ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑
......................................
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ การศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
เห็นชอบให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้ อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รีย กว่ า “ข้อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ข้อบังคั บนี้ให้ใช้บั งคับกับนั กศึกษาซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นนั กศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑
เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“คณะ” ให้หมายความรวมถึง วิทยาลัย สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
“คณบดี” ให้หมายความรวมถึงผู้อํานวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
“คณะกรรมการประจําคณะ” ให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการประจําวิท ยาลัย
สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย และ
ให้หมายความรวมถึงหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโทในส่วนที่เป็นการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีดว้ ย

๒
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค หรือในระบบไตรภาค
แต่ไม่รวมภาคฤดูรอ้ น
“สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายความว่า มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้รับ
การจัดตัง้ ตามกฎหมายของไทยหรือเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ
“ข้อ กํ า หนดหลั ก สู ต ร” หมายความว่ า ข้อ กํ า หนดที่ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อนไข
ในการศึกษาของหลักสูตรตามที่ได้รับอนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัย
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผูอ้ ํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
ข้ อ ๕ ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ มี อํ า นาจออกประกาศของ
มหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัตติ ามข้อบังคับนี้ได้
หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา
------------------------ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาด้วยหลักการประสานงานด้านวิชาการระหว่างคณะ คณะใด
มีหน้าที่จัดการศึกษาในวิชาการด้านใดให้จัดการศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทุกคณะ เว้นแต่กรณีที่มเี หตุผลอันสมควรและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมี 2 ระบบ ดังนี้
(๑) ระบบทวิ ภ าคเป็ น การจั ด การศึก ษาที่ห นึ่ง ปีก ารศึก ษามีส องภาคการศึก ษาคื อ
ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ และอาจมีภาคฤดูรอ้ นต่อจากภาคการศึกษาที่ ๒ ด้วยก็ได้
(๒) ระบบไตรภาคเป็ นการจั ดการศึก ษาที่หนึ่ง ปีการศึกษามีสามภาคการศึกษาคือ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓
การจั ด การศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง อาจออกแบบวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนโดยแบ่ ง ช่ ว ง
การศึกษาตามหัวข้อการศึกษาที่มีปริมาณการเรียนรู้เทียบเท่าระบบทวิภาคหรือระบบไตรภาคแล้วแต่
กรณี
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาใดจะจั ด การศึ ก ษาในระบบตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น อํ า นาจของ
สภามหาวิทยาลัยเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมัติ
ข้ อ ๘ ระบบทวิ ภ าคในภาคการศึ ก ษาให้ มีร ะยะเวลาไม่ น้อ ยกว่ า สิ บ ห้ า สั ป ดาห์ และใน
ภาคฤดูรอ้ นให้มรี ะยะเวลาไม่น้อยกว่าหกสัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับ
ภาคการศึกษา
ระบบไตรภาคในภาคการศึ ก ษาให้ มี ร ะยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ สองสั ป ดาห์ แ ละไม่ เ กิ น
14 สัปดาห์

