
หน้า 1 

ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ข้อบังคับฯ ฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผล / หมายเหตุ 

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕(๓)และ(๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดยข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ประกอบ
กับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี 
๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดยข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ประกอบ
กับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันท่ี  
21 กรกฎาคม 2561 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

 
 

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป แต่ไม่ใช้บังคับกับ  

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป แต่ไม่ใช้บังคับกับ 

 

๒.๑ นักศึกษาที่ เข้าศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต และวิทยา
ศาสตรบัณฑิตเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิทยาศาสตร์การสัตว
แพทย ์

๒.๑ นักศึกษาที่ เข้าศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  และวิทยา
ศาสตรบัณฑิตเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิทยาศาสตร์การสัตว
แพทย ์

 
- ปรับข้อความให้เป็นไปตามล าดบัของ

คณะ 

๒.๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๒.๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่มีความกล่าวไว้แล้ว

ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่มีความกล่าวไว้แล้ว

ในข้อบังคับนี ้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับฉบับน้ี  
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 “คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานวิชาการที่เรียกช่ืออย่าง

อื่น ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ส านักงาน

คณะ กรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับฉบับน้ี  
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 “คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานวิชาการที่เรียกช่ืออย่าง

อื่น ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา 

 



หน้า 2 

ข้อบังคับฯ ฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผล / หมายเหตุ 

ข้อ ๕  คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา  
๕.๑ ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ต้องส า เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นๆ ท่ีเทียบเท่า 

ส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติต้องส ำเร็จกำรศึกษำตำมวรรคแรก
เช่นเดียวกัน 

 
 
 
 
 

ข้อ ๕  คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา  
๕.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ต้องส า เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า และไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคใน
การศึกษา   

 

 
- เห็นควรให้คง “ระดับอนุปริญญา” ไว้

ตามเดิม เนื่องจากคณะสตัวแพทย-
ศาสตร์มีแผนจะเปดิหลักสูตรเพื่อผลิต
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และคณะ
ศึกษาศาสตร์มีแผนจะเปิดหลักสตูร
ต่อเนื่องในกลุ่มสาขาอาชีวศึกษา 

- ตัดข้อความ “ส าหรับนักศึกษาตา่งชาติ
ต้องส าเรจ็การศึกษาตามวรรคแรก
เช่นเดียวกัน” ออก เนื่องจากข้อความ
ในย่อหน้าแรกครอบคลุมทั้งนักศึกษา
ไทยและต่างชาติ  

- ย้ายข้อความ “ไมเ่ป็นโรคหรือภาวะอัน
เป็นอุปสรรคในการศึกษา” ในข้อ 5.2 
มาเขียนรวมไวใ้นข้อ 5.1 

๕.๒ เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคในกำรศึกษำ - ตัดออก - - ย้ายข้อความไปเพิ่มไว้ในข้อ 5.1  

 5.2 นักศึกษาที่โอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อ 5.1 และได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

-  ก าหนดคุณสมบตัิส าหรับนักศึกษาที่
โอนย้ายจากสถาบันอื่น และเพิ่ม
ข้อความที่ย้ายมาจากข้อ 8.1 (๒) เดิม 

 5.3 นักศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง ต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา 

-  ก าหนดคุณสมบตัิเพิ่มเติม เพื่อให้
ครอบคลมุนักศึกษาเพื่อปรญิญาทีส่อง 

 ๕.4  เงื่อนไขเพ่ิมเติมอื่นๆ ตามที่คณะหรือสาขาวิชาก าหนด โดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

-  เปิดโอกาสให้คณะหรือสาขาวิชา
สามารถก าหนดเง่ือนไขอื่นๆ เพิ่มเติม
ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัตจิริง 

 



หน้า 3 

ข้อบังคับฯ ฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผล / หมายเหตุ 

ข้อ ๖ การสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ข้อ ๖ การสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา  
๖.๑ มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลอืกหรือคัดเลอืกผู้มีคณุสมบัติตามข้อ ๕ เข้า

เป็นนักศึกษาเป็นคราวๆ ไป ตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
๖.๑ มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรอืคัดเลอืกผู้มคีุณสมบัตติามข้อ ๕ เข้า

เป็นนักศึกษาเป็นคราวๆ ไป ตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

๖.๒ มหำวิทยำลัยอำจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ หรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำเข้ำ
เป็นนักศึกษำ เพื่อศึกษำขอรับปริญญำตรีสำขำวิชำหนึ่ งสำขำวิชำใดของ
มหำวิทยำลัย ตำมระเบียบหรือเง่ือนไขของมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับสำขำวิชำนั้นๆ 

- ตัดออก - -  ตัดออก เนื่องจากในข้อ 5 ได้ก าหนด
คุณสมบัติและเง่ือนไขการเข้าเป็น นศ. 
ไว้ครอบคลุมทั้งหมดแล้ว   

๖.๓  มหำวิทยำลัยอำจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษำของ
มหำวิทยำลัยหรือจำกสถำบันอุดมศึกษำเพื่อเข้ำศึกษำ 

- ตัดออก -  

๖.๔  มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา
ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยหรือรัฐบาล 

๖.2  มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา
ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยหรือรัฐบาล 

 

ข้อ ๗  ประเภทของนักศึกษา ข้อ ๗  ประเภทของนักศึกษา  
๗.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 

๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา 
๗.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 

๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา 
 

๗.๒ นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียน
กระบวนวิชา หรือลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย หรือท าการวิจัย โดยไม่
มีสิทธ์ิรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย 

๗.๒ นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย หรือท าการวิจัย โดยไม่มีสิทธ์ิรับปริญญา
จากมหาวิทยาลัย 

- ปรับข้อความให้ชัดเจนยิ่งข้ึน 
 

ข้อ ๘  การรับโอนนักศึกษา ข้อ ๘  การรับโอนนักศึกษา  
๘.๑  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา

เข้าเป็นนักศึกษาได้โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
๘.๑  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

หรือสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ เข้าเป็นนักศึกษาได้โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
-  ปรับข้อความเพื่อให้ครอบคลุมการรับ

โอน นศ. จากสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศเข้ามาเรียน 

(๑)  มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ ๕ - ตัดออก - -  ได้ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
โอนย้ายสถาบันฯ ไว้ในข้อ 5 แล้ว 
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(๒)  ได้ศึกษำอยู่ ในสถำบันอุดมศึกษำเดิมไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี
กำรศึกษำและมีค่ำล ำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชำที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อย
กว่ำ ๒.๕๐ ทั้งนี้ จ ำนวนรับนักศึกษำและกำรรับโอนให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่คณะหรอื
สำขำวิชำก ำหนด 

- ตัดออก - -  ย้ายข้อความ “ได้ศึกษาอยู่ใน
สถาบันอุดมศึกษาเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
การศึกษา” ไปไว้ในข้อ 5.2  

-  ย้ายข้อความ“มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ของกระบวนวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่
น้อยกว่า ๒.๕๐” ไปไว้ในข้อ 8.1 (2)  

- ย้ายข้อความ “ทั้งนี้ จ านวนรับ
นักศึกษาและการรับโอนให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่คณะหรือสาขาวิชาก าหนด” 
ไปไว้ในข้อ 8.1 (4) 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ   
- กรณีที่คณะไม่ต้องการรับโอน

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชน 
มหาวิทยาลยัเปิด ฯลฯ ควรระบุ
เงื่อนไขไวใ้นประกาศของคณะ 

(๓)  ต้องมีกระบวนวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
เทียบได้กับกระบวนวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะรับโอนมา
โดยได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต การเทียบโอนหน่วยกิตให้น า
ความตามข้อ ๙ มาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องมีจ านวนหน่วยกิตที่เรียนในมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร และระยะเวลา
การศึกษาต้องไม่เกิน ๒ เท่าของแผนการศึกษา โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ข้ึน
ทะเบียนเป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม 

(1)  ต้องมีกระบวนวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
เทียบได้กับกระบวนวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะรับโอนมา
โดยได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ของกระบวนวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ การเทียบโอนหน่วยกิตให้
น าความตามข้อ ๙ มาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้  ต้องมีจ านวนหน่วยกิตที่ เรียนใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร และ
ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน ๒ เท่าของแผนการศึกษา โดยนับตั้งแต่ภาค
การศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม 

 
 
-  เพิ่มข้อความที่ย้ายมาจาก ข้อ 8.1 

(๒) เดิม 
 
 
 
 

(๔)  นักศึกษาที่ขอโอนต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่
ก าหนด และติดต่อขอให้สถาบันอุดมศึกษาเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียน และ
รายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยส่งถึง
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาประสงค์จะโอน
มาเรียน 

(2)  นักศึกษาที่ขอโอนต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่
ก าหนด และติดต่อขอให้สถาบันอุดมศึกษาเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียน และ
รายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยส่งถึง
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาประสงค์จะโอน
มาเรียน 
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(๕)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ 
ภาควิชาหรือส านักวิชา และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

(3)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ 
ภาควิชาหรือส านักวิชา และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จ านวนรับนักศึกษา
และการรับโอนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะหรือสาขาวิชาประกาศไว ้

- เพิ่มข้อความทีย่้ายมาจาก ข้อ 8.1 (๒) 
เดิม เพื่อใหชั้ดเจนยิ่งข้ึน 

๘.๒  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๘.๒  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๙ การโอนและการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจากการศึกษาใน
ระบบ 

ข้อ ๙ การโอนและการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจากการศึกษาใน
ระบบ 

 

๙.๑  การโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัยหรือการเทียบโอน
หน่วยกติ จากสถำบันอุดมศึกษำเดิม ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๙.๑  การโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัยหรือการเทียบโอน
หน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

-  เปลี่ยนค าว่า “สถาบัน อุดมศึกษา
เดิม” เป็น “สถาบันอดุมศึกษา” 
เนื่องจากก าหนดค านิยามไว้แล้ว  

- เพิ่มข้อความ “และสถาบันอุดมศกึษา
ต่าง ประเทศ” เพื่อให้ครอบคลุม
นักศึกษา มช. ทีไ่ปลงทะเบียนเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  

๙.๒  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโอน หรือเทียบโอนกระบวนวิชาที่เรียนมา 
โดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชาหรือส านักวิชา  และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

๙.๒  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโอน หรือเทียบโอนกระบวนวิชาที่เรียนมา 
โดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชาหรือส านักวิชา  และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 

๙.๓  กำรพิจำรณำเทียบโอนกระบวนวิชำ และเทียบโอนหน่วยกิต ของ
นักศึกษำที่โอนมำจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ ให้เป็นไปตำมประกำศของ
มหำวิทยำลัย 

- ตัดออก - - ข้อความในข้อ 9.1 ครอบคลมุการ
ด าเนินการในส่วนนี้แล้ว 

๙.๔  กระบวนวิชาที่จะเทียบโอนหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อการ
ส าเร็จการศึกษาได้ ต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกันกับกระบวนวิชาของ
มหาวิทยาลัย และจะต้องมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอักษรล าดับขั้น C หรือ S 
หรือ CX ตามเกณฑ์การบันทึกผลในกรณีกระบวนวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน 
หรืออักษรล าดับขั้น CE, CP, CS, และ CT ตามเกณฑ์การบันทึกผลในกรณีได้รับการ
เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

