(สําเนา)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาดว ยการศึกษาขั้นปริญ ญาตรี พ.ศ. 2546
อาศั ย อํ า นาจตามข อ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แห งพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับ มติของที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี 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 จึงออกขอบังคับวาดว ย
การศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2546"
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541
3.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2543 บรรดาระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติหรือมติใด ๆ ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับ
นี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
"มหาวิทยาลัย"
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สภามหาวิทยาลัย"
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สภาวิชาการ"
หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"อธิการบดี"
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สํานักวิชา"
หมายถึง สํานักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"คณบดี"
หมายถึง คณบดีสํานักวิชาที่หวั หนาสาขาวิชาสังกัด
"คณะกรรมการประจําสํานักวิชา"
หมายถึง คณะกรรมการประจําสํานักวิชาในสํานักวิชาตาง ๆของ
มหาวิทยาลัย
"หัวหนาสาขาวิชา"
หมายถึง หัวหนาสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ในกรณีที่นักศึกษา
ยังไมสังกัดสาขาวิชาใหห มายถึ งหั ว หนา สาขาวิ ชาที่
อาจารยที่ปรึกษาสังกัด
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"อาจารยทปี่ รึกษา"
หมายถึง อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา
"รายวิชาเอก"
หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่กําหนดไวในหลักสูตร
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และเปนผูวินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจาก
การใชขอบังคับนี้
ขอ 6 นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ไม
ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้

หมวด 1
การรับเขาศึกษา
ขอ 7 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา
7.1 ผูที่เขา ศึก ษาในหลัก สูตรปริญญาตรี ตอ งเปนผูที่สํา เร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึก ษา
ตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
7.2 ผูที่เขา ศึก ษาในหลัก สูตรปริญญาตรี (ตอ เนื่อ ง) ตองเปนผูที่สาํ เร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
7.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไมรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาวาไมเหมาะสมตอการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี
ขอ 8 วิธีการรับเขาศึกษา ใหเปนไปตามที่สภาวิชาการกําหนด
ขอ 9 การขอเขาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
9.1 ผู ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี จ ากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุด มศึก ษาอื่ น
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง อาจขอเขาศึกษาตอเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่งได
9.2 การขอเขาศึกษา ใหยื่นคํารองตอศูนยบริการการศึกษาไมนอยกวา 30 วัน กอนเปดภาค
การศึกษาทีจ่ ะเขาศึกษา
9.3 การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาที่เทียบโอน หรือโอนยาย รายวิชาที่ตองศึกษา
เพิ่มเติม รวมถึงระยะเวลาของการศึกษา ใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูพิจารณา
อนุมัติโดยคําแนะนําของหัวหนาสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเขาศึกษา
9.4 ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหเทียบโอนรายวิชา สวนผูที่สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยใหโอนยายรายวิชา
9.5 รายวิชาที่จะพิจารณาเทียบโอนใหนั้น ตองเปนรายวิชาที่นกั ศึกษาเคยสอบไดระดับคะแนน
ตัวอักษรไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา สวนรายวิชาที่โอนยายตองไดรับระดับคะแนนตัวอักษร
ไมต่ํากวา D
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9.6 รายวิชาที่นํามาเทียบโอน หรือโอนยายตองเปนรายวิชาที่อยูในหลักสูตรที่นักศึกษาจบมาแลว
ไมเกิน 1 ป
9.7 รายวิชาที่ตองศึกษาเพิ่มเติม ตองไมนอยกวา 40 หนวยกิต
ขอ 10 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
10.1 ผูสมัครเปนนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อไดขึ้นทะเบียนแลว
10.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