๓
ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนอาจใช้ระยะเวลาศึกษาแตกต่างจากวรรคหนึ่งหรือวรรคสองก็ได้
แต่ตอ้ งมีปริมาณการศึกษาต่อหนึ่งหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ 9
ข้อ ๙ หน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรให้คํานวณตามปริมาณการศึกษา โดยหนึ่งหน่วยกิต
เท่ากับปริมาณการศึกษาดังต่อไปนี้
(ก) ระบบทวิภาค
(๑) ในรายวิชาภาคทฤษฎีให้มีเวลาการบรรยายหรือการอภิปรายปัญหาไม่น้อย
กว่าหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(๒) ในรายวิชาภาคปฏิบัติใ ห้มีเ วลาฝึกหรือ ทดลองไม่น้อยกว่า สองชั่ว โมงต่อ
สัปดาห์ หรือไม่นอ้ ยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(๓) การฝึก งานหรือการฝึก ภาคสนามให้มีเ วลาฝึกไม่น้อยกว่า สามชั่ว โมงต่อ
สัปดาห์ หรือไม่นอ้ ยกว่าสี่สบิ ห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ให้มเี วลา
ทําโครงงาน หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่าสี่สิบ ห้าชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
(ข) ระบบไตรภาค
(๑) ในรายวิชาภาคทฤษฎีให้มีเวลาการบรรยาย หรือการอภิปรายปัญหาไม่น้อย
กว่าหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่นอ้ ยกว่าสิบสองชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(๒) ในรายวิชาภาคปฏิบัติใ ห้มีเ วลาฝึกหรือ ทดลองไม่น้อยกว่า สองชั่ว โมงต่อ
สัปดาห์ หรือไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ สีช่ ั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(๓) การฝึก งานหรือการฝึก ภาคสนามให้มีเ วลาฝึกไม่น้อยกว่า สามชั่ว โมงต่อ
สัปดาห์ หรือไม่นอ้ ยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ให้มเี วลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
ข้อ ๑๐ การกําหนดจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) ระบบทวิภาคต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบหน่วยกิต
หรือระบบไตรภาคต้องไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบหน่วยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (หกปี) ระบบทวิภาคต้องไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบหน่วยกิต
หรือระบบไตรภาคต้องไม่นอ้ ยกว่าสองร้อยยี่สบิ ห้าหน่วยกิต
ข้ อ ๑๑ ระยะเวลาที่ ใ ช้ศึ กษาต้อ งไม่ เ กิ นเวลาที่ กํ าหนดไว้ ใ นข้ อกํ าหนดหลั กสู ต ร แต่ ทั้ ง นี้
ในข้อกําหนดหลักสูตรต้องกําหนดไว้ไม่เกินระยะเวลาดังต่อไปนี้

๔
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ป)ี ให้ใช้เวลาศึกษาได้ไม่เกินแปดปีการศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (หกปี) ให้ใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกินสิบสองปีการศึกษา
นักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินกว่ากําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
ข้อ ๑๒ คณะต้องกําหนดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา เพื่อทําหน้าที่
แนะนํา ให้คําปรึกษา ให้ความเห็ นชอบ หรืออนุญาตในการวางแผนการเรียน การลงทะเบียนเรีย น
การเพิ่มและการถอนรายวิชาของนักศึกษา การย้ายหลักสูตร การลาพักการศึกษา การลาออก และ
การดําเนินการอื่นเพื่อดูแลความประพฤติและการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
หมวด ๒
การรับเข้าศึกษา
------------------------ข้อ ๑๓ การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอาจมีได้ดังต่อไปนี้
(๑) การรับ เข้า โดยส่ว นราชการหรือ หน่ว ยงานอื่น ดํ า เนิน การตามการมอบหมาย
ของมหาวิทยาลัยหรือตามข้อตกลง ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาที่กําหนด
ไว้ในข้อกําหนดหลักสูตร
(๒) การรับ เข้า โดยการดําเนินการของมหาวิท ยาลั ยตามหลั กเกณฑ์การคั ดเลือ ก
เข้าศึกษาที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดหลักสูตร
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเข้าตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัตทิ ั่วไปและไม่มลี ักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(๒) ไม่เ ป็ นนั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ยหรื อสถาบั นอุ ดมศึกษาอื่ น เว้ นแต่ การศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
(๓) ไม่เป็นผูป้ ว่ ยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
(๔) ไม่เป็นผูป้ ระพฤติผดิ ศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
นอกจากคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามวรรคหนึ่ ง ผู้ ซึ่ ง จะเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
การศึกษาใด ต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะตามข้อกําหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย

