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(สําเนา) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว าดวย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559 
 

โดยเปนการสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  เพื่อใหการศึกษาชั้นปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ที่มีการเรียนการสอนเปนพิเศษแตกตางไปจากการศึกษาในสาขาอื่น ที่ใชผลสัมฤทธิ์    

เปนหลักในการวางหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งในมหาวิทยาลัย แหลงเรียนรูใน

สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขและชุมชน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีมาตรฐานและมีคุณภาพ

สอดคลองกับหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และทันตแพทยสภา 

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

เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที ่

1/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี ้
 

ข อ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาเพื่อ

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559" 
 

ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหใชสําหรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแตเริ่มเขาศึกษา

ปการศึกษา 2558 เปนตนไป 
 

  ขอ 3  ในขอบังคับนี ้

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  “สภาวิชาการ”  หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

     สุรนาร ี

    “อธิการบด”ี   หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

        สุรนาร ี

  “สํานักวิชา”   หมายความวา สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร  

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

  “คณบดี”  หมายความวา คณบดีสํานักวิชาทันตแพทยศาสตร  

    “คณะกรรมการประจํา  หมายความวา    คณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

       สํานักวิชา”   ทันตแพทยศาสตร 
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  “หัวหนาสาขาวิชา”  หมายความวา หัวหนาสาขาวิชาที่เปนเจาของ 

     รายวิชา 

  “หัวหนาสถาน   หมายความวา     หัวหนาสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา    

        ทันตแพทยศาสตรศึกษา”  สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร 

  “อาจารยที่ปรึกษา”  หมายความวา อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา 

  “หลักสูตร”   หมายความวา  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 "แหลงฝก"    หมายความวา  หนวยบรกิารทันตกรรมและ 

 สาธารณสุขของโรงพยาบาล 

 มหาวิทยาลัยและในสังกัดกระทรวง 

       สาธารณสุขหรือของเอกชน 

   “รายวิชาเอก”   หมายความวา รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่กําหนด 

       ไวในหลักสูตร 

   “ระบบการจัดการศึกษา   หมายความวา การเรียนการสอนที่มีลักษณะ 

   แบบชวงละ 1 รายวิชา                 การเรียนการสอนครั้งละ 1 รายวิชา    

   (Block Course System)” เมื่อเรียนจบในระบบ จะมีการสอบ 

    วัดผลการศึกษาใหแลวเสร็จจึงเรียน 

    ในรายวิชาถัดไป 

 “การศึกษาระยะที่ 1”  หมายความวา การศึกษาวิชาการศึกษาทั่วไป และ

วิทยาศาสตรทั่วไป (ปที่ 1) 

 “การศึกษาระยะที่ 2”  หมายความวา ก า รศึ ก ษ าวิ ช า เฉ พ าะ ท า งด า น

วิ ท ย า ศ า ส ต ร ก า ร แ พ ท ย  วิ ช า

แพทยศาสตรที่ เกี่ยวของ และวิชา

เฉพาะทางทันตแพทยศาสตร (ปที่ 2, 

3 และ 4) 

 “การศึกษาระยะที่ 3”  หมายความวา การศึกษาและการฝกปฏิบัติคลินิก 

ทันตกรรมและทันตสาธารณสุขใน

แหลงฝก (ปที่ 5 และ 6)  
  

  ขอ 4 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยหรือชี้ขาดใน

กรณีที่มีปญหาจากการใชขอบังคับนี้ คําวินิจฉัยหรือชี้ขาดของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด 
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 หมวด 1 

การรับเขาศึกษา 
 

  ขอ 5 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา  

5.1 เปนผู ที่ สํ า เร็จการศึกษาชั้ นมั ธยมศึกษาตอนปลาย หรือเที ยบเท าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

5.2 เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร หรือเทียบเทาจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยเขาศึกษาในชั้นปที่ 2 

5.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไมรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาวาไมเหมาะสมตอ

การศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

  ขอ 6 วิธีการรับเขาศึกษา ใหเปนไปตามที่สภาวิชาการกําหนด 
 

  ขอ 7 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  

   7.1  ผูสมัครเปนนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อไดขึ้นทะเบียนแลว 

   7.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเปนนกัศึกษา  ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 
 