๙.3  กระบวนวิชาที่จะเทียบโอนหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อการ
ส าเร็จการศึกษาได้ ต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกันกับกระบวนวิชาของ
มหาวิทยาลัย และจะต้องมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอักษรล าดับขั้น C หรือ S 
หรือ CX ตามเกณฑ์การบันทึกผลในกรณีกระบวนวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน 
หรืออักษรล าดับขั้น CE, CP, CS และ CT ตามเกณฑ์การบันทึกผลในกรณีได้รับการ
เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ   
กรณีทีไ่ม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตกระ
บวนวิชาที่ศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ กับกระบวนวิชา ของ มช. ให้
ด าเนินการดังนี้   
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  - ให้เทียบโอนหน่วยกิตเพื่อใช้เป็นวิชา
เลือกเสรี ตามแนวปฏิบัติของวิทยาลัย
นานาชาติฯ (ควรก าหนดไว้ในประกาศ 
เรื่อง การโอนและเทียบโอนฯ ของส านัก
ทะเบียนฯ ด้วย)  

- ไม่ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าว่าต้องมีผลการ
เรียนเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอักษรล าดับขั้น 
C  

- กระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตมาให้
บันทึกผลการเรียนเป็น S 

๙.๕  กระบวนวิชาที่จะโอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้  ต้องเป็นกระบวน
วิชาเดิมที่เคยศึกษาไว้ไม่เกิน ๕ ปี นับตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนกระบวนวิชา
นั้น กระบวนวิชาที่ได้รับอนุมัติให้โอนหรือเทียบโอน ให้บันทึกผลการเรียนเป็นอักษร
ล าดับขั้น  CX 

๙.4  กระบวนวิชาที่จะโอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้ ต้องเป็นกระบวน
วิชาเดิมที่เคยศึกษาไว้ไม่เกิน ๕ ปี นับตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนกระบวนวิชา
นั้น กระบวนวิชาที่ได้รับอนุมัติให้โอนหรือเทียบโอน ให้บันทึกผลการเรียนเป็นอักษร
ล าดับขั้น  CX 

 

อักษรล าดับขั้น C, S, CE, CP, CS, CT และ CX มีความหมาย
ตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๑๖.๔ 

อักษรล าดับขั้น C, S, CE, CP, CS, CT และ CX มีความหมายตามที่
กล่าวไว้ในข้อ ๑๖.๔ 

 

ข้อ ๑๐  การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ข้อ ๑๐  การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง  
๑๐.๑  นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีจำกมหำวิทยำลัย หรือ

สถำบันอุดมศึกษำ อำจขอเข้ำศึกษำต่อเพื่อปริญญำตรีสำขำวิชำอื่นเป็นกำรเพิ่มเติม
ได้ 

- ตัดออก - -  ได้ก าหนดคุณสมบตัิและเง่ือนไขการ
รับนักศึกษาเพื่อปรญิญาทีส่อง ไว้ใน
ข้อ 5.3 แล้ว 

๑๐.๒  มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับนักศึกษาตามความเห็นชอบของคณะ 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศท่ีคณะก าหนด 

๑๐.1  มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับนักศึกษาตามความเห็นชอบของคณะ 
ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามประกาศที่คณะก าหนด 

 

๑๐.๓  การแสดงความจ านงขอเข้าศึกษา นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อ
มหาวิทยาลัยตามแบบที่ก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน ก่อน
เปิดภาคการศึกษาของปีการศึกษาท่ีนักศึกษาประสงค์จะมาเรียน 

๑๐.2  การแสดงความจ านงขอเข้าศึกษา นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อ
มหาวิทยาลัยตามแบบที่ก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน ก่อน
เปิดภาคการศึกษาของปีการศึกษาท่ีนักศึกษาประสงค์จะมาเรียน 
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๑๐.๔  การโอนหรือการเทียบโอนหน่วยกิต 
(๑)  กระบวนวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะ

ได้รับพิจารณาโอนหรือเทียบโอนเฉพาะเท่าที่ใช้ได้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชา
ใหม่ กระบวนวิชาที่โอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก 

(๒)  การโอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตให้น ำควำมตำมข้อ ๙ มำใช้
โดยอนุโลม 

๑๐.3  การโอนหรือการเทียบโอนหน่วยกิต 
(๑)  กระบวนวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะ

ได้รับพิจารณาโอนหรือเทียบโอนเฉพาะเท่าที่ใช้ได้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชา
ใหม่ กระบวนวิชาที่โอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก 

(๒)  การโอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตใหเ้ป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

- เพื่อก าหนดเง่ือนไขการโอน/เทียบโอน
หน่วยกิตที่แตกต่างจากข้อ 9.4 โดยเปิด
โอกาสให้ นศ.ปริญญาที่สองสามารถโอน/
เทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาในปริญญา
เดิมที่เรียนมาเกิน 5 ปีได้ 

ข้อ ๑๑  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา ข้อ ๑๑  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
๑๑.๑  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ ๖ ข้อ ๘ 

และข้อ ๑๐ ให้รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ 
ตามวัน เวลา ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถ
รับรองตนเองได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้ปกครองรับรอง 

๑๑.๑  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ ๖ ข้อ ๘ 
และข้อ ๑๐ ให้รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ 
ตามวัน เวลา ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถ
รับรองตนเองได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้ปกครองรับรอง 

 

๑๑.๒  ผู้ที่ไม่มารายงานตัวภายใน ๑๐ วัน นับจากวันท่ีก าหนดให้รายงาน
ตัว  ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเป็นนักศึกษา 

๑๑.๒  ผู้ที่ไม่มารายงานตัวภายใน ๑๐ วันท าการ นับจากวันสุดท้ายที่
ก าหนดให้รายงานตัว  ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเป็นนักศึกษา 

-  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏบิัติ 

ข้อ ๑๒  ระบบการศึกษา  
มหาวิทยาลัยยึดหลักว่านักศึกษาทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้และนักศึกษามีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิละเต็มตามศักยภาพ มหาวิทยาลัย
ใช้ระบบสหวิทยาการโดยให้คณะ ภาควิชาหรือส านักวิชา ท่ีมีหน้าที่เกี่ ยวข้องกับ
สาขาวิชาใด ให้การศึกษาในสาขาวิชานั้นแก่นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
หนึ่งๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยหลายกระบวนวิชา 

ข้อ ๑๒  ระบบการศึกษา  
มหาวิทยาลัยยึดหลักว่านักศึกษาทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้และนักศึกษามีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิละเต็มตามศักยภาพ มหาวิทยาลัย
ใช้ระบบสหวิทยาการโดยให้คณะ ภาควิชาหรือส านักวิชา ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาใด ให้การศึกษาในสาขาวิชานั้นแก่นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
หนึ่งๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยหลายกระบวนวิชา 

 

๑๒.๑  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา ๒ รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๑๒.๑  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา ๒ รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

(๑)  การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธี
การศึกษา หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไข
ของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

(๑)  การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธี
การศึกษา หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไข
ของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
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(๒)  การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล 
ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ ส าหรับจ านวนหน่วย
กิตและปริมาณการเรียนรู้ของแต่ละกระบวนวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

(๒)  การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล 
ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ ส าหรับจ านวนหน่วย
กิตและปริมาณการเรียนรู้ของแต่ละกระบวนวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 

๑๒.๒  มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค หรือระบบหน่วยการศึกษา 
(module) 

๑๒.๒  มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค หรือระบบหน่วยการศึกษา 
(module) 

 

 

(๑)  ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่งการศึกษาใน ๑ ปีการศึกษา
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 
๑๕ สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ ใช้ระยะเวลา
การศึกษาประมาณ ๘ สัปดาห์ โดยจัดจ านวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละกระบวนวิชาให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  

 
 

 

ในกรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยกระบวนวิชาที่
จ าเป็นต้องเปิดสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อการฝึกงาน หรือฝึกภาคสนาม    หรือสหกิจ
ศึกษา หรือโครงงาน หรือกรณีศึกษา การบริหารและการจัดการกระบวนวิชานั้น ไม่
ถือเป็นการศึกษาภาคฤดูร้อน แต่ให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษา
ปกติ 

(๑)  ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่งการศึกษาใน ๑ ปีการศึกษา
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 
๑๕ สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ ใช้ระยะเวลา
การศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห์ โดยจัดจ านวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละกระบวนวิชา ให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

ทั้งนี้ อาจมีภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาบังคับ ส าหรับ
หลักสูตรที่ก าหนดแผนการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

 
ในกรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยกระบวนวิชาที่

จ าเป็นต้องเปิดสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อการฝึกงาน หรือฝึกภาคสนาม หรือสหกิจ
ศึกษา หรือโครงงาน หรือกรณีศึกษา การบริหารและการจัดการกระบวนวิชานั้น        
ไม่ถือเป็นการศึกษาภาคฤดูร้อน แต่ให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษา
ปกติ 

-  การเลื่อนเปิดเทอมส่งผลให้ระยะเวลาจัด
การศึกษาในภาคฤดูร้อนลดเหลือ 6 
สัปดาห์ โดยจัดการเรียนการสอน
สัปดาห์ละ ๕ คาบ x ๑.๕ ชม. x ๖ 
สัปดาห์ = ๔๕ ชม. เท่ากับภาค
การศึกษาปกติ 

-  เปิดโอกาสให้หลักสูตรสามารถ
ก าหนดให้ภาคฤดูร้อนเป็นภาค
การศึกษาบังคับได้ โดยระบไุว้ใน
แผนการศึกษาของ มคอ.2  

 (กรณีที่ก ำหนดเป็นภำคกำรศึกษำ
บังคับ นักศึกษำสำมำรถกู้ กยศ. ใน
ภำคฤดูร้อนได้) 

(๒)  ระบบหน่วยการศึกษา (module) คือ ระบบที่แบ่งช่วงการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหัวข้อการศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จ านวน
ช่ัวโมง และจ านวนหน่วยกิต เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค 

(๒)  ระบบหน่วยการศึกษา คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามหัวข้อการศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จ านวนช่ัวโมง และ
จ านวนหน่วยกิต เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค 

-  ตัดค าว่า “(module)” ออกเพื่อลด
ความซ้ าซ้อน เนื่องจากมรีะบไุว้แลว้ใน
ข้อ 12.2 

๑๒.๓ มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการด าเนินการศึกษา จ านวน
หน่วยกิต บ่งถึงปริมาณการศึกษาของแต่ละกระบวนวิชา การก าหนดหน่วยกิตกระบวน
วิชาให้เทียบเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค ดังน้ี 

๑๒.๓ มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการด าเนินการศึกษา จ านวน 
หน่วยกิตบ่งถึงปริมาณการศึกษาของแต่ละกระบวนวิชา การก าหนดหน่วยกิตกระบวน
วิชาให้เทียบเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค ดังน้ี 
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(๑)  การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปราย
ปัญหา ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง เป็น
ปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 