๕
หมวด ๓
การขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
------------------------ข้ อ ๑๕ ผู้ที่ผ่านการรั บเข้าศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนเป็ นนั กศึกษาตามหลั กเกณฑ์และวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายในสิบสี่วันนั บแต่วั นเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจํ าเป็ น
อธิการบดีอาจอนุญาตผ่อนผันการขึน้ ทะเบียนได้ แต่ตอ้ งไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก
ผู้ที่ผ่า นการรั บ เข้ า ศึก ษาโดยใช้วุ ฒิก ารศึกษาจากต่า งประเทศต้อ งยื่น ใบสํ า คั ญ แสดงวุ ฒิ
การศึกษาต่อคณะในวันขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนําส่งได้ อธิการบดีอาจผ่อน
ผันให้นํามาส่งในภายหลัง แต่ตอ้ งไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกําหนดเวลาที่
ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจนําส่งได้ให้เพิกถอนการขึน้ ทะเบียนการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๖ หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๑๔ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียน
เสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึน้ ทะเบียนการเป็นนักศึกษาผูน้ นั้
หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นเมื่อผู้กระทําผิดได้สําเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดี
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผูน้ นั้
หมวด ๔
ฐานะชัน้ ปี
------------------------ข้อ ๑๗ การเทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้พิจารณาจากจํานวนหน่วยกิตที่สอบได้ หรือ
ได้รับเทียบโอน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ชั้ น ปีห นึ่ ง นั บ ตั้ง แต่ขึ้ น ทะเบีย นเป็ น นั กศึ ก ษาและสอบได้ ห รื อ ได้ รั บ เที ย บโอน
ไม่ถงึ หนึ่งในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมของข้อกําหนดหลักสูตร
(๒) ชั้ น ปี ส อง สอบได้ ห รื อ ได้ รั บ เที ย บโอนตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ในสี่ แ ต่ ไ ม่ ถึ ง หนึ่ ง ในสอง
ของจํานวนหน่วยกิตรวมของข้อกําหนดหลักสูตร
(๓) ชั้ น ปี ส าม สอบได้ ห รื อ ได้ รั บ เที ย บโอนตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ในสองแต่ ไ ม่ ถึ ง สามในสี่
ของจํานวนหน่วยกิตรวมของข้อกําหนดหลักสูตร
(๔) ชั้ น ปีสี่ สอบได้ห รื อ ได้รั บ เทีย บโอนไม่ น้อ ยกว่า สามในสี่ข องจํ า นวนหน่ ว ยกิ ต
รวมของข้อกําหนดหลักสูตร

๖
หมวด ๕
การลงทะเบียนเรียน
------------------------ข้อ ๑๘ เพื่อคุณภาพของการจัดการศึก ษา คณบดีอาจกํ าหนดเงื่อ นไข หรือจํ ากัดจํานวน
นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้โดยทําเป็นประกาศคณะ
การประกาศเปิดวิชาเพิ่ม หรือปิดรายวิชาใดที่มนี ักศึกษาลงทะเบียนแล้วจะต้องกระทําภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หรือสี่วันนับแต่วันเปิดภาคฤดูรอ้ น
ข้ อ ๑๙ การลงทะเบี ย นเรี ย นให้ ดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และกํ า หนดการ
ทีอ่ ธิการบดีกําหนด โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
หากนักศึกษามีห นี้สิน ใด ๆ กับ มหาวิท ยาลัย จะต้องชําระให้เ สร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะมีสิท ธิ
ลงทะเบียนเรียนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัตจิ ากอธิการบดี
ภายหลังจากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว นักศึกษาต้องดําเนินการตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนของตนเองด้วยภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าไม่ ทั น กํ า หนดการตามวรรคหนึ่ ง นั ก ศึ ก ษาอาจขอ
ลงทะเบียนล่าช้าได้ แต่ทั้งนี้ ต้องดําเนินการภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษานั้น หรือสามวัน
นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อนนั้น และต้องชําระเบี้ยปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันในอัตราตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ ๒๐ ในภาคการศึกษาของระบบทวิภาคหรือระบบไตรภาค นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน
ไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิต แต่ไม่เกินยี่สิบสองหน่วยกิต และในภาคฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกินหกหน่วยกิต
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนมากกว่าจํานวนตามวรรคหนึ่งได้โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักศึกษาที่มีฐานะชัน้ ปี ๔
(๒) สําหรับการศึกษาภาคฤดูร้อนนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๖หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน ๙ หน่วยกิตได้ เฉพาะกรณีเป็นนักศึกษาทีค่ าดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานัน้
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้อยกว่าจํานวนตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ศึ ก ษาจนเหลื อ จํ า นวนหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช าตามหลั ก สู ต รน้ อ ยกว่ า จํ า นวน
ตามวรรคหนึ่ง
(๒) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัตเิ หตุรา้ ยแรงจนจําเป็นต้องใช้เวลาเพื่อการรักษาพยาบาล
หรือฟื้นฟูรา่ งกาย โดยได้รับอนุมัตจิ ากคณบดี