หมวด 2
ระบบการศึกษา
ขอ 11 ระบบการศึกษา
11.1 เปนระบบเรียนเก็บหนวยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาค
การศึกษา แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห
11.2 หนวยกิต หมายถึง หนวยนับที่ใชแสดงปริมาณการศึกษา การกําหนดจํานวนหนวยกิต 1
หนวยกิตมีหลักเกณฑดังนี้
11.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเทา ที่ใชเวลาไมนอยกวา 12 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา
11.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝก ที่ใชเวลาไมนอยกวา 24 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
11.2.3 การปฏิ บั ติงานในสถานประกอบการ การฝก งาน การฝก ภาคสนาม หรือ การ
ฝกงานวิชาชีพ ที่ใชเวลาไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
11.2.4 การทําโครงงานหรือกิ จกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาไมนอย
กวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
11.3 หนว ยกิต เรีย น หมายถึง จํ า นวนหนว ยกิต ที่นัก ศึก ษาลงทะเบีย นเรีย นในแตล ะภาค
การศึกษา
11.4 หนวยกิตสะสม หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นกั ศึกษาไดรับระดับ
คะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D และ F ในกรณีที่นักศึกษาไดรับระดับคะแนน
ตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใด ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสมจากรายวิชา
นั้นในครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว
11.5 หนวยกิตสอบได หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาไดรับระดับคะแนน
ตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST ในกรณีที่นักศึกษาสอบไดรายวิชาใดมากกวา
หนึ่งครั้ง หรือ สอบไดรายวิช าใดที่ร ะบุไวว า เทีย บเทา รายวิช าที่ส อบไดม าแลว ใหน ับ
จํานวนหนวยกิตสอบไดครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว
3

หมวด 3
การลงทะเบียนเรียน
ขอ 12 การลงทะเบียนเรียน
12.1 นัก ศึก ษาใหมที่เ ขา ศึก ษาในภาคการศึก ษาแรกตอ งลงทะเบีย นเรีย นภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิการเขาเปนนักศึกษา และจะถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียน
12.2 นักศึกษาปจจุบันจะตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้น
จะไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
12.3 นัก ศึก ษาปจ จุบันที่มิไดลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตองไดรับ
อนุมัติให ลาพั กการศึก ษาตามข อ 23 และจะตอ งชําระคาธรรมเนีย มรัก ษาสถานภาพ
นักศึกษา มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา
12.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
12.5 หนวยกิตเรียนในแตละภาคการศึกษาตองไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนดไดก็ตอเมื่อจะจบหลักสูตร หรือรายวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียนไดตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาที่กําหนด หรือในภาคการศึกษา
นั้น หลั กสู ตรกํ าหนดให ลงทะเบี ยนเรียนต่ํากว าที่ กําหนด และจะลงทะเบี ยนเรียนเกิ น
หนวยกิตที่กําหนดไดก็ตอเมื่อจะขอจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น การขอลงทะเบียนต่ํา
หรือเกิ นกว าหน วยกิ ตที่ กํ าหนดข างต น ให หั วหน าสาขาวิ ชาเป นผูพิ จารณาอนุ มัติ โดย
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+ อีกเพื่ อ
ปรับระดับคะแนนก็ได
12.6.3 นักศึกษาที่ไดรับ F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
ซ้ําอีกจนกวาจะไดรับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S หรือ เลือกเรีย นรายวิชา
เลือ กอื่นก็ได ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ป รึก ษา และโดยอนุมัติ
จากหัวหนาสาขาวิชา
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12.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามขอ 12.6.1, 12.6.2 และ 12.6.3 ใหใชระดับคะแนน
ตัวอักษรที่ไดรับครั้งสุดทาย สําหรับการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
และใหบันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไวในใบแสดงผลการเรียน
12.7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กําหนดในหลักสูตร หากนัก ศึก ษาประสงคจ ะ
ขอรับผลการประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U ตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ป รึก ษา โดยความยิน ยอมของอาจารยผูส อน และไดรับ อนุมัติจ าก
หัวหนาสาขาวิชา ทั้งนี้ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย
12.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรวมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูได
โดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารยผูสอน
และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาจะไดรับผลการประเมินเปนระดับ
คะแนนตัวอักษร V หรือ W ทั้งนี้ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย
12.9 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาโดย
คํา แนะนํา ของสาขาวิช าใหล งทะเบีย นเรีย นในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี
เนื้อหาและคุณภาพเหมือน หรือคลายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษา เพื่อนํา
จํานวนหนว ยกิต และผลการศึก ษามาเปนสว นหนึ่ง ของการศึก ษาตามหลัก สูต รแต
จํา นวนหนวยกิตตองไมเกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร
12.10 การลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและตอง
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยทปี่ รึกษา
12.11 กําหนดวัน วิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 13 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา
13.1 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชานั้น ตองไมเปนผลใหจํานวนหนวยกิตเรียนลดลง
หรือเพิ่มขึ้นจนแยงกับเกณฑในขอ 12.5
13.2 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทําไดภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา และจะสมบูรณ
ก็ตอเมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
13.3 การขอลดรายวิชา จะกระทําไดภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้จะไมมี
การบันทึกรายวิชาที่ขอลดในใบแสดงผลการศึกษา
13.4 การขอถอนรายวิชา จะกระทําไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา แตไมเกิน10
สัป ดาห แ รกของภาคการศึ ก ษาทั้ งนี้ จ ะมี ก ารบั น ทึ ก รายวิ ช าที่ ข อถอนในใบแสดงผล
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 ดังนี้
15.1 หลัก สูต รปริญ ญาตรี (ต อ เนื่ อ ง) ไม น อ ยกว า 6 ภาคการศึ ก ษา และไม เกิ น 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
ระดับคะแนนตัวอักษร
ความหมาย
แตมระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
4.00
B+
ดีมาก
3.50
B
ดี
3.00
C+
ดีพอใช
2.50
6