(๑)  การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปราย
ปัญหา ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง เป็น
ปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 

 

(๒)  การเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองหรือ
ปฏิบัติการ ๒-๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ ระหว่าง ๓๐-๔๕ ช่ัวโมง 
เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 

(๒)  การเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองหรือ
ปฏิบัติการ ๒-๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ ระหว่าง ๓๐-๔๕ ช่ัวโมง 
เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 

 

(๓)  การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา 
ที่ใช้เวลาฝึก ๓-๖ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ ระหว่าง ๔๕-๙๐ 
ช่ัวโมง เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 

(๓)  การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา 
ที่ใช้เวลาฝึก ๓-๖ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ ระหว่าง ๔๕-๙๐ 
ช่ัวโมง เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 

 

(๔)  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ตลอดภาคการศึกษาปกติ 
ระหว่าง ๔๕-๙๐ ช่ัวโมง เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 

(๔)  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ตลอดภาคการศึกษาปกติ ระหว่าง 
๔๕-๙๐ ช่ัวโมง เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 

 

(๕) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ ๑๒.๓ (๑), (๒), (๓) และ 
(๔) ได้ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดจ านวนช่ัวโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน หรือการฝึก
ปฏิบัติ หรือการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้ปริมาณการเรียนรู้ตามหน่วย
กิตที่เหมาะสม 

(๕) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ ๑๒.๓ (๑), (๒), (๓) และ 
(๔) ได้ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดจ านวนช่ัวโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน หรือการฝึก
ปฏิบัติ หรือการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้ปริมาณการเรียนรู้ตามหน่วย
กิตทีเ่หมาะสม 

 

๑๒.๔  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน ส าหรับการ
ลงทะเบียนบางกระบวนวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑๒.๔  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน ส าหรับการ
ลงทะเบียนบางกระบวนวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

๑๒.๕  กระบวนวิชาหนึ่งๆ มีรหัสกระบวนวิชา และช่ือกระบวนวิชาก ากับ
ไว ้

๑๒.๕  กระบวนวิชาหนึ่งๆ มีรหัสกระบวนวิชา และช่ือกระบวนวิชาก ากับ
ไว ้

 

๑๒.๖  รหัสกระบวนวิชาประกอบด้วยช่ือย่อของสาขาวิชาไม่เกิน ๔ 
ตัวอักษร และเลขประจ ากระบวนวิชา เลขประจ ากระบวนวิชาประกอบด้วยเลข ๓ 
หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงระดับของกระบวนวิชา ดังนี้ 

"๑" แสดงถึงกระบวนวิชำในระดับปีที่ ๑  
"๒" แสดงถึงกระบวนวิชำในระดับปีที่ ๒  
"๓" แสดงถึงกระบวนวิชำในระดับปีที่ ๓  
"๔" แสดงถึงกระบวนวิชำในระดับปีที่ ๔ 
"๕" แสดงถึงกระบวนวิชำในระดับปีที่ ๕ 
"๖" แสดงถึงกระบวนวิชำในระดับปีที่ ๖ 

๑๒.๖  รหัสกระบวนวิชาประกอบด้วยช่ือย่อของสาขาวิชาไม่เกิน ๔ 
ตัวอักษร และเลขประจ ากระบวนวิชา ซึ่งประกอบด้วยเลข ๓ หลัก โดยเลขตัวแรก 
(หลักร้อย) แสดงถึงระดับของกระบวนวิชา ดังนี้ 

“100-200”  แสดงถึงกระบวนวิชาระดับพ้ืนฐาน 
“300-500”  แสดงถึงกระบวนวิชาระดับสูง 

 

- เปลี่ยนแปลงการจ าแนกระดบั
กระบวนวิชา เพื่อให้เกิดความ
ยืดหยุ่น ในการจดัแผนการศึกษา
มากยิ่งข้ึน 

- ตัดกระบวนวิชาระดับ 600 ออก 
เนื่องจากหลักสตูร 6 ปมีีเปดิสอน
เฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ซึ่งมีข้อบังคับแยกต่างหาก 
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๑๒.๗  ในกรณีที่ปิดสอนกระบวนวิชาใดๆ ให้คณะตรวจสอบจนแน่ใจว่าไม่
มีนักศึกษาตกค้างที่จะลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น และให้คงรหัสกระบวน
วิชานั้นไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ ปี 

๑๒.๗  ในกรณีที่ปิดสอนกระบวนวิชาใดๆ ให้คณะตรวจสอบจนแน่ใจว่าไม่
มีนักศึกษาตกค้างท่ีจะลงทะเบียนในกระบวนวิชานั้น และให้คงรหัสกระบวนวิชานั้น
ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ ปี 

- ปรับข้อความให้เหมาะสม 

ข้อ ๑๓  หลักสูตรสาขาวิชา ข้อ ๑๓  หลักสูตรสาขาวิชา  

๑๓.๑  หลักสูตรสาขาวิชาเพื่อปริญญาตรี ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๓.๑  หลักสูตรสาขาวิชาเพื่อปริญญาตรี ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 

๑๓.๒  นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใช้หลักสูตรปรับปรุง ให้ยื่นค าร้องผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติการขอใช้หลักสูตรปรับปรุง
ดังกล่าว 

๑๓.๒  นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใช้หลักสูตรปรับปรุง ให้ยื่นค าร้องผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติการขอใช้หลักสูตรปรับปรุง
ดังกล่าว 

 

ข้อ ๑๔  การลงทะเบียน  ข้อ ๑๔  การลงทะเบียน   

๑๔.๑  การลงทะเบียนกระบวนวิชา 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาค

การศึกษา โดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อท าหน้าที่แนะน าและให้
ค าปรึกษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาและเป็นไปตาม
เอกัตภาพของแต่ละบุคคล และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

๑๔.๑  การลงทะเบียนกระบวนวิชา 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาค

การศึกษา โดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อท าหน้าที่แนะน าและให้
ค าปรึกษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาและเป็นไปตาม
เอกัตภาพของแต่ละบุคคล และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 

(๑)  การลงทะเบียนกระบวนวิชา ให้ด าเนินการตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
จะต้องถกูปรับตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(๑)   การลงทะเบียนกระบวนวิชา ให้ด าเนินการตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

(๒)  การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนดให้กระท าได้ภายใน
ระยะเวลาของการเพิ่มกระบวนวิชา หากพ้นก าหนดนี้มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธิ์
การลงทะเบียนกระบวนวิชาในภาคการศึกษานั้น 

(๒)   การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนดให้กระท าได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา หากพ้นก าหนดนี้มหาวิทยาลัยจะยกเลิก
สิทธ์ิการลงทะเบียนกระบวนวิชาในภาคการศึกษานั้น 

- ก าหนดระยะเวลาด าเนินการใหชั้ดเจน
ยิ่งข้ึน  

(๓) การลงทะเบียนกระบวนวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และมหาวิทยาลัยได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว  
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นการขอรับคืนค่าธรรมเนียมให้เป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(๓)   การลงทะเบียนกระบวนวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และมหาวิทยาลัยได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว  

 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นการขอรับคืนค่าธรรมเนียมให้เป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 



หน้า 11 

ข้อบังคับฯ ฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผล / หมายเหตุ 

(๔)  กระบวนวิชาใดที่เคยได้อักษรล าดับขั้น C หรือสูงกว่า จะ
ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ าอีกไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่เคยได้รับอักษรล าดับขั้น C 
หรือ C+ ในกระบวนวิชาในสาขาวิชาเอก  จะลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกล่าวซ้ าอีก
ก็ได้ 

(๔)   กระบวนวิชาใดที่เคยได้อักษรล าดับขั้น C หรือเทียบเท่า 
หรือสูงกว่า หรือเคยได้รับอักษรล าดับขั้น S, CE, CP, CS, CT และ CX จะ
ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นหรือกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากันซ้ าอีกไม่ได้ 
หากมีการลงทะเบียนซ้ าให้ถือเป็นการลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข  

 เว้นแต่กรณีที่ เคยได้รับอักษรล าดับขั้น C หรือ C+ ใน
กระบวนวิชาในสาขาวิชาเอก จะลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกล่าวซ้ าอีกก็ได้ 

- ปรับแก้ไขข้อความให้ครอบคลุมกรณี
ได้รับอักษรล าดับขั้น S, CE, CP, CS, 
CT และ CX และน าความในข้อ ๑๖.๑๓ 
(๓) ในกรณีที่ลงทะเบียนกระบวนวิชาที่
มีเนื้อหากระบวนวิชาที่เทียบเท่ากัน ให้
นับหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษา 
เฉพาะกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่ง
เท่านั้น มารวมไว้ในข้อเดียวกัน เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการปฏิบัต ิ

(๕)  กระบวนวิชาใดที่ได้รับอักษรล าดับขั้น I หรือ P นักศึกษาไม่ต้อง
ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ าอีก 

(๕)  กระบวนวิชาใดที่ได้รับอักษรล าดับขั้น I หรือ P นักศึกษาต้องไม่
ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ าอีก 

- ปรับข้อความใหชั้ดเจน 
 

(๖)  ส าหรับนักศึกษาเต็มเวลา การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่
ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วย
กิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนกระบวนวิชา
ได้ไม่เกิน ๙  หน่วยกิต 

(๖)  ส าหรับนักศึกษาเต็มเวลา การลงทะเบียนกระบวนวิชาใน         
แต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา ไม่น้อยกว่า ๙ 
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียน
กระบวนวิชาได้ไม่เกิน ๙  หน่วยกิต 

 

(๗)  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นนักศึกษาอาจลงทะเบียนน้อยกว่า ๙   
หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติได้โดยให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(๗)  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น นักศึกษาอาจลงทะเบียนน้อยกว่า ๙ 
หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติได้ โดยให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 

(๘)  การลงทะเบียนกระบวนวิชาสหกิจศึกษา หรือกระบวนวิชาที่
มีลักษณะการฝึกวิชาชีพหรือการฝึกงานที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา  ให้มีจ านวน           
หน่วยกิตลงทะเบียนตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น 

(๘)  การลงทะเบียนกระบวนวิชาสหกิจศึกษา หรือกระบวนวิชาที่มี
ลักษณะการฝึกวิชาชีพหรือการฝึกงานที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา  ให้มีจ านวน
หน่วยกิตลงทะเบียนตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น 

 

(๙)  ในกรณีนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา
นั้น นักศึกษาอาจลงทะเบียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกิน
กว่า ๙  หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนได้โดยให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(๙)  ในกรณีนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา
นั้น นักศึกษาอาจลงทะเบียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกิน
กว่า ๙  หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนได้ โดยให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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(๑๐)   นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาใดๆ 
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ หากอาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชาหรือส านักวิชาที่ 
กระบวนวิชา นั้นสังกัดยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านความเห็นชอบจาก 
อาจารย์ที่ปรึกษาและได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นักศึกษำต้องช ำระค่ำ
หน่วยกิต กระบวนวิชำนั้น ตำมระเบียบว่ำด้วยค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และนักศึกษา
จะได้รับอักษรล าดับขั้น V 

 หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษรล าดับขั้น V 
แล้ว ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเพื่อขอรับการวัดและประเมินผลเป็นอักษรล าดับขั้นที่
มีการน ามาคิดค่าล าดับขั้นหรืออักษรล าดับขั้น S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 กระบวนวิชาใดที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนและได้อักษร
ล าดับขั้น V นักศึกษาจะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ าอีกไม่ ได้  หากมีการ
ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ า ให้ถือเป็นการลงทะเบียนที่ผิดเง่ือนไข  ยกเว้นกรณี
ย้ายสาขาวิชา และกระบวนวิชานั้นเป็นกระบวนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ 

(๑๐)  นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาใดๆ 
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ หากอาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชาหรือส านักวิชา 
ที่กระบวนวิชานั้นสังกัดยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะได้รับอักษร
ล าดับขั้น V 

 
 หากนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาเพ่ือขอรับอักษร

ล าดับขั้น V แล้ว ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเพื่อขอรับการวัดและประเมินผล เป็น
อักษรล าดับขั้นที่มีการน ามาคิดค่าล าดับขั้นหรืออักษรล าดับขั้น S หรือ U ให้ปฏิบัติ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 กระบวนวิชาใดที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนและได้อักษร
ล าดับขั้น V นักศึกษาจะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ าอีกไม่ได้  หากมีการ
ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ า ให้ถือเป็นการลงทะเบียนที่ผิดเง่ือนไข  ยกเว้นกรณี
ย้ายสาขาวิชา และกระบวนวิชานั้นเป็นกระบวนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ 

-  ตัดข้อความเกีย่วกับการช าระค่า        
หน่วยกิตกระบวนวิชาออก เนื่องจาก
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

 
 
-  ปรับข้อความใหส้มบูรณ ์

(๑๑)  การลงทะเบียนที่ผิดเง่ือนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้น
เป็นโมฆะ และกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษรล าดับขั้น W 

(๑๑)  การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็น
โมฆะ และกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษรล าดับขั้น W 

 

(๑๒)  กรณีที่ได้รับอักษรล าดับขั้น I หรือ P และไม่ประสงค์จะ
ลงทะเบียนกระบวนวิชำใดๆ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

(๑๒)  กรณีที่ได้รับอักษรล าดับขั้น I หรือ P และประสงค์จะขอรับ
การวัดและประเมินผลเพ่ือแก้เป็นอักษรล าดับขั้นที่สมบูรณ์ แต่ไม่ประสงค์จะ
ลงทะเบียนกระบวนวิชาอื่น ใหน้ักศึกษาลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

- ปรับข้อความให้ชัดเจน 

 อักษรล าดับขั้น C, S, U, V, W, I และ P มีความหมายตามที่
กล่าวไว้ในข้อ ๑๖.๔ 

 อักษรล าดับขั้นมีความหมายตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๑๖.๔ -  ตัดข้อความออกเพื่อลดความซ้ าซอ้น  

๑๔.๒  การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ แต่ในภาคการศึกษา

นั้นประสงค์จะใช้บริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าหรือท ากิจกรรมอื่นใด 
ให้ด าเนินการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการและช าระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้บริการตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๔.๒  การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ แต่ในภาคการศึกษา

นั้นประสงค์จะใช้บริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าหรือท ากิจกรรมอื่นใด 
ให้ด าเนินการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ และช าระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้บริการตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

๑๔.๓  การลงทะเบียนของนักศึกษาสมทบ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

๑๔.๓  การลงทะเบียนของนักศึกษาสมทบ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๑๕  การเพิ่มและการถอนกระบวนวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๕  การเพิ่มและการถอนกระบวนวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
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ข้อ ๑๖  การวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อ ๑๖  การวัดและประเมินผลการศึกษา  
๑๖.๑  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในกระบวนวิชาที่นักศึกษา

ลงทะเบียนภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เมื่อได้ท าการประเมินผลการศึกษา
กระบวนวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือว่าการเรียนกระบวนวิชานั้นสิ้นสุดลง 

๑๖.๑  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในกระบวนวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เมื่อได้ท าการประเมินผลการศึกษา
กระบวนวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือว่าการเรียนกระบวนวิชานั้นสิ้นสุดลง 

 

๑๖.๒  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนแต่ละกระบวนวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชา
นั้น ทั้งนี้เว้นแต่อาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาให้มีสิทธ์ินั้น 

 ผู้ไม่มีสิทธ์ิได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับอักษรล าดับ
ขั้น F หรือ U เว้นแต่ได้ถอนกระบวนวิชาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๖.๒  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนแต่ละกระบวนวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชา
นั้น ทั้งนี ้เว้นแต่อาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาให้มีสิทธ์ินั้น 

 ผู้ไม่มีสิทธ์ิได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับอักษรล าดับ
ขั้น F หรือ U เว้นแต่ได้ถอนกระบวนวิชาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

๑๖.๓  มหาวิทยาลัยใช้อักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 
๓ กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น และ
อักษรล าดับขั้นท่ีการวัดประเมินผลยังไม่สิ้นสุด 

๑๖.๓  มหาวิทยาลัยใช้อักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 
๓ กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น และ
อักษรล าดับขั้นท่ีการวัดประเมินผลยังไม่สิ้นสุด 

 

๑๖.๔  อักษรล าดับขั้น ความหมาย และค่าล าดับขั้น 
(๑)  อักษรล าดับขั้นท่ีมีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้  

อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขั้น 
 A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) ๔.๐๐ 
 B+ ดีมาก (VERY GOOD) ๓.๕๐ 
 B ดี (GOOD) ๓.๐๐ 
 C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) ๒.๕๐ 
 C พอใช้ (FAIR) ๒.๐๐ 
 D+ อ่อน (POOR) ๑.๕๐ 
 D อ่อนมาก (VERY POOR) ๑.๐๐ 
 F ตก (FAILED) ๐.๐๐ 

๑๖.๔  อักษรล าดับขั้น ความหมาย และค่าล าดับขั้น 
(๑)  อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้  

อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขั้น 
 A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) ๔.๐๐ 
 B+ ดีมาก (VERY GOOD) ๓.๕๐ 
 B ดี (GOOD) ๓.๐๐ 
 C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) ๒.๕๐ 
 C พอใช้ (FAIR) ๒.๐๐ 
 D+ อ่อน (POOR) ๑.๕๐ 
 D อ่อนมาก (VERY POOR) ๑.๐๐ 
 F ตก (FAILED) ๐.๐๐ 
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(๒)  อักษรล าดับขั้นท่ีไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้  
อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
 S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
 U ไม่เป็นท่ีพอใจ (UNSATISFACTORY)  
 V เข้าร่วมศึกษา (VISITING)  
 W ถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN)  
 CE หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบ 
 CREDITS FROM EXAMINATION) 
 CP หน่วยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน 
  (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
 CS หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน  
  (CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
 CT หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินหรืออบรมที่ 
  จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 
  (CREDITS FROM TRAINING) 
 CX หน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นการเรียน   
 (CREDITS FROM EXEMPTION) 

 
(๓)  อักษรล าดับขั้นท่ีการวัดและประเมินผลยังไม่สิ้นสุด ให้ก าหนดดังนี้  

อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
 I การวัดผลยังไม่สิ้นสุด (INCOMPLETE)  
 P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด 
 (IN PROGRESS) 

(๒)  อักษรล าดับขั้นท่ีไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้  
อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

 S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
 U ไม่เป็นท่ีพอใจ (UNSATISFACTORY)  
 V เข้าร่วมศึกษา (VISITING)  
 W ถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN)  
 CE หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบ 
 (CREDITS FROM EXAMINATION) 
 CP หน่วยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน 
  (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
 CS หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน  
  (CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
 CT หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินหรืออบรมที่ 
  จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 
  (CREDITS FROM TRAINING) 
 CX หน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นการเรียน   
 (CREDITS FROM EXEMPTION) 
 

(๓)  อักษรล าดับขั้นท่ีการวัดและประเมินผลยังไม่สิ้นสุด ให้ก าหนดดังนี้  
อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
 I การวัดผลยังไม่สิ้นสุด (INCOMPLETE)  
 P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด 
 (IN PROGRESS) 

 

๑๖.๕  อักษรล าดับขั้น I แสดงว่านักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดและ
ประเมินผลในกระบวนวิชานั้นให้เสร็จสมบูรณ์ โดยนักศึกษาต้องมีหลักฐานแสดง
เหตุผลความจ าเป็น ทั้งนี้ การให้อักษรล าดับขั้น I ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดีที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 

นักศึกษาจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้
อักษรล าดับขั้น I ให้สมบูรณ์ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาของภาค
การศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อนถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหรือ

๑๖.๕  อักษรล าดับขั้น I แสดงว่านักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดและ
ประเมินผลในกระบวนวิชานั้นให้เสร็จสมบูรณ์ โดยนักศึกษาต้องมีหลักฐานแสดง
เหตุผลความจ าเป็น ทั้งนี้ การให้อักษรล าดับขั้น I ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดีที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 

นักศึกษาจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้
อักษรล าดับขั้น I ให้สมบูรณ์ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา ของภาค
การศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อนถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหรือ
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ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนอักษรล าดับขั้น I เป็นอักษรล าดับขั้น F หรือ U 

อนึ่ง ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาในภาค
การศึกษาใด อักษรล าดับขั้น I จะไม่ได้รับการวัดและประเมินผล 

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนอักษรล าดับขั้น I เป็นอักษรล าดับขั้น F หรือ U 

อนึ่ง ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ในภาค
การศึกษาใด อักษรล าดับขั้น I จะไม่ได้รับการวัดและประเมินผล 

๑๖.๖  อักษรล าดับขั้น P แสดงว่า กระบวนวิชานั้นยังมีการเรียนการสอน
ต่อเนื่องอยู่ ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน โดยให้
ใช้เฉพาะกระบวนวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนามการท าโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นใด
ตามที่ได้รับมอบหมาย ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

อักษรล าดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผล
แล้ว ทั้งนี้ ไม่เกินวันส่งผลการศึกษาของภาคการศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษา
ลงทะเบียนกระบวนวิชาหรือลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย หากพ้น
ก าหนดดังกล่าว นักศึกษายังไม่ได้รับการวัดและประเมินผล อักษรล าดับขั้น P จะถูก
เปลี่ยนเป็นอักษรล าดับขั้น F หรือ U 

เว้นแต่ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษา
ถัดไป อักษรล าดับขั้น P จะไม่ได้รับการวัดและประเมินผล 

๑๖.๖  อักษรล าดับขั้น P แสดงว่า กระบวนวิชานั้นยังมีการเรียนการสอน
ต่อเนื่องอยู่ ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน โดยให้
ใช้เฉพาะกระบวนวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม การท าโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นใด
ตามที่ได้รับมอบหมาย ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