๗
การนับจํานวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเรียนสูงสุดตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงรายวิชาเสริม
หลักสูตรพืน้ ฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ศกึ ษาโดยไม่นับหน่วยกิต รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
เพื่อเสริมความรู้โดยไม่วัดผลการศึกษา และรายวิชาที่ลงทะเบีย นในมหาวิทยาลั ยอื่นที่ได้รับ อนุมั ติ
ตามข้อ 25
การนั บ จํ า นวนหน่ว ยกิต ที่จ ะลงทะเบีย นเรีย นตามวรรคหนึ่ง มิใ ห้ นับ จํ า นวนหน่ ว ยกิ ตของ
รายวิชาที่นักศึกษาได้รับการยกเว้นโดยผ่านการทดสอบ การวัดผล หรือการเทียบโอนรายวิชา
ข้อ ๒๑ ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรที่ศึกษา
อยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดีในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ได้ศกึ ษารายวิชาเอกหรือรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรครบแล้ว
(๒) ได้ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิ ชาของหลั กสู ตรที่ ศึ กษาทุ กรายวิ ชาในภาคการศึ กษา
ทีล่ งทะเบียนเรียนนัน้ แล้ว
(๓) นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรที่จะย้ายเข้าไปศึกษา
(๔) นักศึกษามีสถานภาพทางวิชาการอยู่ในการเตือนครัง้ ที่ ๒ หรือภาวะรอพินจิ
ข้อ ๒๒ ห้ามมิให้นักศึกษาที่ได้อักษร D ขึ้นไป หรือได้อักษร S ในรายวิชาใดลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชานัน้ อีก เว้นแต่ขอ้ กําหนดหลักสูตรกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๓ นั กศึกษาได้อักษร F หรือ U ในรายวิชาที่เ ป็นรายวิชาบัง คับของหลั กสูตร
ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ซ้ําอีกจนกว่าจะได้อักษร D ขึน้ ไป หรือ S
นักศึกษาที่ได้อักษร F หรือ U ในรายวิชาเลือกของหลักสูตร ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา
อีกจนกว่าจะได้อักษร D ขึ้นไป หรือ S หรืออาจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นที่เป็นรายวิชาเลือกของ
หลักสูตรแทนก็ได้
ข้อ ๒๔ นักศึกษาผู้ใดไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด และไม่ได้ขอลาพักการศึกษา
ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษานั้น ให้ถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
ข้ อ ๒๕ ในกรณี ที่ ม หาวิ ท ย าลั ย มี ข้ อ ตกลงในโครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษากั บ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือนักศึกษามีข้อตกลงเพื่อรับทุนจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ภาคประชาชน หรื อ องค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหากํ า ไรอื่ น หรื อ นั ก ศึ ก ษามี ค วามประสงค์ จ ะไปศึ ก ษากั บ
สถาบั นอุดมศึกษาอื่น อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณบดีอาจอนุมั ติให้นั กศึกษาไปลงทะเบียนเรีย น
ในรายวิชาที่สถาบันอุด มศึก ษาอื่น เปิดสอนโดยถือว่า เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของ
นักศึกษาผูน้ นั้ ก็ได้