C
พอใช
2.00
D+
ออน
1.50
D
ออนมาก
1.00
F
ตก
0
ในกรณี ที่ ไม สามารถประเมิ นผลเป นระดับ คะแนนตัวอั กษรตามลําดับขั้ นข างตนได ให ใชระดั บ
คะแนนตัวอักษรตอไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
I
M
P
S
ST
U
V
W
X

ความหมาย
การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
การสอนยังไมสิ้นสุด (In progress)
ผลการประเมินเปนที่พอใจ (Satisfactory)
ผลการประเมินเปนที่พอใจสําหรับรายวิชา
ที่เทียบโอน (Satisfactory, transferred credit)
ผลการประเมินไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
ผูรวมเรียน (Visitor)
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)

16.2 การใหระดับคะแนนตัวอักษร
16.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D และ F ใหใชกับกรณีตอไปนี้
(1) เปนรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนลําดับขั้น
(2) เป น การเปลี่ ย นระดั บ คะแนนตั ว อั ก ษรจาก I หรื อ M ที่ ศู น ย บ ริ ก าร
การศึกษาไดรับแจงการเปลี่ยนแปลง ดังกลาวกอนสิ้นสุด 1 สัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษาถัดไป
(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X
16.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามขอ 16.2.1 ใหใชกับกรณีตอไปนี้
(1) ในรายวิชาที่นกั ศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ 14
(2) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบและไดรับการลงโทษใหไดระดับคะแนน
F ตามขอ 24
(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีที่ไมไดรับ
แจงจากสํานักวิชาหลังจาก 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป
16.2.3 ระดับคะแนน I ใหใชกับกรณีตอไปนี้
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16.2.4
16.2.5
16.2.6

16.2.7
16.2.8

16.2.9

(1) นักศึกษาปวย จนเปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบไดโดยปฏิบัติถูกตองตาม
ขอ 21
(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวิสัย และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา
(3) นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารย
ผูสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด เห็นวา
สมควรใหชะลอการวัดผลการศึกษา
ระดับ คะแนน M ใหใชกับ กรณีที่นัก ศึก ษาขาดสอบ แตยังไมสามารถแสดง
หลักฐานที่สมบูรณในการขาดสอบได
ระดับคะแนน P ใชกับรายวิชาที่มีการสอนและหรือทํางานตอเนื่องล้ําเขาไปใน
ภาคการศึกษาถัดไป
ระดับ คะแนน S, U ใชก ับ กรณีที ่ผ ลการประเมิน เปน ที่พ อใจหรือ ไมพ อใจ
ตามลําดับในรายวิชาตอไปนี้
(1) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไววา ใหประเมินเปน S, U
(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ 12.7
(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I, M, P หรือ X
ระดับคะแนน ST ใชกบั รายวิชาที่นกั ศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชา
ระดับคะแนน V ใชกับรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปน
ผูรวมเรีย น โดยมีเวลาเรีย นรวมทั้งสิ้นไมนอ ยกวา รอ ยละ 80 ของเวลาเรีย น
ทั้งหมดและอาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไดเรียนดวยความตั้งใจ
ระดับคะแนน W จะใหไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาในกรณี
ตอไปนี้
(1) รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ 13.4
(2) นักศึกษาปวยจนไมสามารถเขาสอบไดโดยปฏิบัติถูกตองตามขอ 21 และ
หัว หนา สาขาวิชาพิจ ารณารว มกับ อาจารยที่ป รึก ษาและอาจารยผูสอน
เห็นวาสมควรใหถอนรายวิชานั้น
(3) นัก ศึก ษาไดรับ อนุมัติใ หล าพัก การศึก ษา ดว ยเหตุผ ลตามขอ 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 และไดเขาชั้นเรียนเปนเวลาเรียนทั้งสิ้นนอยกวารอยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด หรืออาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไมไดเรียนดวยความตั้งใจ
(7) รายวิชาที่นักศึกษากระทําผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน
16.2.10 ระดับคะแนน X ใหใชกับเฉพาะในรายวิชาที่ศูนยบริการการศึกษายังไมไดรับ
รายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ตามกําหนดเวลา