หมวด 2 

ระบบการศึกษา 
 

  ขอ 8 ระบบการศึกษา  

 8.1 เปนระบบการเรียนเก็บหนวยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปการศึกษาหนึ่ง 

มี 3 ภาคการศึกษา แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สปัดาห 

 8.2 หนวยกิต หมายถึง หนวยนับที่ใชแสดงปริมาณการศึกษา การกําหนดจํานวน

หนวยกิต 1 หนวยกิต มีหลักเกณฑดังนี ้

 8.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเทา ที่ใชเวลาไมนอยกวา 

12 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

  8.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝก ที่ใชเวลาไมนอยกวา 24 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

  8.2.3 การปฏิบัติงานในแหลงฝก การฝกงาน การฝกภาคสนามหรือการ

ฝกงานวิชาชีพ ในปการศึกษาที่ 5 และ 6 จัดเปนปการศึกษา โดยมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 40 

สัปดาหตอป 

  8.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใช

เวลาไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 
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 8.3 หนวยกิตเรียน หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละ

ภาคการศึกษา 

 8.4  หนวยกิตสะสม หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่

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

ตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใด ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสมจากรายวิชานั้นในครั้ง

สุดทายเพียงครั้งเดียว 

8.5  หนวยกิตสอบได หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาไดรับ

ระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST ในกรณีที่นักศึกษาสอบไดรายวิชาใดมากกวาหนึ่ง

คร้ัง หรือสอบไดรายวิชาใดที่ระบุไววาเทียบเทารายวิชาที่สอบไดมาแลว ใหนับจํานวนหนวยกิตสอบไดครั้ง

สุดทายเพียงครั้งเดียว 

8.6  การศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มีระยะเวลาการศึกษาเต็มจํานวน 

18 ภาคการศึกษา โดยแบงการศึกษาเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

 8.6.1  การศกึษาระยะที่ 1 เปนการเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป และวิทยาศาสตร 

ทั่วไป เปนเวลา 3 ภาคการศึกษา (ปที ่1) 

 8.6.2  การศึกษาระยะที่ 2 เปนการเรียนวิชาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร

การแพทย วิชาแพทยศาสตรที่เกี่ยวของ และวิชาเฉพาะทางทันตแพทยศาสตร เปนเวลา 9 ภาคการศึกษา

(ปที่ 2, 3 และ 4) 

 8.6.3  การศึกษาระยะที่ 3 เปนการเรียนการฝกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมและ

ทันตสาธารณสุข เปนเวลา 6 ภาคการศึกษา (ปที่ 5 และ 6) 
 

หมวด 3 

การลงทะเบียนเรียน 
 

 ขอ 9  การลงทะเบียนเรียน 

9.1  นักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลา

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิการเขาเปนนักศึกษา และจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน 

9.2  นักศึกษาปจจุบันจะตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 

9.3  นักศึกษาปจจุบันที่มิไดลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะ

ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ 20 และจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา มิฉะนั้น

จะพนสถานภาพนักศึกษา 

9.4  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
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9.5  หนวยกิตเรียนในแตละภาคการศึกษาตองไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 

หนวยกิต นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนดไดก็ตอเมื่อจะจบหลักสูตร หรือรายวิชาที่ลงทะเบียน

เรียนไดตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาที่กําหนด หรือในภาคการศึกษานั้นที่หลักสูตรกําหนดให

ลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนด และจะลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิตที่กําหนดไดก็ตอเมื่อจะขอจบ

การศึกษาในภาคการศึกษานั้น การขอลงทะเบียนต่ําหรือเกินกวาหนวยกิตที่กําหนดขางตน ใหหัวหนาสถาน 

ทันตแพทยศาสตรศึกษา เปนผูพิจารณาอนุมัติโดยคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษากอนการลงทะเบียนเรียน 

 9.6  การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

 9.6.1  นักศึกษาที่ไดรับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับ จะตองลงทะเบียน

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

 9.6.2  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ที่ไดรับ D หรือ D+ อีก 

เพื่อปรับระดับคะแนนก็ได 

 9.6.3  นักศึกษาที่ไดรับ F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียน

รายวิชานั้นซ้ําอีกจนกวาจะไดรับ A B+ B C+ C D+ D  หรือ S  หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่นก็ได ทั้งนี ้

โดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และโดยอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา 

 9.6.4  การลงทะเบียนเรียนตามขอ 9.6.1, 9.6.2 และขอ 9.6.3 ใหใชระดับ

คะแนนตัวอักษรที่ไดรับครั้งสุดทาย สําหรับการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และใหบันทึกผลการ

เรียนทุกคร้ังที่ลงทะเบียนเรียนไวในใบแสดงผลการเรียน 

 9.7  การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กําหนดในหลักสูตร หากนักศึกษาประสงคจะ

ขอรับผลการประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

โดยความยินยอมของอาจารยผูสอนและไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา ทั้งนี้ ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

 9.8  นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรวมเรียนรายวิชานอกหลกัสูตร เพื่อเปนการเพิ่มพูน 

ความรูได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยทีป่รึกษา โดยความยินยอมของอาจารยผูสอน และไดรับ 

อนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาจะไดรับผลการประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร V หรือ W ทั้งนี ้

ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

 9.9  นักศึกษาอาจไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา โดยคําแนะนํา

ของสาขาวิชาใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มีเนื้อหาและคุณภาพเหมือนหรือ

คลายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษา เพื่อนําจํานวนหนวยกิต และผลการศึกษามาเปนสวนหนึ่ง

ของการศึกษาตามหลักสูตร แตจํานวนหนวยกิตตองไมเกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร 

9.10  การลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

และตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

9.11  กําหนดวัน วิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียนเรียน ให

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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9.12  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนการศึกษาระยะที่ 2 ได จะตองสอบผานรายวิชา

ตามขอกําหนดของหลักสูตรทุกรายวิชาในระยะที่ 1 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 

9.13  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนการศึกษาระยะที่ 3 ได จะตองสอบผานรายวิชา

ตามขอกําหนดของหลักสูตรทุกรายวิชาในระยะที ่2 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
 

ขอ 10  การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา 

10.1  การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา ตองไมเปนผลใหจํานวนหนวยกิตเรียน

เพิ่มขึ้นหรือลดลงจนแยงกับเกณฑในขอ 9.5 

 10.2  การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทําไดภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา และจะ

สมบูรณก็ตอเมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 10.3  การขอลดรายวิชา จะกระทําไดภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา ทั้งนี ้

จะไมมีการบันทึกรายวิชาที่ขอลดในใบแสดงผลการศึกษา 

10.4  การขอถอนรายวิชา จะกระทําไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา แต

ไมเกิน 10 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา ทั้งนี ้จะมีการบันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบแสดงผลการศึกษา 

10.5  การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยทีป่รึกษา 

10.6  การขอถอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรกึษา และอาจารย 

ผูสอนรายวิชานั้น 
 

ขอ 11  เวลาเรียน 

11.1  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้ําซอนกันมิได 

11.2  นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของ

รายวิชาหรือของการปฏิบัติการ การทดลอง การฝก หรือ การศึกษาที่เทียบเทาการฝกงาน หรือ การฝก

ภาคสนาม หรือการฝกงานวิชาชีพ จึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียน

นอยกวานี้ อาจารยผูสอนอาจพิจารณาอนุญาตใหเขาสอบในรายวิชานั้นได 

 

หมวด 4 

ระยะเวลาการศึกษา 
 

ขอ 12  ระยะเวลาการศึกษา 

 12.1  ผูเขาศึกษาที่ใชคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีระยะเวลา

การศึกษา ไมเกิน 36 ภาคการศึกษา โดยมีการศึกษาในแตละระยะ ดังนี ้

12.1.1  การศึกษาระยะที ่1  มีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน   6 ภาคการศึกษา 

12.1.2  การศึกษาระยะที ่2  มีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 18 ภาคการศึกษา 



   7 

 

12.1.3  การศึกษาระยะที ่3 มีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 12 ภาคการศึกษา 

12.2  ผูเขาศึกษาที่ใชคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร ีสายวิทยาศาสตร มรีะยะเวลา 

การศึกษา ไมเกิน 30 ภาคการศึกษา โดยมีการศึกษาในแตละระยะ ดังนี ้

12.2.1  การศึกษาระยะที่ 2  มีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 18 ภาคการศึกษา