อักษรล าดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผล
แล้ว ทั้งนี้ ไม่เกินวันส่งผลการศึกษาของภาคการศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษา
ลงทะเบียนกระบวนวิชาหรือลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย หากพ้น
ก าหนดดังกล่าว นักศึกษายังไม่ได้รับการวัดและประเมินผล อักษรล าดับขั้น P จะถูก
เปลี่ยนเป็นอักษรล าดับขั้น F หรือ U 

เว้นแต่ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษา
ถัดไป อักษรล าดับขั้น P จะไม่ได้รับการวัดและประเมินผล 

 

๑๖.๗ อักษรล าดับขั้น V แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใน
ฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น 
ตามข้อ ๑๔.๑ (๑๐) แต่ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หากเวลาเรียนไม่ครบตามที่ก าหนดหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
ส าหรับการเรียนการสอนในกระบวนวิชานั้น อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาเปลี่ยน
อักษรล าดับขั้น V เป็น W  

๑๖.๗ อักษรล าดับขั้น V แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใน
ฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น 
ตามข้อ ๑๔.๑ (๑๐) แต่ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หากเวลาเรียนไม่ครบตามที่ก าหนดหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ส าหรับการเรียนการสอนในกระบวนวิชานั้น อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาเปลี่ยน
อักษรล าดับขั้น V เป็น W 

 

๑๖.๘  อักษรล าดับขั้น W แสดงว่า  ๑๖.๘  อักษรล าดับขั้น W แสดงว่า  
(๑)  การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ ๑๔.๑ (๑๑) (๑)  การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ ๑๔.๑ (๑๑)  
(๒)  การเรียนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด ตามข้อ ๑๖.๗ (๒)  การเรียนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด ตามข้อ ๑๖.๗  
(๓)  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น (๓)  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  
(๔)  นักศึกษาลาออกก่อนวันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา

ประจ าภาคการศึกษานั้น หรือตายก่อนการวัดประเมินผลครั้งสุดท้าย 
(๔)  นักศึกษาลาออกก่อนวันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา

ประจ าภาคการศึกษานั้น หรือตายก่อนการวัดประเมินผลครั้งสุดท้าย 
 



หน้า 16 

ข้อบังคับฯ ฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผล / หมายเหตุ 

(๕)  นักศึกษาถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนภายใน
ระยะเวลาการถอนกระบวนวิชาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๕)  นักศึกษาถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาการ
ถอนกระบวนวิชาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 

-  ปรับข้อความให้เหมาะสม 
 

(๖)  มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกกระบวนวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการถอน
กระบวนวิชา 

(๖)  มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกกระบวนวิชาที่
ลงทะเบียนอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการถอนกระบวน
วิชา 

-  ปรับข้อความให้เหมาะสม 

(๗)  นักศึกษาได้รับอักษรล าดับขั้น I หรือ P และมิได้ท ำการวัด
และประเมินผลให้เสร็จสิ้นก่อนการยื่นใบลาออกจากการเป็นนักศึกษา 

(๗)  นักศึกษาได้รับอักษรล าดับขั้น I หรือ P และมิได้รับการวัด
และประเมินผลให้เสร็จสิ้นก่อนการยื่นใบลาออกจากการเป็นนักศึกษา 

-  ปรับข้อความให้เหมาะสม 

๑๖.๙  อักษรล าดับขั้น S และ U ใช้ส าหรับกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S และ U 

๑๖.๙  อักษรล าดับขั้น S และ U ใช้ส าหรับกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S และ U 

 

๑๖.๑๐ อักษรล าดับขั้น CE, CP, CS, และ CT ใช้เฉพาะบางกระบวนวิชา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

๑๖.๑๐ อักษรล าดับขั้น CE, CP, CS, และ CT ใช้เฉพาะบางกระบวนวิชา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

 

 

๑๖.๑๑ อักษรล าดับขั้น CX ใช้เฉพาะบางกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ได้รับการยกเว้นการเรียน 

๑๖.๑๑ อักษรล าดับขั้น CX ใช้เฉพาะบางกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ได้รับการยกเว้นการเรียน 

 

๑๖.๑๒ อักษรล าดับขั้น S, U, I, P, V, W, CE, CP, CS, CT และ CX จะไม่
ถูกน ามาค านวณหาค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย (Grade Point Average, GPA) 

๑๖.๑๒  อักษรล าดับขั้น S, U, I, P, V, W, CE, CP, CS, CT และ CX จะ
ไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย (Grade Point Average, GPA) 

 

๑๖.๑๓ การนับหน่วยกิตสะสม เพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๑๖.๑๓ การนับหน่วยกิตสะสม เพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 (๑)  กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้อักษรล าดับขั้น  A, B+, B, C+, C, 

D+, D หรือ S, CE, CP, CS, CT และ CX เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชา
นั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษา 

(๑)  กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้อักษรล าดับขั้น  A, B+, B, C+, C, 
D+, D หรือ S, CE, CP, CS, CT และ CX เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชา
นั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษา 

 

 (๒) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่ง
ครั้ง ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย เพื่อส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ยกเว้นกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ลงทะเบียน
เรียนซ้ าได้ โดยให้นับเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาทุกครั้ง 

(๒)  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่ง
ครั้ง ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย เพื่อส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ยกเว้นกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ลงทะเบียนซ้ า
ได้ โดยให้นับเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาทุกครั้ง 

 
 
-  ปรับข้อความให้เหมาะสม 

(๓)  ในกรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนกระบวนวิชำที่มีเนื้อหำกระบวน
วิชำที่เทียบเท่ำกัน ให้นับหน่วยกิตสะสมเพื่อส ำเร็จกำรศึกษำเฉพำะกระบวนวิชำใด
กระบวนวิชำหนึ่งเท่ำนั้น 

- ตัดออก - -  ย้ายข้อความไปรวมกับข้อ ๑๔.๑ (๔) 
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๑๖.๑๔ มหาวิทยาลัยค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากจ านวนหน่วยกิต
และค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและมีการวัด
และประเมินผลเป็นอักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น หากกระบวนวิชาใดลงทะเบียน
เรียนมากกว่า ๑ ครั้ง ให้คิดทุกครั้ง 

๑๖.๑๔ มหาวิทยาลัยค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากจ านวนหน่วยกิต
และค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนและมีการวัดและ
ประเมินผลเป็นอักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น หากกระบวนวิชาใดลงทะเบียน
มากกว่า  ๑ ครั้ง ให้คิดทุกครั้ง 

 
- ปรับข้อความให้เหมาะสม 

๑๖.๑๕ การค านวณหาค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย ให้น าเอาผลคูณของ
จ านวนหน่วยกิตกับค่าล าดับขั้นของแต่ละกระบวนวิชา ตามข้อ ๑๖.๑๔ มารวมกัน 
แล้วหารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาที่มีการวัดและประเมินผล
ด้วยอักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้นท้ังหมด ในการหารนี้ให้มีทศนิยม ๒ ต าแหน่ง ใน
กรณีที่ทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไป ให้ปัดค่าทศนิยมต าแหน่งที่ ๒ ขึ้น 

๑๖.๑๕ การค านวณหาค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย ให้น าเอาผลคูณของจ านวน
หน่วยกิตกับค่าล าดับขั้นของแต่ละกระบวนวิชา ตามข้อ ๑๖.๑๔ มารวมกัน แล้วหาร
ด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาที่มีการวัดและประเมินผลด้วย
อักษรล าดับขั้นท่ีมีค่าล าดับขั้นท้ังหมด ในการหารนี้ให้มีทศนิยม ๒ ต าแหน่ง ในกรณี
ที่ทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไป ให้ปัดค่าทศนิยมต าแหน่งที่ ๒ ขึ้น 

 

๑๖.๑๖ นักศึกษาที่ได้รับอักษรล าดับขั้นไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่แต่ละ
หลักสูตรสาขาวิชาก าหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซ้ าอีก
จนกว่าจะได้อักษรล าดับขั้นตามที่หลักสูตรสาขาวิชานั้นได้ก าหนดไว ้

๑๖.๑๖ นักศึกษาที่ได้รับอักษรล าดับขั้นไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่แต่ละ
หลักสูตรสาขาวิชาก าหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในกระบวนวิชานั้นซ้ าอีก
จนกว่าจะได้อักษรล าดับขั้นตามที่หลักสูตรสาขาวิชานั้นได้ก าหนดไว้ 

-  ตัวอย่าง หลักสูตรของคณะพยาบาล
ศาสตร์ ซึ่งเกณฑส์ภาวิชาชีพก าหนด
เงื่อนไขของบางกระบวนวิชาว่า ต้องได้
ล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C 

๑๖.๑๗  นักศึกษาที่ ได้ รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ ไปศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเป็นการช่ัวคราว อาจขอเทียบแทนหรือเทียบโอนหน่วยกิตและ
ผลการเรียนมาประเมินรวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ 

กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษา
อื่น ต้องมีจ านวนหน่วยกิตและจ านวนช่ัวโมงภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ
เทียบเท่า ท้ังนี ้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

๑๖.๑๗  นักศึกษาที่ ได้ รับอนุมัติ จากมหาวิทยาลัยให้ ไปศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเป็นการชั่วคราว อาจขอเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมา
ประเมินรวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ 

กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
ต้องมีจ านวนหน่วยกิตและจ านวนช่ัวโมงภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติเทียบเท่า 
ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

-  ตัดค าว่า “เทียบแทน” ออก เนื่องจาก
ค าว่า “เทียบแทน” จะใช้กับการเทียบ
กระบวนวิชาภายใน มช. เท่านั้น 

- ปรับข้อความให้เหมาะสม 

๑๖.๑๘ ในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือปรากฏข้อมูลว่า การให้อักษรล าดับ
ขั้นในกระบวนวิชาใด ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือ ไม่เหมาะสม ให้
อธิการบดีมีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อท าการสืบสวนหาข้อเท็จจริงใน
กรณีดังกล่าว และให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งการตามที่เห็นสมควร 

๑๖.๑๘ ในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือปรากฏข้อมูลว่า การให้อักษรล าดับ
ขั้นในกระบวนวิชาใด ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือไม่เหมาะสม ให้
อธิการบดีมีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อท าการสืบสวนหาข้อเท็จจริงใน
กรณีดังกล่าว และให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งการตามที่เห็นสมควร 

 



หน้า 18 

ข้อบังคับฯ ฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผล / หมายเหตุ 

ข้อ ๑๗  การลา 
๑๗.๑  การลาป่วย 

นักศึกษาผู้ใดที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแผนหรือก าหนดการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชาได้ ให้ยื่นใบลำ
ตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์
ผู้สอน 

ในกรณีที่นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลา
พร้ อมด้ วย ใบรับรองแพทย์ จำกงำนบริ กำรอนำมั ย  คณะแพทยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ หรือใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
จากสถานพยาบาลเอกชน 

ข้อ ๑๗  การลา 
๑๗.๑  การลาป่วย 

นักศึกษาผู้ใดที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแผนหรือก าหนดการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชาได้ ให้ยื่นค าร้อง
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน 

ในกรณีที่นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ให้ยื่นค าร้อง
พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือจาก
สถานพยาบาลเอกชน 