หมวด 6
การยายสาขาวิช า การโอนยาย และการเทียบโอนรายวิช า
ขอ 17

ขอ 18

การยายสาขาวิชา
17.1 นักศึกษาที่มีสิทธิขอยายสาขาวิชาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
17.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแลว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะของสาขาวิชานั้นแลว
17.1.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ย่ืนขอยายไมตา่ํ กวา 2.00
17.1.3 มีคุณสมบัติอื่นที่อาจกําหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา
17.2 นักศึกษาตองยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาตอศูนยบริการการการศึกษาไมนอยกวา 30 วัน
กอนวันสิ้นภาคการศึกษา
17.3 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูอนุมัติการยายสาขาวิชาโดยคําแนะนําของหัวหนา
สาขาวิชาที่นักศึกษาขอยายเขา
17.4 ระยะเวลาที่ไดศึกษาในหลักสูตรที่ยายออกใหนับรวมเปนระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
ทีย่ ายเขาดวย
17.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาแลวจะยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาอีกไมได
การโอนยาย และการเทียบโอนรายวิชา
รายวิชาที่โอนยายจะไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม สวนรายวิชาที่เทียบโอนจะไดรับระดับ
คะแนนตัวอักษร ST
18.1 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยา ยสาขาวิชาใหดําเนินการดังนี้
18.1.1 นักศึกษาตองขอโอนยายรายวิชาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชา
18.1.2 ตองโอนยายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ยายออกและเปนรายวิชาที่
ตองเรียนในหลักสูตรที่ยายเขา โดยใหไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม
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18.1.3

ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพจิ ารณาอนุมตั ิรายวิชาทีโ่ อนยายโดยคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา
18.2 นักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงคจ ะนํา ผลการศึก ษาที่เคย
ศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอนใหดําเนินการดังนี้
18.2.1 นักศึกษาตองขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแรก
ที่เขาศึกษา โดยมีสิทธิยื่นไดเพียงครั้งเดียว
18.2.2 ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไมนอยกวา 2 ในระบบ 4 และตอง
ไมเปน ผูที่พ น สถานภาพการเปน นิสิต หรือ นัก ศึก ษาเนื่อ งจากกระทํา ผิด
ระเบียบวินัยนักศึกษา
18.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหเฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยูในหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเห็นวามีมาตรฐานที่สามารถ
เทียบเคียงไดกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
18.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนไดนั้นตองมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือ คลายคลึง และมี
จํานวนหนว ยกิตเทีย บเทา หรือ มากกวา ตามที่กํา หนดไวในหลัก สูตรของ
มหาวิทยาลัย
18.2.5 รายวิช าที่ม หาวิท ยาลัย จะพิจ ารณาเทีย บโอนใหนั้น ตอ งเปน รายวิช าที่
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
รายวิชานั้นพิจารณาอนุมัติ
18.3 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามขอ 12.9
ใหขอเทียบโอนรายวิชาดังกลาว ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดทายที่ไดรับ
อนุมัติใหไปศึกษาเทานั้น

หมวด 7
การประเมินผลการศึกษา
ขอ 19

การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
19.1 การประเมินผลการศึกษาใหกระทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา
19.2 การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
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19.2.1 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาใน
แตละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตกับแตมระดับ
คะแนนที่นัก ศึก ษาไดรับ ในแตละรายวิชาเปนตัว ตั้งแลวหารดวยผลรวมของ
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาเหลานั้น
19.2.2 แต ม ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสม ให คํ า นวณจากผลการศึ ก ษาของรายวิ ช าที่
ลงทะเบี ย นตั้งแตเริ่มเข าศึก ษาจนถึ งภาคการศึก ษาที่ กํ าลังคํานวณ โดยเอา
ผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตกับแตมระดับคะแนนที่นักศึกษาไดรับในแตละ
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดทายเปนตัวตั้ง แลวหารดวยจํานวนหนวยกิต
สะสม