๘
ข้ อ ๒๖ ในกรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ข้ อ ตกลงในโครงการแลกเปลี่ย นนั ก ศึ ก ษากั บ สถาบั น
อุดมศึกษาอื่น หรือมีข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยหรือหน่วยอื่นที่มีวัตถุประสงค์ให้มหาวิทยาลัยหรือ
คณะรับบุคคลเข้าศึกษาในรายวิชาของมหาวิทยาลัยหรือคณะ อธิการบดีอาจอนุมัติให้ผู้ซึ่งมิได้เ ป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของมหาวิทยาลัยก็ได้
ผูท้ ี่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ต้องชําระค่าธรรมเนียมในอัตรา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 27 ให้อธิการบดีมอี ํานาจพิจารณาเรื่องการลงทะเบียนเรียน ซึ่งเกินกว่าเงื่อนไขที่กําหนด
ไว้ในข้อบังคับนี้ เฉพาะกรณีที่มเี หตุอันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
หมวด ๖
การเพิ่มและการถอนรายวิชา
------------------------ข้อ ๒8 การขอเพิ่มรายวิชาภายหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้กระทําได้ภายในสิบสี่วัน
นับ แต่วั นเปิดภาคการศึกษาหรือ ภายในเจ็ ดวั น นั บแต่วั นเปิดภาคฤดู ร้อ น เว้นแต่ใ นกรณีที่มีเ หตุผ ล
อันสมควรคณบดีอาจอนุมัติให้เพิ่มรายวิชาเมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินสิบสี่วันก่อน
วันปิดภาคการศึกษาหรือภาคฤดูรอ้ นแล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ต้องมีเวลาเรียนครบตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔3
การขอเพิ่ม รายวิชาตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชานัน้ ก่อน
ข้อ ๒9 การขอถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วให้กระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การขอถอนภายในสิบสี่วันนับ แต่วันเปิดภาคการศึกษา หรือภายในเจ็ดวันนับแต่
วันเปิดภาคฤดูรอ้ น เพื่อการนี้ให้ลบรายวิชานัน้ ออก
(๒) การขอถอนเมื่ อ พ้ น กํ า หนดเวลาตาม (๑) แต่ ไ ม่ เ กิ น สิ บ สั ป ดาห์ แ รกของ
ภาคการศึกษาหรือสี่สัปดาห์แรกของภาคฤดูรอ้ น เพื่อการนี้ให้บันทึกอักษร W สําหรับรายวิชานัน้
(๓) การขอถอนเมื่อพ้นกําหนดเวลาตาม (๒) แต่ไม่เกินสิบสี่วันก่อนปิดภาคการศึกษา
หรือภาคฤดูรอ้ น ทัง้ นี้ จะกระทําได้เมื่อมีเหตุผลความจําเป็น โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณบดี เพื่อการนี้ให้บันทึกอักษร W สําหรับรายวิชานัน้
การขอถอนจนเหลือรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้ น้อยกว่าจํานวนเก้าหน่วยกิต
จะกระทํามิได้ เว้นแต่มเี หตุผลความจําเป็นและได้รับอนุมัตจิ ากคณบดี ทัง้ นี้ ให้นับหน่วยกิตของรายวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นที่ได้รับอนุมัตติ ามข้อ 25 รวมเข้าในหน่วยกิตดังกล่าวด้วย
ข้อ 30 ให้อ ธิการบดีมีอํานาจพิจารณาเรื่องการเพิ่มและถอนรายวิชาซึ่งเกินกว่าเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เฉพาะกรณีที่มเี หตุอันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

