วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

         .………………………………………….. 

 

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

เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี        

ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยคําแนะนําของสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561        

จึงออกขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ขอบังคับน้ีเรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี

  พ.ศ. 2561" 

ขอ  2 ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป 

ขอ  3 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

 เปนตนไป 

บรรดาระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติหรือมติใด ๆ ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ีใหใชขอบังคับน้ีแทน 

ขอ 4   ในขอบังคับน้ี  

  "มหาวิทยาลัย"   หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

  "สภามหาวิทยาลัย" หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 "สภาวิชาการ"  หมายถึง  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

   "อธิการบดี"   หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

  "สํานักวิชา"   หมายถึง  สํานักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

  "คณบดี"   หมายถึง  คณบดีสํานักวิชาท่ีหัวหนาสาขาวิชาสังกัด 

  "คณะกรรมการประจําสํานักวิชา"    

 หมายถึง  คณะกรรมการประจําสํานักวิชาในสํานักวิชาตาง  ๆ

 ของมหาวิทยาลัย 

 "หัวหนาสาขาวิชา"  หมายถึง  หัวหนาสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด ในกรณีท่ีนักศึกษา

      ยังไมสังกัดสาขาวิชาใหหมายถึงหัวหนาสาขาวิชา  

      ท่ีอาจารยท่ีปรึกษาสังกัด 

  "อาจารยท่ีปรึกษา"  หมายถึง อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา 
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  "รายวิชาเอก"  หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

ขอ  5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี  และเปนผูวินิจฉัยหรือช้ีขาดในกรณีท่ีมีปญหา

 จากการใชขอบังคับน้ี 

ขอ  6 นักศึกษาตองปฏ ิบัต ิตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏ ิบ ัติอื ่น ๆ ของ

มหาวิทยาลัยท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี 
 

หมวด 1 

การรับเขาศึกษา 
 

ขอ  7 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา  

   7.1 ผูท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 

ตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 

    รับรอง หรือสถาบันการศึกษาตางประเทศท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

7.2  ผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญาหรือ

เทียบเทา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึง หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา           

ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

7.3  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไมรับบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาวาไมเหมาะสมตอ

การศึกษาข้ันปริญญาตรี 

ขอ 8 วิธีการรับเขาศึกษา ใหเปนไปตามท่ีสภาวิชาการกําหนด 

ขอ  9 การขอเขาศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมข้ึนอีกสาขาหน่ึง 

9.1 ผูท่ีสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน          

ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง อาจขอเขาศึกษาตอเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมข้ึนอีกสาขาหน่ึงได 

9.2 การขอเขาศึกษา ใหย่ืนคํารองตอศูนยบริการการศึกษาไมนอยกวา 30 วัน กอน

เปดภาคการศึกษาท่ีจะเขาศึกษา 

9.3   การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาท่ีเทียบโอน หรือโอนยาย รายวิชาท่ีตอง

ศึกษาเพ่ิมเติม รวมถึงระยะเวลาของการศึกษาใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชา

เปนผูพิจารณาอนุมัติโดยคําแนะนําของหัวหนาสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสมัครเขาศึกษา 

9.4  ผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใหเทียบโอนรายวิชา สวนผูท่ีสําเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยใหโอนยายรายวิชา 
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9.5 รายวิชาท่ีจะพิจารณาเทียบโอนใหน้ัน  ตองเปนรายวิชาท่ีนักศึกษาเคยสอบได

ระดับคะแนนตัวอักษรไมตํ่ากวา C หรือเทียบเทา สวนรายวิชาท่ีโอนยายตองไดรับ

ระดับคะแนนตัวอักษรไมตํ่ากวา D หรือ S 

9.6  รายวิชาท่ีนํามาเทียบโอน  หรือโอนยายตองเปนรายวิชาท่ีอยูในหลักสูตรท่ีนักศึกษา

จบมาแลวไมเกิน 1 ป หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

9.7  รายวิชาท่ีตองศึกษาเพ่ิมเติม ตองไมนอยกวา 40 หนวยกิต 

ขอ  10 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

  10.1 ผูสมัครเปนนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเม่ือไดข้ึนทะเบียนแลว 

 10.2  วิธีการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวด 2 

ระบบการศึกษา 
 

ขอ 11 ระบบการศึกษา  

11.1 เปนระบบเรียนเก็บหนวยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปการศึกษาหนึ่งมี     

3 ภาคการศึกษา แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 

สัปดาห 

11.2  หนวยกิต หมายถึง หนวยนับท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา การกําหนดจํานวนหนวยกิต 