12.2.2  การศึกษาระยะที่ 3  มีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน  12 ภาคการศึกษา 
 

หมวด 5 

ระบบการวัดและการประเมินผลการศกึษา 
 

ขอ 13  ระบบดัชนีผลการศึกษา 

13.1  ในการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา ใหใชระดับคะแนนตัวอักษร

ตามลําดับขั้นเปนดัชนีผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 ระดับคะแนนตัวอกัษร     ความหมาย   แตมระดับคะแนน  

        A  ดีเยี่ยม 4.00  

    B+  ดีมาก                                     3.50 

   B ด ี 3.00  

        C+  ดีพอใช 2.50 

         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 - ผลการประเมินเปนที่พอใจสําหรับรายวิชาที่เทียบโอน 

    (Satisfactory, Transferred credit) 
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   U - ผลการประเมินไมเปนทีพ่อใจ (Unsatisfactory) 

   V - ผูรวมเรียน (Visitor)  

   W - การถอนรายวิชา (Withdrawal) 

  X - ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 
 

  13.2 การใหระดับคะแนนตัวอักษร 

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

(1) เปนรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได 

เปนลําดับขั้น 

(2) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ที่ศูนยบริการ

การศึกษาไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกอนสิ้นสุด 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X  

13.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามขอ 13.2.1 ใหใชกับกรณี

ตอไปนี ้ 

(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ 11 

(2) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบและไดรับการลงโทษใหไดระดับ

คะแนน F ตามขอ 21 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีที่

ไมไดรับแจงจากสํานักวิชาหลังจาก 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป  

13.2.3 ระดับคะแนน  I  ใชกับกรณีตอไปนี ้

(1) นักศึกษาปวย จนเปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบไดโดยปฏิบัติถูกตอง

ตามขอ 18 

(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวสิัย และไดรับอนุมัติจากหัวหนา

สาขาวิชา 

(3) นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ และ

อาจารยผูสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด เห็นวาสมควรใหชะลอการวัดผล

การศึกษา  

13.2.4 ระดับคะแนน M ใหใชกับกรณีที่นักศึกษาขาดสอบ แตยังไมสามารถ

แสดงหลักฐานที่สมบูรณในการขาดสอบได  

13.2.5 ระดับคะแนน P ใชกับรายวิชาที่มีการสอนและหรือทํางานตอเนื่องล้ํา

เขาไปในภาคการศึกษาถัดไป 
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13.2.6 ระดับคะแนน S, U ใชกับกรณีที่ผลการประเมินเปนที่พอใจหรือไม

พอใจตามลําดับในรายวิชาตอไปนี ้ 

(1) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไววา ใหประเมินเปน S, U  

(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ 9.7 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I, M, P หรือ X 

13.2.7 ระดับคะแนน ST ใชกับรายวิชาที่นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน

รายวิชา 

13.2.8 ระดับคะแนน V ใชกับรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียน

เรียนเปนผูรวมเรียน โดยมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดและอาจารย

ผูสอนวินิจฉัยวาไดเรียนดวยความตั้งใจ  

13.2.9 ระดับคะแนน W จะใหไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาใน

กรณีตอไปนี ้ 

(1) รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ 10.4  

(2) นักศึกษาปวยจนไมสามารถเขาสอบไดโดยปฏิบัติถูกตองตาม

ขอ 18 และหัวหนาสาขาวิชาพิจารณารวมกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนเห็นวาสมควรใหถอน

รายวิชานั้น  

(3) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ดวยเหตุผลตามขอ 20.1 

หรือ 20.2  

(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ดวยเหตุผลอื่น

นอกจากที่ระบุไวในขอ 21 

(5) หัวหนาสาขาวิชาอนุมัติใหเปลี่ยนจาก I ที่ไดรับตามขอ 13.2.3 (1)  

หรือขอ 13.2.3 (2)  เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันพนวิสัยนั้นยังไมสิ้นสุด 

(6) รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมเรียน 

ตามขอ 9.8 และไดเขาชั้นเรียนเปนเวลาเรียนทั้งสิ้นนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือ

อาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไมไดเรียนดวยความตั้งใจ 

(7) รายวิชาที่นักศึกษากระทําผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน  