๙
หมวด ๗
การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต และการเทียบโอนความรู้
------------------------ข้อ 31 นักศึกษาที่ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเทียบโอนรายวิชา
และหน่ว ยกิ ต ที่มีเ นื้อ หาของรายวิช าเทีย บเท่า และมีเ กณฑ์การประเมิน ผลหรือวั ดผลได้ม าตรฐาน
เทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตรที่ศกึ ษาอยู่ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
(๒) ให้เทียบโอนได้ไม่เกินกึง่ หนึ่งของจํานวนหน่วยกิตรวมทัง้ หลักสูตร
(๓) รายวิชาที่จะขอเทียบโอน ต้องมิใช่รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาผู้นนั้ ถูกถอนชื่อ
จากทะเบียนนักศึกษา
(๔) รายวิชาที่จะขอเทียบโอนต้องศึกษามาแล้วไม่เกินห้าปีนับจากปีที่ลงทะเบียนเรียน
จนถึงวันที่ขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
(๕) รายวิชาที่จะขอเทียบโอนต้องมีผลการศึกษาระดับ C ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ยกเว้น
กรณีของนักศึกษาซึ่งไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ในโครงการความร่วมมือผลิต
บั ณ ฑิ ต ร่ ว มกั น หรื อ โครงการแลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการให้ เ ที ย บโอนรายวิ ช าและหน่ ว ยกิ ต ตาม
ผลการศึกษาที่ได้
นอกจากหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
อาจกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร และรายละเอี ย ดการเที ย บโอนรายวิ ช าและหน่ ว ยกิ ต ที่ แ ตกต่ า ง
จากความในวรรคหนึ่งก็ได้ โดยทําเป็นประกาศคณะ และรายงานให้อธิการบดีเพื่อทราบ
ข้อ ๓2 ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเป็ นผู้มีอํานาจอนุมั ติ
การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตตามหมวดนี้
ข้อ ๓3 ให้บันทึกผลการศึกษาในรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
ดังต่อไปนี้
(๑) สําหรับกรณีนักศึกษาที่ไปศึกษาตามโครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือ
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือไปศึกษาด้วยตนเองโดยได้รั บอนุมัติจากอธิการบดี ให้บันทึกผล
การศึกษาตามที่ได้ หรือในรายวิชาที่มีผลการศึกษาได้อักษร C ขึ้นไปอาจบั นทึกอักษร ACC ก็ ได้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะกําหนดโดยทําเป็นประกาศคณะ
(๒) สําหรับกรณีนักศึกษาอื่นนอกจาก (๑) ให้บันทึกอักษร ACC

๑๐
ข้อ ๓4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา
ตามอัธ ยาศั ย อาจทํ า ได้ต ามหลัก เกณฑ์และวิธีก ารที่คณบดีโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะกําหนดโดยทําเป็นประกาศคณะ และให้บันทึกอักษร ACC ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบ
โอนความรูน้ นั้
คณะอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยจัดให้มกี ารทดสอบข้อเขียนหรือสอบภาคปฏิบัตกิ ็ได้
หมวด ๘
อักษรแสดงผลการศึกษา
------------------------ข้อ ๓5 ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา แบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้
(๑) ผลการศึกษารายวิชาที่มีค่าระดับและนํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย มีอักษร
ความหมาย และค่าระดับดังนี้
อักษร
ความหมาย
ความหมายภาษาอังกฤษ ค่าระดับ
A
ผลการประเมินขัน้ ชัน้ เลิศ
Excellent
4.0
B+
ผลการประเมินขัน้ ดีมาก
Very Good
3.5
B
ผลการประเมินขัน้ ดี
Good
3.0
C+
ผลการประเมินขัน้ ดีพอใช้
Almost Good
2.5
C
ผลการประเมินขัน้ พอใช้
Fair
2.0
D+
ผลการประเมินขัน้ ค่อนข้างอ่อน Almost Fair
1.5
D
ผลการประเมินขัน้ อ่อน
Poor
1.0
F
ผลการประเมินขัน้ ตก
Failed
0
(๒) ผลการศึกษาที่ไม่มีค่าระดับและไม่นํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย มีอักษรและ
ความหมาย ดังนี้
อักษร
ความหมาย
ความหมายภาษาอังกฤษ
S
ใช้ได้
Satisfactory
U
ใช้ไม่ได้
Unsatisfactory
ACC
ได้รับยกเว้นรายวิชาโดยผ่านการ Accreditation
ทดสอบเที ย บความรู้ ห รื อ ใช้ ผ ล
การสอบในรายวิชาที่นับหน่วยกิต
หรือได้รั บการเทียบโอนรายวิชา
และหน่วยกิต

๑๑
อักษร
EXE

I
W
AUD

ความหมาย
ได้รับยกเว้นรายวิชาโดยผ่านการ
ทดสอบเที ย บความรู้ ห รื อ ใช้ ผ ล
ก า ร ส อ บ ใ นร า ย วิ ช า ที่ ไ ม่ นั บ
หน่วยกิต
การวัดผลไม่สมบูรณ์
การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ
การศึกษาโดยไม่วัดผลการศึกษา