1 หนวยกิตมีหลักเกณฑดังน้ี  

11.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนท่ีเทียบเทาท่ีใชเวลาไมนอยกวา 12 

ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา 

11.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝกท่ีใชเวลาไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง

ตอภาคการศึกษา 

11.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝกงาน การฝกภาคสนาม หรือ

 การฝกงานวิชาชีพท่ีใชเวลาไมนอยกวา 36 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา 

11.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใช

 เวลาไมนอยกวา 36 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา 

11.3 หนวยกิตเรียน หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละ

 ภาคการศึกษา 

11.4 หนวยกิตสะสม หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมดของทุกรายวิชาท่ีนักศึกษา

ไดรับระดับคะแนนตัวอักษร  A B+ B C+ C D+ D และ F ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับ
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ระดับคะแนนตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาใด ใหนับจํานวน

หนวยกิตสะสมจากรายวิชาน้ันในคร้ังสุดทายเพียงคร้ังเดียว 

11.5 หนวยกิตสอบได หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับระดับ

คะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบไดรายวิชา

ใดมากกวาหน่ึงครั้ง หรือสอบไดรายวิชาใดท่ีระบุไววาเทียบเทารายวิชาท่ีสอบได  

มาแลว ใหนับจํานวนหนวยกิตสอบไดคร้ังสุดทายเพียงคร้ังเดียว 
 

หมวด 3 

การลงทะเบียนเรียน 
 

ขอ  12 การลงทะเบียนเรียน  

12.1  นักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกตองลงทะเบียนเรียนภายใน

เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  มิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธิการเขาเปนนักศึกษา  และ

จะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียน 

12.2 นักศึกษาปจจุบันจะตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 มิฉะน้ันจะไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน 

12.3 นักศึกษาปจจุบันที่มิไดลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ตอง

 ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ 23 และจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษา

 สถานภาพนักศึกษา  มิฉะน้ันจะพนสถานภาพนักศึกษา 

12.4  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ ก็ตอเม่ือได ชําระคาธรรมเนียมภายในเวลา            

 ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

12.5 หนวยกิตเรียนในแตละภาคการศึกษาตองไมนอยกวา 9  หนวยกิต แตไมเกิน  22 

หนวยกิต  

 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนตํ่ากวาท่ีกําหนดไดก็ตอเม่ือจะจบหลักสูตร   

หรือรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไดตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตตํ่ากวาท่ีกําหนด  

หรือในภาคการศึกษาน้ัน  หลักสูตรกําหนดใหลงทะเบียนเรียนตํ่ากวาท่ีกําหนด   

และจะลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิตท่ีกําหนดไดก็ตอเม่ือจะขอจบการศึกษา       

ในภาคการศึกษาน้ัน  การขอลงทะเบียนตํ่าหรือเกินกวาหนวยกิตท่ีกําหนดขางตน     

ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติโดยคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษากอน

การลงทะเบียนเรียน 
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12.6  การลงทะเบียนเรียนซํ้า 

12.6.1 นักศึกษาท่ีไดรับ  F U หรือ W ในรายวิชาบังคับจะตองลงทะเบียนเรียน

 รายวิชาน้ันซํ้าอีกจนกวาจะไดรับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S  

12.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาใด ๆ ท่ีไดรับ D หรือ D+    

อีกเพ่ือปรับระดับคะแนนก็ได  

12.6.3 นักศึกษาท่ีไดรับ  F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียน

รายวิชาน้ันซํ้าอีกจนกวาจะไดรับ  A B+ B C+ C D+ D  หรือ S  หรือ

เลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่นก็ได  ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากอาจารย     

ท่ีปรึกษา และโดยอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา 

12.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามขอ 12.6.1, 12.6.2  และ  12.6.3 ใหใชระดับ

คะแนนตัวอักษรท่ีไดรับคร้ังสุดทาย สําหรับการคํานวณแตมระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสม และใหบันทึกผลการเรียนทุกคร้ังท่ีลงทะเบียนเรียน

ไวในใบแสดงผลการเรียน 

12.7  การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากท่ีกําหนดในหลักสูตร  หากนักศึกษาประสงค

จะขอรับผลการประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร  S  หรือ  U  ตองไดรับ    

ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  โดยความยินยอมของอาจารยผูสอน  และ

ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา  ท้ังน้ีใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

12.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรวมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพ่ือเปนการเพ่ิมพูน