 
 
 
-  ปรับข้อความให้สอดคล้องกับการ

ปฏิบัติจริง 
-  ปรับแนวปฏิบัติในการลาป่วย โดย

ก าหนดให้นักศึกษาต้องยื่นหลักฐาน
ใบรับรองแพทยเ์มื่อลาป่วยติดต่อกัน
ตั้งแต่ 3 วันข้ึนไป 

๑๗.๒  การลากิจ 
นักศึกษาผู้ใดมีกิจจ าเป็น ไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียน

การสอนตามแผนหรือก าหนดการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชาได้ ให้ยื่น
ใบลำตำมแบบของมหำวิทยำลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าไปขออนุญาตต่อ
อาจารย์ผู้สอนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ ให้ยื่นใน
วันแรกที่กลับเข้าช้ันเรียน 

๑๗.๒  การลากิจ 
นักศึกษาผู้ใดมีกิจจ าเป็น ไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียน

การสอนตามแผนหรือก าหนดการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชาได้ ให้ยื่นค า
ร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอนล่วงหน้าอย่างน้อย 
๑ วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ ให้ยื่นในวันแรกที่กลับเข้าช้ันเรียน 

 
 
 
-  ปรับให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจรงิ 

๑๗.๓  การลาพักการศึกษา  
(๑)  นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้  

ก. ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ำรับรำชกำรทหำร  
ข.  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษำระหว่ำงประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่ง

มหำวิทยำลัยเห็นสมควรสนับสนุน  ส ำหรับกรณีอื่นให้เป็นไปตำมประกำศของ
มหำวิทยำลัย 

ค.  เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ  
ง.  ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชำ หรือไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริกำรของ

มหำวิทยำลัย หรือลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หรือถอนทุกกระบวนวิชำที่ลงทะเบียนเรียน
โดยไม่ได้รับอักษรล ำดับขั้น W   

จ.  เหตุผลอื่นๆ ที่อำจำรย์ที่ปรึกษำ หัวหน้ำภำควิชำหรือส ำนักวิชำและ
คณบดีเห็นสมควร 

๑๗.๓  การลาพักการศึกษา  
(๑)  นักศึกษาต้องขอลาพักการศึกษาในกรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียน

กระบวนวิชา หรือไม่ได้ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย หรือ
ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หรือถอนทุกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่ได้รับอักษร
ล าดับขั้น W   

 

 
-  ปรับข้อความให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดย

ข้อความที่ปรับใหม่ครอบคลุมการลา
พักด้วยสาเหตุต่างๆ ทุกกรณ ี
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(๒)  การลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัย ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภำคฤดูร้อนที่
ลาพักการศึกษา พร้อมด้วยหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึง
คณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ   

 
 

(๒)  การลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัย ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติที่ประสงค์จะลาพัก
การศึกษา พร้อมด้วยหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
 

-  ตัดค าว่า“หรือภาคฤดรู้อน” ออก 
เพื่อให้เหมาะ สมกับช่วงระยะเวลาการ
จัดการเรียนการสอน และสอดคลอ้ง
กับการปฏิบัตจิริง เนื่องจากการจดัการ
เรียนการสอนในภาคฤดูร้อนมีช่วง
ระยะเวลาสั้นมาก 

ส าหรับนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะ สามารถลาพักการศึกษา
ได้โดยไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 

 
กรณีนักศึกษาเป็นผู้ที่ลาศึกษาต่อต้องมีหนังสือยินยอมจาก

หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด 

ส าหรับนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะ ณ วันรายงานตัวขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา สามารถลาพักการศึกษาได้โดยไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจาก
ผู้ปกครอง 

กรณีนักศึกษาเป็นผู้ที่ลาศึกษาต่อต้องมีหนังสือยินยอมจาก
หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด 

- ปรับข้อความให้ชัดเจน และสอดคล้อง
กับการปฏิบัตจิริง 

(๓)  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(๓)  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

๑๗.๔  การลาออก 
นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออกต้องยื่นใบลาตามแบบของ

มหาวิทยาลัย พร้อมหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี 
แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ส าหรับนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะ สามารถลาออกโดยไม่ต้องมี
หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 

กรณีนักศึกษาเป็นผู้ที่ลาศึกษาต่อต้องมีหนังสือยินยอมจาก
หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด 

ขั้นตอนการยื่นใบลาออกให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๗.๔  การลาออก 
นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออกต้องยื่นใบลาตามแบบของ

มหาวิทยาลัย พร้อมหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี 
แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ส าหรับนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะ ณ วันรายงานตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา สามารถลาออกโดยไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 

กรณีนักศึกษาเป็นผู้ที่ลาศึกษาต่อต้องมีหนังสือยินยอมจาก
หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด 

ขั้นตอนการยื่นใบลาออกให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ระหว่างที่ศึกษาใน มช. แม้จะบรรลุนิติภาวะ
แล้ว ก็ยังต้องใช้หนังสือยินยอมจาก
ผู้ปกครอง (กรณี นศ.ต่างชาติที่ไม่มีหนังสือ
ยินยอมจากผู้ปกครอง ให้พิจารณาโดยใช้
อ านาจตามข้อ 23) 

-  ปรับข้อความให้ชัดเจน และสอดคล้อง
กับการปฏิบัตจิริง  
 

ข้อ ๑๘  การย้ายสาขาวิชา  
๑๘.๑  การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ/หรือ

เงื่อนไขของคณะนั้น  

ข้อ ๑๘  การย้ายสาขาวิชา  
๑๘.๑  การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ/หรือ

เงื่อนไขของคณะนั้น  
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๑๘.๒  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ๑๘.๒  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
(๑)  นักศึกษาจะสามารถย้ายสาขาวิชาได้ต้องลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชำตำมแผนกำรศึกษำในสาขาวิชาเดิมที่สังกัดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
โดยไม่นับรวมกระบวนวิชาที่ได้รับอักษรล ำดับขั้น V และ W 

(๑)  นักศึกษาจะสามารถย้ายสาขาวิชาได้ต้องลงทะเบียนกระบวน
วิชาตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตรในสาขาวิชาเดิมที่สังกัด และได้รับหน่วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิตโดยไม่นับรวมกระบวนวิชาที่ได้รับอักษรล าดับขั้น V 

-  ปรับรายละเอียดให้เหมาะสม ชัดเจน 
และยดืหยุ่นมากขึ้น เนื่องจาก
นักศึกษาอาจลงทะเบียนกระบวนวิชา
ไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาที่ก าหนด 

(๒)  นักศึกษาจะสามารถย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาหรือส านักวิชา และ/หรือ
หัวหน้าสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม 

(๒)  นักศึกษาจะสามารถย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาหรือส านักวิชา และ/หรือ
หัวหน้าสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม 

 

(๓)  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
สาขาวิชา และคณะนั้น ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓)  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
สาขาวิชา และคณะนั้น ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

(๔)  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา
และคณะที่จะรับย้ายไปสังกัดพิจารณาอนุมัติ 

(๔)  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา
และคณะที่จะรับย้ายไปสังกัดพิจารณาอนุมัติ 

 

(๕)  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวใหม่แล้ว 

(๕)  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวใหม่แล้ว 

 

 ๑๘.๓ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะและต่างคณะ ให้ด าเนินการตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษา 

กรณีด าเนินการหลังช่วงเวลาที่ก าหนด ให้มีผลบังคับใช้ในภาค
การศึกษาถัดไป 

-  ใช้ค าว่า “และต่างคณะ” ให้เหมือนกับ
ข้อ 21.2 (7) 

- ก าหนดช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏบิัติ 

๑๘.๓  เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว กระบวนวิชาที่เคยเรียนมา
ทั้งหมดจะน ามานับเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษา และน ามานับเป็น
หน่วยกิตที่เคยลงทะเบียนเรียนตามข้อ ๒๐.๙ (๔) รวมทั้งน ามาค านวณหาค่าล าดับ
ขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ด้วย 

๑๘.๔  เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว กระบวนวิชาที่เคยเรียนมา
ทั้งหมดจะน ามานับเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษา และน ามานับเป็น
หน่วยกิตที่เคยลงทะเบียนตามข้อ ๒๐.๙ (๔) รวมทั้งน ามาค านวณหาค่าล าดับขั้น
สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ด้วย 

 
 
- ปรับข้อความให้เหมาะสม 

ข้อ ๑๙  การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
หมายถึง การช าระค่าธรรมเนียมเพื่อด ารงไว้ซึ่งสถานภาพนักศึกษา โดย

ไม่ได้หมายถึงการลงทะเบียนกระบวนวิชา และการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๙  การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อด ารงไว้ซึ่งสถานภาพนักศึกษา 

โดยไม่ได้หมายถึงการลงทะเบียนกระบวนวิชา และการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

 
- ปรับข้อความให้เหมาะสม 
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นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ดังกรณีต่อไปนี้ นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ดังกรณีต่อไปนี้  
๑๙.๑  นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา ๑๙.๑  นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา  
๑๙.๒  นักศึกษาท่ีถูกสั่งพักการศึกษา ๑๙.๒  นักศึกษาท่ีถูกสั่งพักการศึกษา  
๑๙.๓  นักศึกษาที่ได้รับอักษรล าดับขั้น I หรือ P และไม่ประสงค์จะ

ลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ หรือไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
๑๙.๓  นักศึกษาที่ได้รับอักษรล าดับขั้น I หรือ P และไม่ประสงค์จะ

ลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ หรือไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๒๐  การพ้นสถานภาพนักศึกษา ข้อ ๒๐  การพ้นสถานภาพนักศึกษา  
นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้ นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
๒๐.๑  ตาย ๒๐.๑  ตาย  
๒๐.๒  ลาออก ๒๐.๒  ลาออก  
๒๐.๓  โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ๒๐.๓  โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  
๒๐.๔  เป็นผู้ที่ไม่ได้รักษาสถานภาพนักศึกษา ตามข้อ ๑๙ ๒๐.๔  เป็นผู้ที่ไม่ได้รักษาสถานภาพนักศึกษา ตามข้อ ๑๙  
๒๐.๕  ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ตามข้อ ๕ ๒๐.๕  ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ตามข้อ ๕  
๒๐.๖  ไม่ลงทะเบียนกระบวนวิชาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ

มิได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย และ/หรือมิได้ลาพักการศึกษา 
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

๒๐.๖  ไม่ลงทะเบียนกระบวนวิชาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ
มิได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย และ/หรือมิได้ลาพักการศึกษา 
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

 

๒๐.๗  มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา หรือกระท าการอัน
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ลบช่ือออก
จากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

๒๐.๗  มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา หรือกระท าการอัน
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ลบช่ือออก
จากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

 

๒๐.๘  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเต็มเวลาของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา
สองเท่าของระยะเวลาตามหลักสูตร กรณีนักศึกษาโอนย้ายให้นับตั้งแต่ภาค
การศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม ทั้งนี้ให้นับ
ระยะเวลาเมื่อสิ้นสุดภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาสุดท้าย 