ความหมายภาษาอังกฤษ
Exempted

Incomplete
Withdraw
Audit

ข้อ ๓6 อักษร S หรือ U ให้ใช้ได้ในรายวิชาของหลักสูตรที่กําหนดให้มีผลการศึกษาเป็นระดับใช้ได้
หรือระดับใช้ไม่ได้
ผลการศึกษาระดับใช้ได้ ให้ใช้อักษร S และระดับใช้ไม่ได้ให้ใช้อักษร U
ข้อ ๓7 อักษร ACC หรือ EXE ให้ใช้ในรายวิชาที่ให้นักศึกษาสามารถนําผลการทดสอบเทียบ
ความรูห้ รือคะแนนการทดสอบอื่นมาใช้แทนการศึกษาในรายวิชานัน้ ได้
อักษร ACC ให้ใช้ในรายวิชาที่นํามานับหน่วยกิต
อักษร EXE ให้ใช้ในรายวิชาที่ไม่นํามานับหน่วยกิต
ข้อ ๓8 อักษร I ให้ใช้กับ รายวิชาที่การวัดผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และเป็นการบันทึกไว้
เป็นการชั่วคราว
นักศึกษาที่ได้อักษร I ในรายวิชาใด ให้ดําเนินการวัดผลในรายวิชานั้นให้แล้วเสร็จภายในแปดสิบวัน
นั บ แต่ วั น ปิ ด ภาคการศึ ก ษา แต่ ห ากไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การวั ด ผลได้ ทั น อาจารย์ ผู้ ส อนอาจกํ า หนด
ผลการศึกษาของนักศึกษาผูน้ นั้ จากคะแนนสอบหรือคะแนนการวัดผลการศึกษาโดยวิธีการอื่นเท่าที่นักศึกษา
ผูน้ นั้ มีอยูก่ ็ได้
เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันปิดภาคการศึกษา หากยังไม่มีการดําเนินการตามวรรคสองให้บันทึก
อักษร W
ข้อ ๓9 อักษร W ให้ใช้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้อักษร I และอาจารย์ผสู้ อนยังไม่ได้กําหนดผลการศึกษาภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันปิดภาคการศึกษา
(๒) ในรายวิชาทีน่ ักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุผลอันสมควร และได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือ
อธิการบดีแล้วแต่กรณี
(๓) ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ ๒9 (๒) และ 29 (๓)
(๔) ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 50 (๒) และ 50 (๓)