ความรูได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา โดยความยินยอมของ

อาจารยผูสอน  และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา  ซ่ึงนักศึกษาจะไดรับผลการ

ประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร V หรือ W  ท้ังน้ีใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

12.9 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา

โดยคําแนะนําของสาขาวิชาใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน

ท่ีมีเน้ือหาและคุณภาพเหมือนหรือคลายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษา  

เพ่ือนําจํานวนหนวยกิตและผลการศึกษามาเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร

แตจํานวนหนวยกิตตองไมเกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร 

12.10 การลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

 และตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา  

12.11 กําหนดวัน วิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาท่ีเปดใหลงทะเบียนเรียน  ใหเปนไป 

 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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ขอ  13 การขอเพ่ิม ขอลด และขอถอนรายวิชา 

13.1 การขอเพ่ิม ขอลด และขอถอนรายวิชาน้ัน ตองไมเปนผลใหจํานวนหนวยกิตเรียน

 ลดลงหรือเพ่ิมข้ึนจนแยงกับเกณฑในขอ 12.5  

13.2 การขอเพ่ิมรายวิชา จะกระทําไดภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา และจะ

 สมบูรณก็ตอเม่ือนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

13.3 การขอลดรายวิชา จะกระทําไดภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา ท้ังน้ีจะ

ไมมีการบันทึกรายวิชาท่ีขอลดในใบแสดงผลการศึกษา  

13.4 การขอถอนรายวิชา จะกระทําไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา แตไมเกิน

10 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา ท้ังน้ีจะมีการบันทึกรายวิชาท่ีขอถอนในใบ

แสดงผลการศึกษา 

13.5 การขอเพ่ิมและการขอลดรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

13.6 การขอถอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารย

ผูสอนรายวิชาน้ัน 

ขอ  14 เวลาเรียน 

14.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีมีเวลาเรียนซํ้าซอนกันมิได 

14.2 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชา 

หรือของการปฏิบัติการ การทดลอง การฝก หรือการศึกษาท่ีเทียบเทาการฝกงาน 

หรือการฝกภาคสนามจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชาดังกลาวได  ในกรณีท่ี

นักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวาน้ี  อาจารยผูสอนอาจพิจารณาอนุญาตใหเขาสอบ   

ในรายวิชาน้ันได 
 

หมวด 4 

ระยะเวลาการศึกษา 
 

ขอ  15 ระยะเวลาการศึกษา 

  หลักสูตรตาง  ๆมีระยะเวลาการศึกษาตํ่าสุดและสูงสุด ดังน้ี 

15.1   หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา และไมเกิน 12  ภาค

  การศึกษาหรือเทียบเทา 

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

 การศึกษาหรือเทียบเทา 

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

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

  การศึกษาหรือเทียบเทา 
 

หมวด 5 

การยายสาขาวิชา การโอนยาย และการเทียบโอนรายวิชา 
 

ขอ  16 การยายสาขาวิชา 

 16.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิขอยายสาขาวิชาตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 16.1.1  สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงแลว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวด

 วิชาเฉพาะของสาขาวิชาน้ันแลว 

16.1.2 มีแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในภาคการศึกษาท่ีย่ืนขอยายไมตํ่ากวา 

2.00 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาท่ียาย

เขาศึกษา 

16.1.3  มีคุณสมบัติอ่ืนท่ีอาจกําหนดเพ่ิมเติมโดยสาขาวิชาซ่ึงไดรับความเห็นชอบ

  จากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

16.2  นักศึกษาตองย่ืนคํารองขอยายสาขาวิชาตอศูนยบริการการศึกษาไมนอยกวา  30 

 วันกอนวันส้ินภาคการศึกษา 

16.3  คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูอนุมัติการยายสาขาวิชาโดยคําแนะนําของ

 หัวหนาสาขาวิชาท่ีนักศึกษาขอยายเขา 

16.4   ระยะเวลาท่ีไดศึกษาในหลักสูตรท่ียายออกใหนับรวมเปนระยะเวลาการศึกษาของ

หลักสูตรท่ียายเขาดวย 

16.5  นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาแลวจะย่ืนคํารองขอยายสาขาวิชาอีกไมได 

ขอ 17 การโอนยาย และการเทียบโอนรายวิชา   

 รายวิชาที่โอนยายจะไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม  สวนรายวิชาท่ีเทียบโอนจะไดรับ

ระดับคะแนนตัวอักษร ST  

17.1   นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาใหดําเนินการดังน้ี  

17.1.1 นักศึกษาตองขอโอนยายรายวิชาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาค

 การศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชา 

17.1.2 ตองโอนยายทุกรายวิชาท่ีเคยเรียนในหลักสูตรท่ียายออก  และเปน

 รายวิชาท่ีตองเรียนในหลักสูตรท่ียายเขา โดยใหไดรับระดับคะแนน

 ตัวอักษรเดิม 
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17.1.3 ให หัวหนาสาขาวิชาเปนผู พิจารณาอนุมัติรายวิชาท่ีโอนยายโดย

 คําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

17.2  นักศึกษาท่ีไดรับคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงคจะนําผลการศึกษา  

 ท่ีเคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอนใหดําเนินการดังน้ี 

17.2.1 นักศึกษาตองขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแรก

 ท่ีเขาศึกษา โดยมีสิทธิย่ืนไดเพียงคร้ังเดียว 

17.2.2 ตองมีคะแนนเฉล่ียสะสมจากสถาบันเดิมไมนอยกวา 2 ในระบบ 4 และ

 ตองไมเปนผูที ่พนสถานภาพการเปนนิสิต หรือนักศึกษาเนื่องจาก

 กระทําผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 

17.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหเฉพาะรายวิชาท่ีปรากฏอยูใน

 หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และเห็นวามี

 มาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงไดกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

17.2.4 รายวิชาท่ีขอเทียบโอนไดน้ันตองมีเน้ือหาสาระเหมือนหรือคลายคลึง 

 และมีจํานวนหนวยกิตเทียบเทา หรือมากกวาตามที่กําหนดไวใน

 หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

17.2.5 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหนั้น ตองเปนรายวิชา  

 ที่นักศึกษาสอบไดระดับคะแนนตัวอักษรไมตํ่ากวา C  หรือ  S หรือ

 เทียบเทา 

17.2.6 รายวิชาตามขอ 17.2.5 ตองเปนรายวิชาท่ีเรียนมาแลวไมเกิน 3 ป  นับถึง

 วันท่ีนักศึกษาย่ืนคํารอง และจํานวนหนวยกิตท่ีเทียบโอนไดตองไมเกิน 1 

 ใน 4 ของหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู 

17.2.7 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณา

 อนุมัติ 

17.2.8 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนให หัวหนาสาขาวิชา          

 ท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ันพิจารณาอนุมัติ 

17.3  นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนตาม     

 ขอ 12.9  ใหขอเทียบโอนรายวิชาดังกลาว ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษา

 สุดทายท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเทาน้ัน 
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หมวด 6 

ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 

ขอ  18 ระบบดัชนีผลการศึกษา  

18.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา ใหใชระดับคะแนนตัวอักษร

 ตามลําดับข้ันเปนดัชนีผลการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

        ระดับคะแนนตัวอักษร      ความหมาย   แตมระดับคะแนน  

         A  ดีเย่ียม 4.00  

         B+  ดีมาก 3.50  

         B  ดี 3.00  

         C+  ดีพอใช 2.50  

         C  พอใช 2.00  

         D+  ออน 1.50  

         D  ออนมาก 1.00  

         F  ตก 0  

ในกรณีท่ีไมสามารถประเมินผลเปนระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับข้ันขางตนได 

ใหใชระดับคะแนนตัวอักษรตอไปน้ี 
  

         ระดับคะแนนตัวอักษร   ความหมาย  

    I   การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  

  M   นักศึกษาขาดสอบ (Missing)  

  P   การสอนยังไมส้ินสุด (In progress) 

  S   ผลการประเมินเปนท่ีพอใจ (Satisfactory) 

  ST   ผลการประเมินเปนท่ีพอใจสําหรับรายวิชา 

      ท่ีเทียบโอน (Satisfactory, transferred credit) 

          U   ผลการประเมินไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 

            V   ผูรวมเรียน (Visitor)  

          W    การถอนรายวิชา (Withdrawal) 

          X   ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 

18.2   การใหระดับคะแนนตัวอักษร 

18.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D  และ F ใหใชกับกรณีตอไปน้ี  
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(1) เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานท่ีประเมินไดเปน

   ลําดับข้ัน 

(2) เปนการเปล่ียนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ท่ีศูนยบริการ

 การศึกษาไดรับแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวกอนส้ินสุด 1 สัปดาห

 แรกของภาคการศึกษาถัดไป 

(3) เปนการเปล่ียนระดับคะแนนจาก P หรือ X  

18.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามขอ 18.2.1 ใหใชกับกรณีตอไปน้ี  