๒๐.๘  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเต็มเวลาของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา
สองเท่าของระยะเวลาตามหลักสูตร กรณีนักศึกษาโอนย้ายให้นับตั้งแต่ภาค
การศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม ท้ังนี้  ให้นับ
ระยะเวลาเมื่อสิ้นสุดภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาสุดท้าย 

 

๒๐.๙  มีผลการศึกษาตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ๒๐.๙  มีผลการศึกษาตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  
(๑)  เมื่อเรียนมาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติ ยังมีค่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง ๑.๕๐ 
(๑)  เมื่อเรียนมาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติ ยังมีค่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง ๑.๕๐ 
 

(๒)  เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติ ยังมีค่าล าดับขั้น
สะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง ๑.๗๕ 

(๒)  เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติ ยังมีค่าล าดับขั้น
สะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง ๑.๗๕ 

 

(๓)  เมื่อเรียนมาแล้วสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป ยังมีค่าล าดับขั้น
สะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง ๑.๗๕ ติดต่อกันถึงสองภาคการศึกษาปกติ 

(๓)  เมื่อเรียนมาแล้วสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป ยังมีค่าล าดับขั้น
สะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง ๑.๗๕ ติดต่อกันถึงสองภาคการศึกษาปกติ 
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(๔)  เมื่อได้เคยลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนและได้รับการโอน
หรือเทียบโอนหน่วยกิต โดยได้รับอักษรล าดับขั้นท่ีมีค่าล าดับขั้น รวมทั้งอักษรล าดับ
ขั้น S, U, V, CE, CP, CS, CT และ CX มาแล้วถึง ๒๔๐ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตร 
๔ ปี ๓๐๐ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตร ๕ ปี และ ๓๖๐ หน่วยกติ ส ำหรับหลักสูตร ๖ 
ปี ยังมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง ๒.๐๐ 

ทั้งนี้ ไม่นับรวมจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาที่ได้รับอักษรล าดับ
ขั้น W 

(๔)  เมื่อได้เคยลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนและได้รับการโอน
หรือเทียบโอนหน่วยกิต โดยได้รับอักษรล าดับขั้นท่ีมีค่าล าดับขั้น รวมทั้งอักษรล าดับ
ขั้น S, U, V, CE, CP, CS, CT และ CX มาแล้วถึง 240 หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตร 
๔ ปี และ ๓๐๐ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตร ๕ ปี ยังมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด
ไม่ถึง ๒.๐๐ 

ทั้งนี้ ไม่นับรวมจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาที่ได้รับอักษรล าดับ
ขั้น W 

- ตัดข้อความ “และ ๓๖๐ หน่วยกติ 
ส าหรับหลักสูตร ๖ ปี” ออก เนื่องจาก
หลักสตูร 6 ปี มสีอนเฉพาะคณะใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ซึ่ง
ใช้ข้อบังคับแยกต่างหาก 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
มช. ควรปรับลดจ านวนหน่วยกติรวม 
ตลอดหลักสตูรของหลักสูตร 4 ปี จาก
เดิม ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกติ ลด
เหลือ ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
(ท้ังนี้ หำกหลักสูตร 4 ปี มีจ ำนวนหน่วย
กิตรวมฯ ไม่น้อยกว่ำ 130 หน่วยกิต 
จะต้องปรับเพิม่จ ำนวนหน่วยกิตในข้อ 
20.9 (4) เป็น 260 หน่วยกิต) 

๒๐.๑๐ ได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๒๐.๑๐ ได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

 

ข้อ ๒๑  การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ข้อ ๒๑  การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี  
๒๑.๑  ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องยื่น

ใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณะและส านัก
ทะเบียนและประมวลผล ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ในแต่ละภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

๒๑.๑  ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องยื่น
ใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณะและส านัก
ทะเบียนและประมวลผล ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ในแต่ละภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 

ในกรณีที่นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว และ
ไม่ได้ยื่นใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยและยื่นใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

ในกรณีที่นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว และ
ไม่ได้ยื่นใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยและยื่นใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปที่ประสงค์จะส าเร็จการศึกษา 

 
 
-  เพิ่มข้อความเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน

การปฏิบัต ิ
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๒๑.๒  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องผ่านเง่ือนไข
ดังต่อไปนี้ 

๒๑.๒  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องผ่านเง่ือนไข
ดังต่อไปนี้ 

 

(๑)  ต้องเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเง่ือนไข
ของสาขาวิชานั้น และต้องไม่มีกระบวนวิชาใดยังคงได้รับอักษรล าดับขั้น I หรือ P 

(๑)  ต้องเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไข
ของสาขาวิชานั้น และต้องไม่มีกระบวนวิชาใดยังคงได้รับอักษรล าดับขั้น I หรือ P 

 

(๒)  การศึกษาในระบบทวิภาคต้องใช้เวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 
๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี หรือ ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
หลักสูตร ๕ ปี หรือ ๑๐ ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับหลักสูตร ๖ ปี 

ส าหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา ให้นับเวลาที่
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมและเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมกัน 

(๒)  การศึกษาในระบบทวิภาคต้องใช้เวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 
๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี หรือ ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
หลักสูตร ๕ ปี  

ส าหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา ให้นับเวลาที่
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมและเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมกัน 

- ตัดหลักสูตร ๖ ปีออก เนื่องจากมีเปิด
สอนเฉพาะคณะในกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งใช้ข้อบังคับแยก
ต่างหาก  

(๓)  มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในกระบวนวิชาที่ก าหนดเป็นวิชาเอก  
ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

(๓)  มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในกระบวนวิชาที่ก าหนดเป็นวิชาเอก 
ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

 

 (๔)  เข้ารับการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนการส าเร็จการศึกษา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

- เพิ่มเง่ือนไขการทดสอบความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษก่อนการส าเรจ็
การศึกษา ตามมติของสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 7/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 

(๔)  ส าหรับนักศึกษาผู้ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มาจาก
สถาบันการศึกษาอื่น 

(๕)  ส าหรับนักศึกษาผู้ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มาจาก
สถาบันการศึกษาอื่น 

 

ก.  ต้องลงทะเบียนเรียน โดยให้มีหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึง ของจ านวนหน่วยกิต ของหลักสูตร 

ก.  ต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา โดยให้มีหน่วยกิตสะสมเพื่อ
ส าเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตของ
หลักสูตร 

-  ปรับข้อความเพื่อให้ครอบคลุมการ
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ 

 
ข.  เง่ือนไขอื่นๆ เฉพาะสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข.  เง่ือนไขอื่นๆ เฉพาะสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
 

(๕)  ส าหรับนักศึกษาผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่เข้าศึกษา
เป็นนักศึกษา เพื่อปริญญาที่สองของมหาวิทยาลัยต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
สาขาวิชาใหม่อีกไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ทั้งนี้ หน่วยกิตสะสมรวมเพื่อส าเร็จ
การศึกษาต้องเป็นไปตามที่หลักสูตรสาขาวิชาใหม่ก าหนด 

(๖)  ส าหรับนักศึกษาผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่เข้าศึกษา
เป็นนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สองของมหาวิทยาลัย ต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาใหม่อีกไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ทั้งนี้ หน่วยกิตสะสมรวมเพื่อ
ส าเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามที่หลักสูตรสาขาวิชาใหม่ก าหนด 

- ปรับข้อความให้เหมาะสม 
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(๖)  ส ำหรับนักศึกษำย้ำยสำขำวิชำ ต้องสังกัดและลงทะเบียนเรยีน
อยู่ในสำขำวิชำใหม่อย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

(๗)  ส าหรับนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาภายในคณะและต่างคณะ 
ต้องสังกัดและลงทะเบียนในสาขาวิชาใหม่อย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

-  เพิ่มข้อความให้ชัดเจน เนื่องจากเคยมี
กรณี นศ.ย้ายสาขาวิชาภายในคณะ 
โดยลงทะเบียนในสาขาวิชาใหมไ่มค่รบ 
2 ภาคการศึกษาปกต ิ

(๗)  ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อคณะและ/หรือมหาวิทยาลัย (๘)  ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อคณะและ/หรือมหาวิทยาลัย  
(๘)  เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ

พิจารณาเกียรติและศักดิ์ ของนักศึกษาที่ จะ เสนออนุมัติ ให้ ได้รับปริญญา  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ช้ันสู ง อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย 

(๙)  เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
พิจารณาเกียรติและศักดิ์ ของนักศึกษาที่ จะเสนออนุมัติ ให้ ได้รับปริญญา  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ช้ันสูง  อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย 

 

๒๑.๓  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและ
เสนอช่ือนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๒๑.๑ พร้อมรายละเอียดตามแบบท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดต่อสาขาวิชาและ/หรือภาควิชาหรือส านักวิ ชา คณะ และ
มหาวิทยาลัยตามล าดับ เพื่อน าเสนอขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 

๒๑.๓  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและ
เสนอช่ือนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๒๑.๑ พร้อมรายละเอียดตามแบบท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดต่อสาขาวิชาและ/หรือภาควิชาหรือส านักวิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัยตามล าดับ เพื่อน าเสนอขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 

 

๒๑.๔  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๒๑.๒ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

๒๑.๔  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๒๑.๒ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

 

(๑)  มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 
๓.๒๕ ถึง ๓.๔๙ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

(๑)  มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 
๓.๒๕ ถึง ๓.๔๙ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

 

(๒)  ไม่เคยได้รับอักษรล าดับขั้น F หรืออักษรล าดับขั้น U ใน
กระบวนวิชาใด 

(๒)  ไม่เคยได้รับอักษรล าดับขั้น F หรืออักษรล าดับขั้น U ใน
กระบวนวิชาใด 

 

(๓)  ใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนการศึกษาของสาขาวิชานั้น โดยเริ่มนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

(๓)  ใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนการศึกษาของสาขาวิชานั้น โดยเริ่มนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา ท้ังนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

 

(๔)  ส าหรับนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา ให้นับเวลาที่ศึกษาใน
สาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ 

(๔)  ส าหรับนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา ให้นับเวลาที่ศึกษาใน
สาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ 
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(๕)  ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนหรือเทียบโอนหน่วยกิต 
หรือได้รับการยกเว้นการเรียนโดยได้รับอักษรล าดับขั้น CE, CP, CS, CT, CX ต้องมี
จ านวนการโอนหรือการเทียบโอนหน่วยกิตหรือการยกเว้นหน่วยกิตตามประกาศ
มหาวิทยาลัย รวมไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต และไม่เคยได้รับอักษรล าดับขั้น F หรือ U 
หรืออักษรล าดับขั้นอื่นใดที่เทียบเท่าในกระบวนวิชาใด ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
และในมหาวิทยาลัย  

(๕)  ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนหรือเทียบโอนหน่วยกิต 
หรือได้รับการยกเว้นการเรียนโดยได้รับอักษรล าดับขั้น CE, CP, CS, CT, CX ต้องมี
จ านวนการโอนหรือการเทียบโอนหน่วยกิตหรือการยกเว้นหน่วยกิตตามประกาศ
มหาวิทยาลัย รวมไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต และไม่เคยได้รับอักษรล าดับขั้น F หรือ U 
หรืออักษรล าดับขั้นอื่นใดที่เทียบเท่าในกระบวนวิชาใด ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
และในมหาวิทยาลัย  