13.2.10 ระดับคะแนน X ใหใชกับเฉพาะในรายวิชาที่ศูนยบริการการศึกษา    

ยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ตามกําหนดเวลา 
  

หมวด 6 

การยายสาขาวิชา การโอนยาย และการเทียบโอนรายวิชา 
 

 ขอ 14 การยายสาขาวิชา  
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14.1 นักศึกษาที่มีสิทธิขอยายสาขาวิชาตองมีคุณสมบัต ิดังนี้   

14.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแลว และมีผลการเรียนรายวิชาใน

หมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชานั้นแลว 

14.1.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื่นขอยายไมต่ํากวา 

2.00 

14.1.3 มีคุณสมบัติอื่นที่อาจกําหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซึ่งไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

14.2 นักศึกษาตองยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาตอศูนยบริการการศึกษาไมนอยกวา 30 วัน 

กอนวันสิ้นภาคการศึกษา 

14.3 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูอนุมัติการยายสาขาวิชาโดยคําแนะนําของ

หัวหนาสาขาวิชาที่นักศึกษาขอยายเขา 

14.4 ระยะเวลาที่ไดศึกษาในหลักสูตรที่ยายออกใหนับรวมเปนระยะเวลาการศึกษา

ของหลักสูตรที่ยายเขาดวย 

14.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาแลวจะยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาอีก

ไมได 

ขอ 15 การโอนยาย และการเทียบโอน   

   รายวิชาที่โอนยายจะไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม สวนรายวิชาที่เทียบโอนจะไดรับ

ระดับคะแนนตัวอักษร ST  

15.1 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาใหดําเนินการ ดังนี้   

15.1.1 นักศึกษาตองขอโอนยายรายวิชาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาค

การศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชา 

15.1.2 ตองโอนยายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ยายออกและเปน

รายวิชาที่ตองเรียนในหลักสูตรที่ยายเขา โดยใหไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 

15.1.3 ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติรายวิชาที่ โอนยายโดย

คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

15.2 นักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงคจะนําผล

การศึกษาที่เคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอนใหดําเนินการดังนี้ 

15.2.1 นักศึกษาตองขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาค

การศึกษาแรกที่เขาศึกษา โดยมีสิทธิยื่นไดเพียงครั้งเดียว 

15.2.2 ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไมนอยกวา 2 ในระบบ 4 

และตองไมเปนผูที่พนสถานภาพการเปนนิสิต หรือนักศึกษา เนื่องจากกระทําผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 
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15.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหเฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยูใน

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเห็นวามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงไดกับ

มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

15.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนไดนั้นตองมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคลายคลึง 

และมีจํานวนหนวยกิตเทียบเทา หรือมากกวาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

15.2.5 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหนั้น ตองเปนรายวิชาที่

นักศึกษาสอบไดระดับคะแนนตัวอักษรไมต่ํากวา C หรือ S หรือเทียบเทา 

15.2.6 รายวิชาตามขอ 15.2.5 ตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 3 ป  

นับถึงวันที่นักศึกษายื่นคํารอง และจํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนไดตองไมเกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตรที่กําลัง

ศึกษาอยู 

15.2.7 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณา

อนุมัต ิ

15.2.8 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหหัวหนาสาขาวิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นพิจารณาอนุมัต ิ

15.3 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ตามขอ 9.9 ใหขอเทียบโอนรายวิชาดังกลาว ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดทายที่ไดรับอนุมัติให

ไปศึกษาเทานั้น 
 

  หมวด 7 

การประเมินผลการศึกษา 
 

ขอ 16 การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย  

16.1 การประเมินผลการศึกษาใหกระทาํเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา 

16.2 การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย 

16.2.1 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาในแตละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตกับแตมระดับคะแนนที่นักศึกษา

ไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง แลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกิตของรายวิชาเหลานั้น 

16.2.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของรายวิชา           

ที่ลงทะเบียนตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคํานวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิต

กับแตมระดับคะแนนที่นักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดทายเปนตัวตั้ง แลวหาร

ดวยจํานวนหนวยกิตสะสม 
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16.3 การสอบแกตัว เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาระยะที่ 

2 และ 3 เปนระบบการจัดการศึกษาแบบชวงละ 1 รายวิชา (Block Course System) จึงไดกําหนดการ