(1)   ในรายวิชาท่ีนักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ 14 

(2) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบและไดรับการลงโทษใหไดระดับ 

 คะแนน F ตามขอ 24 

(3) เปนการเปล่ียนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีท่ี

 ไมได รับแจงจากสํานักวิชาหลังจาก 1  สัปดาหแรกของภาค

 การศึกษาถัดไป  

18.2.3 ระดับคะแนน I ใหใชกับกรณีตอไปน้ี 

(1) นักศึกษาปวย  จนเปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบไดโดยปฏิบัติ

 ถูกตองตามขอ 21 

(2)   นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวิสัย และไดรับอนุมัติจากหัวหนา

  สาขาวิชา 

(3) นักศึกษาทํางานท่ีเปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ และ

 อาจารยผูสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชาท่ีรายวิชา    

 น้ันสังกัด เห็นวาสมควรใหชะลอการวัดผลการศึกษา  

18.2.4 ระดับคะแนน M ใหใชกับกรณีที่นักศึกษาขาดสอบ แตยังไมสามารถ

 แสดงหลักฐานท่ีสมบูรณในการขาดสอบได  

18.2.5 ระดับคะแนน P ใชกับรายวิชาท่ีมีการสอนและหรือทํางานตอเน่ืองลํ้าเขา

 ไปในภาคการศึกษาถัดไป 

18.2.6 ระดับคะแนน S, U ใชกับกรณีท่ีผลการประเมินเปนท่ีพอใจ หรือไมพอใจ

 ตามลําดับในรายวิชาตอไปน้ี  

(1) รายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดไววา ใหประเมินเปน S, U  

(2) รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ 12.7 

(3) เปนการเปล่ียนระดับคะแนนจาก  I, M, P หรือ X 
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18.2.7   ระดับคะแนน ST ใชกับรายวิชาท่ีนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหเทียบโอน

รายวิชา 

18.2.8   ระดับคะแนน V ใชกับรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียน

  เปนผูรวมเรียน โดยมีเวลาเรียนรวมท้ังส้ินไมนอยกวารอยละ 80        

  ของเวลาเรียนท้ังหมดและอาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไดเรียนดวยความต้ังใจ  

18.2.9  ระดับคะแนน W จะใหไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา   

 ในกรณีตอไปน้ี  

(1) รายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ 13.4 

(2) นักศึกษาปวยจนไมสามารถเขาสอบไดโดยปฏิบัติถูกตองตามขอ 

 21 และหัวหนาสาขาวิชาพิจารณารวมกับอาจารยที่ปรึกษาและ

 อาจารยผูสอนเห็นวาสมควรใหถอนรายวิชาน้ัน  

(3) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ดวยเหตุผลตามขอ 

 23.1 หรือขอ 23.2  

(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ดวยเหตุผลอ่ืน

 นอกจากท่ีระบุไวในขอ 24 

(5) หัวหนาสาขาวิชาอนุมัติใหเปล่ียนจาก I ท่ีไดรับตามขอ 18.2.3 (1)  

 หรือขอ 18.2.3 (2)  เน่ืองจากการปวยหรือเหตุอันพนวิสัยน้ันยังไม

 ส้ินสุด 

(6) รายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมเรียน

 ตามขอ12.8 และได เขาช้ันเรียนเปนเวลาเรียนท้ังส้ินนอยกวา      

 รอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด  หรืออาจารยผูสอนวินิจฉัยวา

 ไมไดเรียนดวยความต้ังใจ 

(7) รายวิชาท่ีนักศึกษากระทําผิดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียน  

18.2.10   ระดับคะแนน X ใหใชกับเฉพาะในรายวิชาท่ีศูนยบริการการศึกษา      

 ยังไม ได รับรายงานผลการประ เมินการศึกษาในรายวิชาน้ัน  ๆ          

 ตามกําหนดเวลา 

18.2.11  การสงระดับคะแนนตัวอักษรให ศูนยบริการการศึกษา  ตองผาน       
 ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

18.2.12  การแกไขเปล่ียนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ในภาคการศึกษายอนหลัง 

 เกินกวา 1 ภาคการศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
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หมวด 7 

การประเมินผลการศึกษา 
 

ขอ  19 การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ีย  

19.1 การประเมินผลการศึกษาใหกระทําเม่ือส้ินสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา 

19.2   การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ีย ให คํานวณจากระดับคะแนนตัวอักษร          
 ทุกรายวิชาของนักศึกษา ยกเวนรายวิชาท่ีไดรับระดับคะแนนตัวอักษร P ในภาค
 การศึกษาน้ัน แตจะนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียในภาคการศึกษาท่ีไดรับ
 การเปล่ียนเปนระดับคะแนนตัวอักษรอ่ืน 