หมวด 8
การจําแนกสถานภาพนักศึกษา
ขอ 20

การจําแนกสถานภาพนักศึกษา
20.1 การจํา แนกสถานภาพนัก ศึก ษาจะกระทํา เมื่อ สิ้น ภาคการศึก ษา โดยใหเริ่ม จํ า แนก
สถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สามนับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
20.2 นักศึกษาที่ไดรับการจําแนกสถานภาพแลวมี 2 ประเภท ไดแก
20.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ย สะสมไมต่ํา
กวา 1.80
20.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ไดแก นักศึกษาที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต 1.50 ขึ้นไปแตไมถึง 1.80

หมวด 9
การลา การลงโทษ และการพนสถานภาพนักศึกษา
ขอ 21

ขอ 22

การลาปวย
21.1 การลาปวย คือ การลาของนักศึกษาที่ปวยจนไมสามารถเขาเรียนและหรือเขาสอบใน
บางรายวิชาหรือทั้งหมดได
21.2 การลาปวยตามขอ 21.1 นักศึกษาตองยื่นคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห
นับ จากวัน ที่นัก ศึก ษาเริ่ม ปว ย พรอ มดว ยใบรับ รองแพทยจ ากสถานพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาตองยื่นคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาหนับ
แตเกิดเหตุ
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ขอ 23

ขอ 24

การลาพักการศึกษา
23.1 นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาโดยผานอาจารยที่ปรึกษาไมชากวาสัปดาห
ที่ 10 ของภาคการศึกษา สําหรับกรณีตอไปนี้
23.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
23.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็ นสมควรสนับสนุน
23.1.3 มีความจําเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัย มาแลว
ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
23.2 นัก ศึก ษาที่ย ัง ไมมีผ ลการเรีย น แตจํ า เปน ตอ งลาพัก การศึก ษาใหยื ่น คํ า รอ งตอ
หัว หนา สาขาวิช าผา นอาจารยที่ป รึก ษาโดยเร็ว ที่สุด และใหค ณะกรรมการประจํ า
สํานักวิชาที่หัวหนาสาขาวิชาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ
23.3 การลาพักการศึกษาตามขอ 23.1 และ 23.2 ใหอนุมัติครั้งละไมเกิน 2 ภาคการศึกษา
ถานักศึกษายังมีความจําเปนตองขอลาพักการศึกษาตอ ไปอีก ใหยื่นคํารองใหม ยกเวน
การลาตามขอ 23.1.1 ใหเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
23.4 ใหถ ือ วา ระยะเวลาที ่น ัก ศึก ษาไดรับ อนุม ัต ิใหล าพัก การศึก ษาเปน สว นหนึ ่ง ของ
ระยะเวลาการศึกษาของผูนั้น ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ 23.1.1 และ 23.1.2
23.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก และคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ภายใน 15 วัน นับ จากวัน ที่ไ ดรับ อนุมัติใ หล าพัก การศึก ษา ยกเวน กรณีที่ไ ดชํา ระ
คาหนวยกิตแลว มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา
23.6 นักศึกษาที่ประสงคจะกลับเขาศึกษากอนระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ ใหยื่นคํารองขอกลับ
เขา ศึกษาเพื่อขออนุมัติตอ หัว หนา สาขาวิชากอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนในแตละ
ภาคการศึกษาไมนอยกวา 1 สัปดาห
23.7 เมื่อนักศึกษากลับเขาศึกษาแลว ใหมีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพกอนไดรับ
อนุมัติใหลาพักการศึกษา
การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด
24.1 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษากระทํ า ผิ ด หรื อ ร ว มกระทํ า ผิ ด ระเบี ย บการสอบ หรื อ การวั ด ผล
ให คณะกรรมการพิจ ารณ าโทษนัก ศึก ษ าที ่ก ระทํ า ผิด ระเบีย บการสอบตามที่
สภาวิช าการแตง ตั ้ง เปน ผู พิ จ ารณา แล ว รายงานผลการพิ จ ารณาต อ มหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อดําเนินการลงโทษและแจงโทษใหทุกฝายที่เกี่ยวของทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณา
โทษดังตอไปนี้
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24.1.1