สอบแกตัวรายวิชาเอก ในแตละภาคการศึกษา  ดังนี้ 

16.3.1 นักศึกษาที่มีความประสงคจะขอสอบแกตัวในรายวิชาที่สอบไมผาน 

ใหยื่นคํารอง เพื่อขอสอบแกตัวกับอาจารยผูสอน 

16.3.2 นักศึกษาเมื่อยื่นคํารองขอสอบแกตัวและไดรับการอนุมัติตามขั้นตอนแลว     

จะถอนคํารองภายหลังไมได 

16.3.3 นักศึกษาที่สอบแกตวัไมผานจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําทันทีที่วิชานั้น

เปดสอน 

16.4 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

16.4.1 นักศึกษาจะตองสอบประมวลความรูผานจึงจะถือวาเรียนจบหลักสูตร

ไดรับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

16.4.2 การสอบประมวลความรู ประกอบดวยสองสวน คือ สวนความรูทาง

วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน และสวนความรูทางวิทยาศาสตรคลนิิก 

16.4.3 การจัดสอบประมวลความรูในแตละครั้ง ใหคณะกรรมการประจํา

สํานักวิชาเปนผูกําหนด 

16.4.4 ผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรู สวนความรูทางวิทยาศาสตรการแพทย

พื้นฐาน จะตองสอบผานการศึกษาระยะที่ 2    

16.4.5 ผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรู สวนความรูทางวิทยาศาสตรคลินิก 

จะตองอยูในระหวางการศึกษาระยะที่ 3  ไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา 

16.4.6 การสอบประมวลความรู จะตองสอบผานทั้ง 2 สวนโดยจะบันทึกผลไว

ในใบแสดงผลการเรียน มีผลการประเมินเปนสัญลักษณ S และ U นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ S ถือวาเปน

ผูสอบผาน นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ U ถือวาสอบไมผาน จะตองสอบใหมจนกวาจะสอบผาน  แตทั้งนี้ ไมเกิน

ระยะเวลาการศึกษาตามขอ 12 ซึ่งนักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพนักศึกษาในระหวางที่จะสอบประมวล

ความรู 
 

 

 หมวด 8 

การจําแนกสถานภาพนกัศึกษา 
 

  ขอ 17 การจําแนกสถานภาพนักศึกษา 

17.1 การจําแนกสถานภาพนักศึกษาจะเริ่มจําแนกสถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาค

การศึกษาที่ 3 นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา และจะกระทําตอไปเมื่อสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา   
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17.2 นักศึกษาที่ไดรับการจําแนกสถานภาพแลวมี 2 ประเภท ไดแก  

17.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกต ิ คือ นักศึกษาที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมต่ํากวา  2.00  และสอบผานรายวิชาตามขอกําหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา 

17.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ไดแก นักศึกษาที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมตั้งแต 1.50 ขึ้นไปแตไมถึง 2.00  หรือสอบผานรายวิชาตามขอกําหนดของหลักสูตร ไมครบทุก

รายวิชา 
 

หมวด 9 

การลา  การลงโทษ  และการพนสถานภาพนักศึกษา 
 

ขอ 18 การลาปวย 

18.1 การลาปวย คือ  การลาของนักศึกษาทีป่วยจนไมสามารถเขาเรียนและหรือเขา

สอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได  

18.2 การลาปวยตามขอ 18.1 นักศึกษาตองยืน่คํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน 1 

สัปดาหนับจากวันที่นกัศึกษาเริ่มปวย พรอมดวยใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือ

สถานพยาบาลอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
 

ขอ 19 การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาตองยื่นคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน 1 

สัปดาห นับแตเกิดเหตุ 
 

ข อ 20 การลาพักการศึกษา  

20.1 นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอหัวหนาสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา โดยผาน

อาจารยที่ปรึกษาไมชากวาสัปดาหที ่10 ของภาคการศึกษา สําหรับกรณีตอไปนี ้  

20.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ  

20.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นซึ่ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

20.1.3 มีความจําเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลว

ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา  

ทั้งนี้ใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ

20.2 นักศึกษาที่ยังไมมีผลการเรียน แตจําเปนตองลาพักการศึกษาใหยื่นคํารองตอ

หัวหนาสถานทันตแพทยศาสตรศึกษาผานอาจารยที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุด และใหคณะกรรมการประจําสํานัก

วิชาเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ
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20.3 การลาพักการศึกษาตามขอ 20.1 และ 20.2 ใหอนุมัติครั้งละไมเกิน 2 ภาค

การศึกษา  หากนักศึกษายังมีความจําเปนตองขอลาพักการศึกษาตอไปอีกใหยื่นคํารองใหม ยกเวนการลา

ตามขอ 20.1.1 ใหเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

20.4 ใหถือวาระยะเวลาที่นักศึกษาไดรับอนุมตัิใหลาพักการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ

ระยะเวลาการศึกษาของผูนั้น ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ 20.1.1 และ 20.1.2  

20.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมการรักษา

สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก และคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ยกเวนกรณีที่ไดชําระคาหนวยกิตแลว มิฉะนั้นจะ

พนสถานภาพนักศึกษา  

20.6 นักศึกษาที่ประสงคจะกลับเขาศึกษากอนระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ  ใหยื่นคํารอง

ขอกลับเขาศึกษาเพื่อขออนุมัตติอหัวหนาสถานทันตแพทยศาสตรศึกษากอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนใน

แตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 1 สัปดาห และใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ

20.7 เมื่อนักศึกษากลับเขาศึกษาแลว ใหมีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพ

กอนไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
  

ข อ 21 การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด  

21.1 เมื่อนักศึกษากระทําผิด หรือรวมกระทําผิดระเบียบการสอบ หรือการวัดผลให

คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการแตงต้ังเปนผูพิจารณา 

แลวรายงานผลการพิจารณาตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการลงโทษและแจงโทษใหทุกฝายที่เกี่ยวของทราบ 

โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังตอไปนี้  

21.1.1 ถาเปนความผิดประเภททุจริต ใหลงโทษโดยใหไดรับ F ในรายวิชาที่

กระทําผิดระเบียบการสอบ สวนรายวิชาอื่นที่นักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียนไว ถาเปนรายวิชาที่สอบ

มาแลว ใหไดผลการสอบตามที่สอบไดจริง ถาเปนรายวิชาที่ยังไมไดสอบ ก็ใหดําเนินการสอบตามปกติ

และใหไดผลการสอบตามที่สอบไดจริง  และใหพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้น 1 ภาคการศึกษา

เปนอยางนอยหรืออาจใหพนสถานภาพนักศึกษาก็ได  

21.1.2 ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนาทุจริต ใหลงโทษโดยใหไดรับ F ใน

รายวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้นไดไมเกิน 1 ภาค

การศึกษา 

21.1.3 ถาเปนความผิดอยางอื่นที่ระบุไวในขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ 

ใหลงโทษตามควรแกความผิดนั้น แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของความผิดประเภททุจริต ตามขอ 

21.1.1  
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21.2 หากนักศกึษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการศึกษา ใหคณะกรรมการ

พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอมหาวิทยาลัยตามควร

แกความผิดนั้น  

21.3 การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ใหเร่ิมเมื่อสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่กระทําผิดนั้นโดยใหมีระยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน  ทั้งนี้ใหนับระยะเวลาที่ถูกสั่งพัก

การศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษาและใหจําแนกสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักดวย 

21.4 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ภายใน 15 วันนับจากวันที่ถูกสั่งพัก ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดชําระคาหนวยกิตแลว มิฉะนั้นจะพน

สถานภาพนักศึกษา 
 

  ขอ 22 การพนสถานภาพนักศึกษา 

  นอกจากกรณีที่ระบุไวในขออื่นแลว  นักศึกษาจะพนสถานภาพในกรณีดังตอไปนี ้ 

22.1 เมื่อไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย  

22.2 เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก 

22.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแลวยังไมลงทะเบียนเรียน หรือยังไม

ชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาที่พนสถานภาพในกรณีนี้อาจขอคืนสถานภาพ

นักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันไดโดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

22.4 เมื่อมีการจําแนกสถานภาพนักศึกษา และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา 

1.50 

22.5 เมื่อเปนนักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ตามขอ 17.2.2 ตอเนื่องกัน 9 ภาค

การศึกษา  

22.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามขอ 12 แลวยังไมสําเร็จการศึกษา  