19.2.1 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค  ใหคํานวณจากผลการศึกษาของ

 นักศึกษาในแตละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวาง

 หนวยกิตกับแตมระดับคะแนนที ่นักศึกษาไดรับในแตละรายวิชา       

 เปนตัวต้ังแลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกิตของรายวิชาเหลาน้ัน 

19.2.2 แตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของรายวิชา  

 ท่ีลงทะเบียนต้ังแตเร่ิมเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีกําลังคํานวณ   

 โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตกับแตมระดับคะแนน            

 ท่ีนักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในคร้ังสุดทายเปน   

 ตัวต้ัง แลวหารดวยจํานวนหนวยกิตสะสม 
 

หมวด 8 

การจําแนกสถานภาพนักศึกษา 
 

ขอ  20 การจําแนกสถานภาพนักศึกษา 

20.1 การจําแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระทําเม่ือส้ินภาคการศึกษา โดยใหเริ่มจําแนก

 สถานภาพนักศึกษาเม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ีสามนับต้ังแตเริ่มเขาศึกษา ท้ังน้ีไมนับ

 รวมภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

20.2    นักศึกษาท่ีไดรับการจําแนกสถานภาพแลวมี 2 ประเภท ไดแก  

 20.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาท่ีมีแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม    

 ไมตํ่ากวา 1.80 

20.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ไดแก นักศึกษาท่ีมีแตมระดับคะแนนเฉล่ีย

 สะสมต้ังแต 1.50 ข้ึนไปแตไมถึง  1.80 
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หมวด 9 

การลา  การลงโทษ  และการพนสถานภาพนักศึกษา 
 

ขอ  21 การลาปวย 

21.1  การลาปวย คือ การลาของนักศึกษาท่ีปวยจนไมสามารถเขาเรียนและหรือเขาสอบ

 ในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได 

21.2    การลาปวยตามขอ 21.1 นักศึกษาตองย่ืนคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน         

 1 สัปดาห นับจากวันท่ีนักศึกษาเร่ิมปวย พรอมดวยใบรับรองแพทยจาก

 โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

ขอ 22 การลาเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาตองย่ืนคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห 

นับแตเกิดเหตุ 

ขอ  23  การลาพักการศึกษา 

23.1 นักศึกษาย่ืนคํารองขอลาพักการศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษา โดยคณบดีสํานักวิชา   

 ท่ีนักศึกษาสังกัดเปนผูอนุมัติไมชากวาสัปดาหท่ี 10 ของภาคการศึกษา สําหรับ

 กรณีตอไปน้ี 

23.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ  

23.1.2 ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืน  ซ่ึงมหาวิทยาลัย

 เห็นสมควรสนับสนุน 

23.1.3 มีความจําเปนสวนตัว  โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัย

 มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา  

 กรณีท่ีย่ืนคํารองชากวา 10 สัปดาห ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

 ประจําสํานักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

23.2  นักศึกษาท่ียังไมมีผลการเรียนแตจําเปนตองลาพักการศึกษา ใหย่ืนคํารองตอ

อาจารยท่ีปรึกษาโดยเร็วท่ีสุด และใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาท่ีนักศึกษา

สังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

23.3  การลาพักการศึกษาตามขอ  23.1  และ  23.2  ใหอนุมัติคร้ังละไมเกิน 2 ภาค

การศึกษา ถานักศึกษายังมีความจําเปนตองขอลาพักการศึกษาตอไปอีกใหย่ืน     

คํารองใหมยกเวนการลาตามขอ 23.1.1 ใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

23.4  ใหถือวาระยะเวลาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ

ระยะเวลาการศึกษาของผูนั้น ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ 23.1.1 และ 

23.1.2  
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23.5  นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  ตองชําระคาธรรมเนียมการรักษา

สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีลาพัก  และคาธรรมเนียมการศึกษาตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันนับจากวันที ่ได ร ับอนุมัติให ลาพัก

การศึกษา ยกเวนกรณีที ่ไดชําระคาหนวยกิตแลว มิฉะน้ันจะพนสถานภาพ

นักศึกษา  

23.6  นักศึกษาท่ีประสงคจะกลับเขาศึกษากอนระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติ  ใหย่ืนคํารอง    