ขอ 25

ถาเปนความผิดประเภททุจริต ใหลงโทษโดยใหไดรับ F ในรายวิชาที่กระทํา
ผิดระเบี ย บการสอบ ส ว นรายวิ ชาอื่ น ที่ นั ก ศึ ก ษาผูนั้ น ลงทะเบี ย นเรีย นไว
ถ า เป น รายวิ ช าที่ สอบมาแล ว ให ได ผ ลการสอบตามที่ ส อบได จ ริง ถ า เป น
รายวิชาที่ยังไมไดสอบ ก็ ให ดําเนินการสอบตามปกติและให ไดผลการสอบ
ตามที่ส อบได จ ริง และให พิ จ ารณาสั่งพั ก การศึก ษานัก ศึก ษาผู นั้น 1 ภาค
การศึกษาเปนอยางนอยหรืออาจใหพนสถานภาพนักศึกษาก็ได
24.1.2 ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนาทุจริต ใหลงโทษโดยใหไดรับ F ในรายวิชา
ที่กระทําผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้น
ไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา
24.1.3 ถ า เป น ความผิ ด อย า งอื่ น ที่ ร ะบุ ไว ในข อ ปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาในการสอบ
ใหลงโทษตามควรแกความผิดนั้น แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของ
ความผิดประเภททุจริตตามขอ 24.1.1
24.2 ถานักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ใหคณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอ
มหาวิทยาลัยตามควรแกความผิดนั้น
24.3 การให พั ก การศึก ษาของนัก ศึก ษาตามคํา สั่งของมหาวิทยาลัย ให เริ่มเมื่อ สิ้นสุดภาค
การศึกษาที่กระทําผิดนั้นโดยใหมีระยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน ทั้งนี้ใหนับระยะเวลา
ที่ถูก สั่งพั ก การศึก ษาเข าเป นระยะเวลาการศึก ษาและให จํา แนกสถานภาพนัก ศึก ษา
ทุกภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักดวย
24.4 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา
ทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ พั ก การศึ ก ษา และค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตามระเบี ย บของ
มหาวิท ยาลัย ภายใน 15 วัน นับ จากวัน ที ่ถ ูก สั่งพัก ยกเวน ภาคการศึก ษาที่ไดชํา ระ
คาหนวยกิตแลว มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา
การพนสถานภาพนักศึกษา
นอกจากกรณีที่ระบุไวในขออื่นแลว นักศึกษาจะพนสถานภาพในกรณี ดังตอไปนี้
25.1 เมื่อไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย
25.2 เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก
25.3 เมื่ อ สิ้น สุด 10 วั นแรกของภาคการศึก ษาแลว ยั งไมลงทะเบี ย นเรีย น หรือ ยั งไมชํา ระ
คาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาที่พนสถานภาพในกรณีนี้อาจขอ
คืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันไดโดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
25.4 เมื่อมีการจําแนกสถานภาพนักศึกษา และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50
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25.5 เมื่อ เปน นัก ศึก ษาสถานภาพรอพินิจ ที่มีแ ตมระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมต่ํา กวา 1.80
ตอเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษา
25.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามขอ 15 แลวยังไมสาํ เร็จการศึกษา
25.7 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิด
ระเบียบการสอบสั่งใหพนสถานภาพนักศึกษา ตามขอ 24
25.8 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศใหพนสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือทําผิด
ขอบังคับ หรือระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัย
25.9 เมื่อเสียชีวิต