22.7 เมื่อการสอบประมวลความรู  สอบไมผาน ตามขอ 16.4 และเกินระยะเวลา

การศึกษาตามขอ 12  

22.8 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่

กระทําผิดระเบียบการสอบสั่งใหพนสถานภาพนักศึกษา ตามขอ 21 

22.9 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศใหพนสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัต ิ

หรือทําผิดขอบังคับ หรือระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัย 

22.10 เมื่อนักศึกษามีปญหาทางพฤติกรรมหรือสุขภาพจิต จนอาจเปนอุปสรรคตอ

การศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตแพทยในอนาคต ใหอธิการบดีโดยการเสนอของคณบดี แตงตั้ง

จํานวนบุคคลไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยจิตแพทยอยางนอย 1 คน เปนคณะกรรมการพิจารณา
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พฤติกรรมและสุขภาพจิต เพื่อพิจารณาวานักศึกษาดังกลาว สมควรพนสถานภาพนักศึกษา และเสนอ

อธิการบดีอนุมัติตอไป 

22.11 เมื่อเสียชีวิต 
 

หมวด 10 

การสําเร็จการศึกษา 
 

  ขอ 23 ผูมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา และการสําเร็จการศึกษา 

23.1 นักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้อยางครบถวนจึงจะมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา 

และสําเร็จการศึกษา 

23.1.1 เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่

ขอสําเร็จการศึกษา  

23.1.2 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมต่ํากวา 2.00 และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไมต่ํากวา 2.00 

23.1.3 มีระยะเวลาการศึกษาไมเกินที่กําหนดไวในขอ 12  

23.1.4 สอบประมวลความรูผานตามขอ 16.4 

23.2 นักศึกษาผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 23.1 จะตองยื่นคํารองแสดง       

ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอศนูยบริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะไมไดรับการ

พิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น  

23.3 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 23.1 แตมิไดยื่นคํารองแสดง

ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตามขอ 23.2 สามารถยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป  

ทั้งนี ้นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นไวดวย 

 

  ขอ 24 การพิจารณาใหปริญญา 

24.1 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาใหปริญญาตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

และไมมีพันธะหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย  

24.2 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด 

เปนผูพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาตอสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบสําเร็จการศึกษา เมื่อสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 
 

ขอ 25 การใหปริญญาเกียรตินิยม  

25.1 นักศึกษาผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติดังนี้   
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25.1.1 มีหนวยกิตสอบไดครบถวนตามหลักสูตร ภายในกําหนดเวลาปกติของ

หลักสูตร  

25.1.2 ไมมีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนไดรับระดับคะแนนตัวอักษร F 

หรือ U 

25.1.3 ไมเคยเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 

25.1.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป  

25.2 นักศึกษาผูที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติตามขอ 25.1.1 - 

25.1.3 และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป  

25.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด 

เปนผูพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรไดรับปริญญาเกียรตินิยมตอสภาวิชาการ  เพื่อนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ

25.4 นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตองไมเปนผูที่เทียบโอนรายวิชา 
 

ขอ 26 การใหเหรียญรางวลัและเข็มทองคํา 

   นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับเหรียญรางวัล จะตองมีคุณสมบัต ิดังนี้  

26.1 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะไดรับเหรียญทองเกียรตินิยม 

26.2 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะไดรับเหรียญเงินเกียรตินิยม  

26.3 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมสูงสุดในสาขาวิชา จะไดรับรางวัลเข็มทองคํา  
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 27 นักศึกษาทันตแพทยที่เขาศึกษาในรุนปการศึกษา 2558 ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตภาค

การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 เปนตนไป  
 

ขอ 28  การใดที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับฉบับนี้  ใหพิจารณาใชขอบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 โดยอนุโลม เพื่อเอื้อประโยชนตอนักศึกษา 
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ข อ 29  ในขณะที่ยังไมมีคณะกรรมการประจําสํานักวิชาใหคณบดีเปนผูดําเนินการ 
 

  ประกาศ ณ วันที่    18     เมษายน   พ.ศ.  2559 

 

 

 

      ลงนาม              วิจิตร  ศรีสอาน      

                 (ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน) 

นายกสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

    

 
 