ขอกลับเขาศึกษาเพ่ือขออนุมัติตอหัวหนาสาขาวิชากอนกําหนดวันลงทะเบียน

เรียนในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 1 สัปดาห 

23.7  เม่ือนักศึกษากลับเขาศึกษาแลวใหมีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพกอน

ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  

ขอ  24 การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด  

24.1  เม่ือนักศึกษากระทําผิด หรือรวมกระทําผิดระเบียบการสอบ  หรือการวัดผล        

 ใหคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบตามท่ี        

 สภาวิชาการแตงต้ังเปนผูพิจารณา  แลวรายงานผลการพิจารณาตอมหาวิทยาลัย

 เพ่ือดําเนินการลงโทษและแจงโทษใหทุกฝายท่ีเก่ียวของทราบ โดยมีแนวทางการ

 พิจารณาโทษดังตอไปน้ี 

24.1.1 ถาเปนความผิดประเภททุจริต ใหลงโทษโดยใหไดรับ F ในรายวิชาท่ี

 กระทําผิดระเบียบการสอบ สวนรายวิชาอ่ืนท่ีนักศึกษาผูน้ันลงทะเบียน

 เรียนไว  ถาเปนรายวิชาท่ีสอบมาแลวใหไดผลการสอบตามท่ีสอบไดจริง

 ถาเปนรายวิชาท่ียังไมไดสอบ ก็ใหดําเนินการสอบตามปกติและให

 ไดผลการสอบตามท่ีสอบไดจริง และใหพิจารณาส่ังพักการศึกษา

 นักศึกษาผูน้ัน 1 ภาคการศึกษาเปนอยางนอยหรืออาจใหพนสถานภาพ

 นักศึกษาก็ได 

24.1.2 ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนาทุจริต  ใหลงโทษโดยใหไดรับ F       

 ในรายวิชาที ่กระทําผิดระเบียบการสอบ  และอาจพิจารณาส่ังพัก

 การศึกษานักศึกษาผูน้ันไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา 

24.1.3 ถาเปนความผิดอยางอ่ืนท่ีระบุไวในขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ        

 ใหลงโทษตามควรแกความผิดน้ัน แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษตํ่าสุด

 ของความผิดประเภททุจริตตามขอ 24.1.1  
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24.2 ถานักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวกับการศึกษา  ใหคณะกรรมการ

 พิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษ

 ตอมหาวิทยาลัยตามควรแกความผิดน้ัน 

24.3  การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําส่ังของมหาวิทยาลัย  ใหเร่ิมเม่ือส้ินสุดภาค

การศึกษาท่ีกระทําผิดน้ันโดยใหมีระยะเวลาการลงโทษตอเน่ืองกัน  ท้ังน้ีใหนับ

ระยะเวลาท่ีถูกส่ังพักการศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษาและให จําแนก

สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีถูกส่ังพักดวย 

24.4    นักศึกษาท่ีถูกส่ังพักการศึกษา  จะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษาตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันนับจากวันท่ีถูกส่ังพัก  ยกเวนภาค

การศึกษาท่ีไดชําระคาหนวยกิตแลว มิฉะน้ันจะพนสถานภาพนักศึกษา 

ขอ  25 การพนสถานภาพนักศึกษา 

   นอกจากกรณีท่ีระบุไวในขออ่ืนแลว นักศึกษาจะพนสถานภาพในกรณี ดังตอไปน้ี  

25.1 เม่ือไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย 

25.2 เม่ือไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก 

25.3 เม่ือส้ินสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแลวยังไมลงทะเบียนเรียน หรือยังไมชําระ

 คาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา  นักศึกษาท่ีพนสถานภาพในกรณีน้ีอาจ

 ขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันไดโดยไดรับอนุมัติจาก

 อธิการบดี 

25.4 เม่ือมีการจําแนกสถานภาพนักศึกษา และไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 

 1.50  

25.5 เมื่อเปนนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 

 1.80 ตอเน่ืองกัน  4  ภาคการศึกษา  

25.6 เม่ือมีระยะเวลาการศึกษาครบตามขอ 15 แลวยังไมสําเร็จการศึกษา  

25.7 เม่ือมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระทํา

 ผิดระเบียบการสอบส่ังใหพนสถานภาพนักศึกษาตามขอ 24 

25.8 เม่ือมหาวิทยาลัยมีประกาศใหพนสถานภาพนักศึกษาเน่ืองจากขาดคุณสมบัติ     

 หรือทําผิดขอบังคับ หรือระเบียบอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

25.9 เม่ือเสียชีวิต 
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หมวด 10 