หมวด 10
การสําเร็จการศึกษา
ขอ 26

ผูมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา
26.1 นักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้อยางครบถวนจึงจะมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา
26.1.1 เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอสําเร็จ
การศึกษา
26.1.2 สอบไดจํ า นวนหนว ยกิต ครบตามหลัก สูต ร, ไดแ ตม ระดับ คะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 2.00 และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไมต่ํากวา
2.00
26.1.3 นัก ศึก ษาที่เขา ศึก ษาเพื ่อ รับ ปริญ ญาตรีเพิ่ม ขึ้นอีก สาขาหนึ่ง ตองสอบได
ครบถว นทุก รายวิชาที่กํา หนดใหศึก ษาเพิ่มเติม โดยมีแ ตมระดับ คะแนน
เฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมไมต่ํากวา 2.00
26.1.4 มีระยะเวลาการศึกษาไมต่ํากวาและไมเกินที่กําหนดไวในขอ 15 ยกเวนผูที่
เขาศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ใหระยะเวลาการศึกษา
ต่ําสุดเปนไปตามที่คณะกรรมการประจําสํานักวิชากําหนดไวใน ขอ 9.3
26.2 นั ก ศึ ก ษาผู มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามที่ ร ะบุ ไว ใ นข อ 26.1 จะต อ งยื่ น คํ า ร อ งแสดง
ความจํ า นงขอสํา เร็จ การศึก ษาต อ ศูน ย บ ริก ารการศึก ษาภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด
มิฉะนั้นจะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาค
การศึกษานั้น
26.3 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 26.1 แตมิไดยื่นคํารองแสดงความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาตามขอ 26.2 หรือยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ
เพิ่มเติม สามารถยื่นคํารองขอสําเร็จการศึก ษาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นักศึกษา
จะตองรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นไวดวย
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ขอ 27

ขอ 28

ขอ 29

การพิจารณาใหปริญญา
27.1 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาใหปริญญาตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย และ
ไมมีพันธะหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย
27.2 คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เปนผู
พิจ ารณาเสนอชื่อ นัก ศึก ษาตอ สภาวิช าการ เพื ่อ พิจ ารณาใหค วามเห็น ชอบสํา เร็จ
การศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา
การใหปริญญาเกียรตินิยม
28.1 นักศึกษาผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติดังนี้
28.1.1 มีหนวยกิตสอบไดครบถวนตามหลักสูตรภายในกําหนดเวลาปกติของหลักสูตร
28.1.2 ไมมีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนไดรับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U
28.1.3 ไมเคยเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ เพือ่ ปรับระดับคะแนน D หรือ D+
28.1.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
28.2 นั ก ศึ ก ษาผู  ที ่ จ ะได รั บ ปริ ญ ญาเกี ย รติ น ิ ย มอั น ดั บ สอง ตอ งมีค ุณ สมบัติต ามขอ
28.1.1 - 28.1.3 และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป
28.3 คณบดีโ ดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการประจํา สํานัก วิชาที่นัก ศึก ษาสังกัด เป น
ผูพิจารณาเสนอชื่อ นัก ศึกษาที่สมควรไดรับ ปริญ ญาเกีย รตินิย มตอ สภาวิชาการ เพื่อ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
28.4 นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตองไมเปนผูที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี
(ตอเนื่อง) หรือผูที่เขาศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง หรือไมเปนผูที่
เทียบโอนรายวิชา
การใหเหรียญรางวัลและเข็มทองคํา
นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับเหรียญรางวัล จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
29.1 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะไดรับเหรียญทองเกียรตินิยม
29.2 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะไดรับเหรียญเงินเกียรตินิยม
29.3 นักศึกษาที่ไดรับปริญ ญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
สูงสุดในสาขาวิชา จะไดรับรางวัลเข็มทองคํา

บทเฉพาะกาล
ขอ 30

การใดที่ ได ดํ า เนิ น การไปแล ว สํ า หรับ นั ก ศึ ก ษาที่ เข า รับ การศึ ก ษาก อ นภาคการศึ ก ษาที่ 1
ปการศึกษา 2546 ใหถือวาการดําเนินการนั้น ๆ สิ้นสุด มิอาจขอเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตาม
ขอบังคับนี้ได
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ขอ 31

ขอ 32

ใหใชวิธีคํา นวณแตม ระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมตามขอ บัง คับ เดิม สํา หรับ นัก ศึก ษาที่เขา รับ
ก ารศึ ก ษ าก อ นภ า คก ารศึ ก ษ าที ่ 1 ปก ารศึก ษา 2546 จนถึง ภาคการศึก ษากอ นที่
ข อ บังคับนี้มีผลบังคับใช และใหใชวิธีการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามขอบังคับนี้
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ขอบังคับนี้มีผลบังคับใช
ในการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่เขาศึกษากอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา
2546 ใหย กเวน ไมตอ งนํา เกณฑแ ตม ระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมกลุม วิช าเอกมาประกอบ
การพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่

10 มิถุนายน พ.ศ. 2546

ลงนาม

คนึง ฦๅไชย
(ศาสตราจารย คนึง ฦๅไชย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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