 

(๖)  ส าหรับหลักสูตรใดที่มีแผนกำรศึกษำต่ำงกัน หรือหลักสูตร
เพื่อปริญญำที่สอง นักศึกษาจะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

(๖)  ส าหรับนักศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง จะได้รับการเสนอให้
ได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

-  ตัดข้อความ “หลักสูตรใดที่มีแผนการ
ศึกษาต่างกัน” ออก และปรับข้อความ
ใหชั้ดเจนยิ่งข้ึน 

ก.  มีการโอนหรือเทียบโอนหรือยกเว้นกระบวนวิชาใน
หลักสูตรให้เท่าเทียมกับหลักสูตรปกติ และการโอนหรือเทียบโอนนั้นน ามานับเป็น
หน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษา โดยบันทึกผลการเรียนเป็น CX 

การโอนหรือเทียบโอนหรือยกเว้นหน่วยกิต ตามวรรค
ข้างต้นเกินกว่า  ๑๒  หน่วยกิตจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาเกียรติ
นิยม 

ก.  มีการโอนหรือเทียบโอนหรือยกเว้นกระบวนวิชาใน
หลักสูตรให้เท่าเทียมกับหลักสูตรปกติ และการโอนหรือเทียบโอนนั้นน ามานับเป็น
หน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษา โดยบันทึกผลการเรียนเป็น CX 

การโอนหรือเทียบโอนหรือยกเว้นหน่วยกิต ตามวรรค
ข้างต้นเกินกว่า  ๑๒  หน่วยกิตจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาเกียรติ
นิยม 

 

ข.  ไม่เคยได้รับอักษรล าดับขั้น F หรือ U หรืออักษรล าดับ
ขั้นอื่นใดที่ เทียบเท่าในกระบวนวิชาใด ทั้งในสถำบันอุดมศึกษำเดิมและ ใน
มหาวิทยาลัย 

ข.  ไม่เคยได้รับอักษรล าดับขั้น F หรือ U หรืออักษรล าดับ
ขั้นอื่นใดท่ีเทียบเท่าในกระบวนวิชาใดในมหาวิทยาลัย 

- ตัดข้อความ “ทั้งในสถาบัน อุดมศกึษา
เดิมและ” ออก เนื่องจากไม่เคยมกีาร
ตรวจสอบอักษรล าดับขั้น F, U จาก
สถาบันเดมิ 

ค.  ใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้นๆ โดยเริ่มนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา ทั้งนี้  ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา 

ค.  ใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้นๆ โดยเริ่มนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา ทั้งนี้  ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา 

 

(๗)  ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษา เพราะกระท าผิดวินัยนักศึกษา (๗)  ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษา เพราะกระท าผิดวินัยนักศึกษา  

ข้อ ๒๒  การให้เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรรางวัลแก่ผู้เรียนดี  
ให้คณะเสนอช่ือนักศึกษาที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย  เพื่อขอรับเหรียญ

รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ าปี ตามเง่ือนไข
ต่อไปนี ้

ข้อ ๒๒  การให้เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรรางวัลแก่ผู้เรียนดี  
ให้คณะเสนอช่ือนักศึกษาที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย  เพื่อขอรับเหรียญ

รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ าปี ตามเง่ือนไข
ต่อไปนี ้

 



หน้า 26 

ข้อบังคับฯ ฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผล / หมายเหตุ 

๒๒.๑  เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร ๒๒.๑  เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร  
(๑)  เหรียญทอง  

นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับเหรียญทองจะต้องเป็นผู้ได้รับ เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง และใช้เวลำเรียนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรศึกษำ โดยไม่
นับรวมภำคกำรศึกษำท่ีได้รับอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำ ไม่เคยได้รับอักษรล ำดับขั้น F 
หรือ U ในกระบวนวิชำใด และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป 

นักศึกษำที่ได้รับอนุมัติให้โอน หรือเทียบโอนหน่วยกิต หรือ
ยกเว้นกำรเรียนส ำหรับหลักสูตรใดที่มีแผนกำรศึกษำต่ำงกัน หรือหลักสูตรเพื่อ
ปริญญำที่สอง นักศึกษำต้องไม่เคยได้รับอักษรล ำดับขั้น F หรือ U หรืออักษรล ำดับ
ขั้นอื่นใดที่ เทียบเท่ำในกระบวนวิชำใด ทั้งในสถำบัน  อุดมศึกษำเดิมและใน
มหำวิทยำลัย ทั้งนี้ กำรโอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตหรือยกเว้นกำรเรียน ต้องไม่เกิน 
๑๒ หน่วยกิต 

(๑)  เหรียญทอง  
นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับเหรียญทองจะต้องเป็นผู้ได้รับเกียรติ

นิยมอันดับหนึ่ง และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป 

 
-  ตัดข้อความออกเพื่อลดความซ้ าซอ้น 

เนื่องจากเป็นเงื่อนไขในการได้รับ
เกียรตินยิมอันดับหนึ่งอยู่แล้ว 

(๒)  เหรียญเงิน  
นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับเหรียญเงินจะต้องเป็นผู้ได้รับเกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง และใช้เวลำเรียนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรศึกษำ โดยไม่
นับรวมภำคกำรศึกษำท่ีได้รับอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำ ไม่เคยได้รับอักษรล ำดับขั้น F 
หรือ U ในกระบวนวิชำใด และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ ๓.๕๐ ถึง 
๓.๗๔  

นักศึกษำที่ได้รับอนุมัติให้โอน หรือเทียบโอนหน่วยกิต หรือ
ยกเว้นกำรเรียนส ำหรับหลักสูตรใดที่มีแผนกำรศึกษำต่ำงกัน หรือหลักสูตรเพื่อ
ปริญญำที่สอง นักศึกษำต้องไม่เคยได้รับอักษรล ำดับขั้น F หรือ U หรืออักษรล ำดับ
ขั้นอื่นใดที่ เทียบเท่ำในกระบวนวิชำใด ทั้งในสถำบันอุดมศึกษำเดิมและใน
มหำวิทยำลัย  ทั้งนี้ กำรโอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตหรือยกเว้นกำรเรยีน  ต้องไม่เกนิ 
๑๒ หน่วยกิต  

นักศึกษำมีสิทธิ์ได้รับเหรียญรำงวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร ต้อง
ไม่เคยถูกสั่งพักกำรศึกษำ เพรำะกระท ำผิดวินัยนักศึกษำ 

(๒)  เหรียญเงิน  
นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับเหรียญเงินจะต้องเป็นผู้ได้รับเกียรติ

นิยมอันดับหนึ่ง และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ ๓.๕๐ ถึง ๓.๗๔ 

 
-  ตัดข้อความออกเพื่อลดความซ้ าซอ้น 

เนื่องจากเป็นเงื่อนไขในการได้รับ
เกียรตินยิมอันดับหนึ่งอยู่แล้ว 
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๒๒.๒  เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ าปี  
นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ าปี  ต้อง

ลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษาน้ัน ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
เว้นแต่การลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า  ๓๐ หน่วยกิต เป็นไปตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตรสาขาวิชาในปีการศึกษาน้ัน   

ทั้งนี้ การวัดและประเมินผลกระบวนวิชาเหล่านั้นต้องสิ้นสุด และ
ต้องไม่เคยได้รับอักษรล าดับขั้น F หรือ U ในปีการศึกษานั้น และต้องมีค่าล าดับขั้น
สะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไปในสองภาคการศึกษาปกติในปี
การศึกษานั้น 

๒๒.๒  เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ าปี  
นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ าปี  ต้อง

ลงทะเบียนกระบวนวิชาสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิต เว้นแต่การลงทะเบียนกระบวนวิชาน้อยกว่า  ๓๐ หน่วยกิต เป็นไปตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาในปีการศึกษาน้ัน   

ทั้งนี้ การวัดและประเมินผลกระบวนวิชาเหล่านั้นต้องสิ้นสดุ และ
ต้องไม่เคยได้รับอักษรล าดับขั้น F หรือ U ในปีการศึกษานั้น และต้องมีค่าล าดับขั้น
สะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไปในสองภาคการศึกษาปกติในปี
การศึกษานั้น 

 
- ปรับข้อความให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
 

อนึ่ง ส าหรับนักศึกษาที่ขาดคุณสมบัติได้รับเกียรติบัตรรางวัล
เรียนดีเฉพาะกรณีที่การวัดและประเมินผลกระบวนวิชาในปีการศึกษานั้นไม่แล้ว
เสร็จอันเนื่องจากแผนการศึกษาได้ก าหนดไว้ หรือ เป็นกรณีที่ไม่ได้เกิดจากความผิด
ของนักศึกษา เมื่อการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาเหล่านั้นสิ้นสุดลง ให้นักศึกษา
มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอต่อส ำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อพิจารณาให้เกียรติบัตร
รางวัลเรียนดีประจ าปีแก่ตนได้ 

อนึ่ง ส าหรับนักศึกษาที่ขาดคุณสมบัติได้รับเกียรติบัตรรางวัล
เรียนดีเฉพาะกรณีที่การวัดและประเมินผลกระบวนวิชาในปีการศึกษานั้นไม่แล้ว
เสร็จอันเนื่องจากแผนการศึกษาได้ก าหนดไว้ หรือ เป็นกรณีที่ไม่ได้เกิดจากความผิด
ของนักศึกษา เมื่อการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาเหล่านั้นสิ้นสุดลง ให้นักศึกษา
มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอต่อคณบดี เพื่อพิจารณาให้เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ าปีแก่
ตนได้ 

-  เปลี่ยนจาก “ส านักทะเบยีนและ
ประมวลผล” เป็น “คณบดี” เพื่อให้
สอดคล้องกับการปฏิบัตจิริง  ซึ่งคณะ
ที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้พิจารณาให้
เกียรติบตัรรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา 

 
 ข้อ ๒๓  ในกรณีที่มีความจ าเป็น สภามหาวิทยาลัยอาจมมีติให้งดใช้ข้อบังคับขอ้

ใดข้อหนึ่งได้  
- เพิ่มข้อความ เพื่อใหส้ามารถงดใช้

ข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งได้ ในกรณทีี่มี
ความจ าเป็น  

ข้อ ๒๓  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  
ในกรณีพิ เศษให้อธิการบดีมีอ านาจสั่ งการและปฏิบัติตามที่

เห็นสมควร 
การใดที่มิได้ก าหนดตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจออก

ประกาศ ระเบียบ ตามที่ข้อบังคับก าหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ แล้ว
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

ข้อ ๒4  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  
ในกรณีพิ เศษให้อธิการบดีมีอ านาจสั่ งการและปฏิบัติตามที่

เห็นสมควร 
การใดที่มิได้ก าหนดตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจออก

ประกาศ ระเบียบ ตามที่ข้อบังคับก าหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ แล้ว
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

 

 

 
 
 
 
 

 