การสําเร็จการศึกษา 
 

ขอ  26 ผูมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา  

26.1   ตองเปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาท่ีขอสําเร็จ

การศึกษาโดยจะตองย่ืนคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอศูนยบริการ

การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด มิฉะน้ันจะตองชําระคาธรรมเนียมตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

26.2   นักศึกษาท่ีย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษาไวแตไมสามารถสําเร็จการศึกษาในภาค

การศึกษาน้ัน ๆ ได ใหย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษาอีกครั้งในภาคการศึกษาถัดไป 

ท้ังน้ีนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนหรือรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษา

น้ันดวย 

ขอ 27 ผูมีสิทธิสําเร็จการศึกษาตองดําเนินการตามขอ 26 และมีคุณสมบัติครบถวน ดังน้ี 

27.1   สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 

2.00 แตมระดับคะแนนเฉล่ียในรายวิชาเอกไมตํ่ากวา 2.00 และไมมีรายวิชาใด      

ท่ีไดรับระดับคะแนนตัวอักษร P 

27.2   นักศึกษาท่ีเขาศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมข้ึนอีกสาขาหน่ึง  ตองสอบไดครบถวน    

 ทุกรายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษาเพ่ิมเติม  โดยมีแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของ

 รายวิชาท่ีศึกษาเพ่ิมเติมไมตํ่ากวา 2.00 

27.3   มีระยะเวลาการศึกษาไม ตํ่ากวาและไมเกินท่ีกําหนดไวในขอ 15 ยกเวนผู ท่ี         

 เขาศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาตรีเพ่ิมข้ึนอีกสาขาหน่ึง  ใหระยะเวลาการศึกษาตํ่าสุด

 เปนไปตามท่ีคณะกรรมการประจําสํานักวิชากําหนดไวในขอ 9.3 

27.4   มีผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)         

 ผานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ  28 การพิจารณาใหปริญญา 

28.1 นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาใหปริญญาตองไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสีย  

และไมมีพันธะหน้ีสินคางชําระตอมหาวิทยาลัย 

28.2 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด  

เปนผูพิจารณาเสนอช่ือนักศึกษาตอสภาวิชาการ  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

สําเร็จการศึกษา เม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจึงจะมี

สิทธิรับปริญญา 
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ขอ  29 การใหปริญญาเกียรตินิยม 

29.1  นักศึกษาผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ตองมีคุณสมบัติดังน้ี  

29.1.1 มีหนวยกิตสอบไดครบถวนตามหลักสูตรภายในกําหนดเวลาปกติของ

    หลักสูตร  

29.1.2 ไมมีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนไดรับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 

29.1.3 ไมเคยเรียนซํ้าในรายวิชาใด ๆ เพ่ือปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 

29.1.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต 3.50 ข้ึนไป  

29.2  นักศึกษาผูที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติตามขอ 

 29.1.1 - 29.1.3 และไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต 3.25 ข้ึนไป  

29.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด 

เปนผูพิจารณาเสนอช่ือนักศึกษาท่ีสมควรไดรับปริญญาเกียรตินิยมตอสภาวิชาการ  

เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

29.4  นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตองไมเปนผูท่ีศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 

(ตอเน่ือง) หรือผูท่ีเขาศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาตรีเพ่ิมข้ึนอีกสาขาหน่ึง  หรือไมเปน

ผูท่ีเทียบโอนรายวิชา 

ขอ 30 การใหเหรียญรางวัลและเข็มทองคํา 

  นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับเหรียญรางวัล จะตองมีคุณสมบัติดังน้ี  

30.1 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะไดรับเหรียญทองเกียรตินิยม

30.2 นักศึกษาท่ีไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะไดรับเหรียญเงินเกียรตินิยม  

30.3 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  และไดแตมระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสมสูงสุดของสาขาวิชาในแตละปการศึกษา จะไดรับรางวัลเข็มทองคํา 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 31 นักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา 2561 ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

 วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตอไปจนกวาจะสําเร็จ

 การศึกษาหรือพนสถานภาพการเปนนักศึกษา ยกเวนการย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา     

 ใหใชบังคับตามขอ 26 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษา        

 ข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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ขอ 32 นักศึกษาท่ีเขารับการศึกษากอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ตองเขารับการ

 ทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) กอนสําเร็จ

 การศึกษา 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี     26    พฤษภาคม   พ.ศ.  2561 

 

 

                (ลงนาม)                   วิจิตร  ศรีสอาน 

                         (ศาสตราจารย ดร. วิจิตร  ศรีสอาน) 

                         นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 