๑๒
ในกรณีต าม (๒) นั ก ศึก ษาต้องยื่นคํ า ร้ องขออนุ มั ติต่ อ คณบดี ผ่า นอาจารย์ผู้ส อนและอาจารย์
ที่ป รึก ษา ภายในสิบ วั นนั บแต่วั นสอบแต่ห ากยื่น คํ า ร้องเมื่อพ้นกํ าหนดเวลาดัง กล่า ว หากคณบดีเ ห็ น ว่า
มีเหตุผลอันสมควรให้รายงานเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้ อ 40 อั ก ษร AUD กระทํ า ได้ ใ นรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นเพื่ อ การเสริ ม ความรู้
โดยไม่ต้องมีการวัดผล และมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๔3 หรือตามข้อกําหนด
ของหลักสูตรและรายวิชา
นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อเสริมความรู้ต้องได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ได้รั บ อนุ ญ าตจากผู้สอน และชําระค่า ธรรมเนียมตามประกาศมหาวิท ยาลั ย ว่า ด้ว ยอั ตราค่า ธรรมเนียม
การศึกษา
เมื่อลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเพื่อการเสริมความรู้โดยไม่ตอ้ งมีการวัดผลแล้ว จะขอเปลี่ยนแปลง
เป็นการลงทะเบียนเรียนเพือ่ วัดผลการศึกษาได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาหรือเจ็ดวันนับแต่
วันเปิดภาคฤดูรอ้ นโดยต้องได้รับอนุมัตจิ ากคณบดี เมื่อพ้นกําหนดเวลานีแ้ ล้วกระทํามิได้
ห้ามมิให้ลงทะเบียนเรียนเพื่อวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่ได้อักษร AUD แล้วซ้ําอีก เว้นแต่กรณี
การย้ายหลักสูตรและรายวิชานัน้ เป็นรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ยา้ ยเข้า
ข้ อ 41 การนั บ จํ า นวนหน่ว ยกิ ต สะสมให้ นั บ เฉพาะหน่ ว ยกิต ของรายวิ ชาที่ นั กศึ ก ษาได้ร ะดั บ
ตัง้ แต่ D ขึน้ ไป ระดับใช้ได้ (S) หรือระดับ ACC เท่านัน้
ในกรณีที่นั กศึก ษาต้อ งศึกษารายวิชาใดซ้ํา หรือแทนกั นตามข้อกํา หนดหลั กสู ตร ให้นับ จํ า นวน
หน่วยกิตของรายวิชานัน้ ได้เพียงครัง้ เดียว
หมวด ๙
การวัดผลการศึกษา และการคํานวณค่าเฉลี่ยสะสม
------------------------ข้อ ๔2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มกี ารวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้
ในภาคการศึกษาหรือภาคฤดูรอ้ น
การวั ด ผลการศึ กษาอาจกระทํ า ได้ร ะหว่า งภาค ด้ ว ยวิ ธีร ายงานจากหนั ง สือ ที่ กํ า หนดให้ อ่ า น
งานที่แบ่งกันทําเป็นหมูค่ ณะ การทดสอบระหว่างภาค การเขียนสารนิพนธ์ประจํารายวิชาหรืออื่น ๆ และเมื่อ
สิน้ ภาคจะมีการสอบไล่สําหรับแต่ละรายวิชาที่ศกึ ษาในภาคนัน้
รายวิชาใดที่ไม่มกี ารสอบไล่เมื่อสิน้ ภาค คณบดีจะประกาศให้ทราบ
ในบางกรณี มหาวิ ท ยาลั ยอาจใช้วิธี ท ดสอบเที ย บความรู้แ ทนการวั ด ผลการศึก ษาตามความ
ในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๔3 นักศึกษาที่มีเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษาในรายวิชาใดไม่ถึงร้อยละเจ็ดสิบของเวลาเรียน
ในรายวิชานัน้ ทัง้ หมดหรือตามที่กําหนดไว้ในรายวิชาหรือข้อกําหนดหลักสูตร ไม่มีสิทธิเข้าสอบไล่ในรายวิชานั้น

๑๓
เว้ นแต่มี เหตุ ผลความจํ าเป็ นอั นมิ ใช่ความผิ ดของนั กศึ กษาผู้ นั้น คณบดี อาจอนุ ญาตให้ เข้าสอบไล่ ได้ เป็ น
กรณีพเิ ศษ
การนับเวลาเรียนตามวรรคหนึ่งให้นับการเรียนในรายวิชานั้นทั้งการเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม และการทําโครงงาน
ข้ อ ๔4 ให้ คํ า นวณระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สํ า หรั บ ภาคการศึ ก ษาและภาคฤดู ร้ อ นเมื่ อ สิ้ น ภาค
โดยคํานวณตามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(๑) ให้นําค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่ได้คูณด้วยจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานัน้
(๒) ให้นําผลการคํานวณตาม (๑) ของทุกรายวิชามารวมกัน
(๓) ให้นําผลการคํ านวณตาม (๒) มาหารด้วยจํานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคนัน้
(๔) ผลการคํานวณตาม (๓) เป็นคะแนนเฉลี่ยสําหรับภาคนัน้
ข้อ ๔5 การคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คํานวณตามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(๑) ให้นําค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่ได้คูณด้วยจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้
ทัง้ หมดทุกภาคการศึกษา
(๒) ให้นําผลการคํานวณตาม (๑) ของทุกรายวิชามารวมกัน
(๓) ให้นําผลการคํานวณตาม (๒) มาหารด้วยจํานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนไว้
ทุกภาคการศึกษาและภาคฤดูรอ้ น
(๔) ผลการคํานวณตาม (๓) เป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ ๔6 ในการคํานวณตามข้อ ๔4 (๔) หรือข้อ ๔5 (๔) หากได้ทศนิยมตําแหน่งที่สามเป็นจํานวน
ตัง้ แต่หา้ ขึน้ ไปให้ปัดเศษขึน้ ไป
หมวด ๑๐
สถานภาพทางวิชาการ
------------------------ข้อ ๔7 สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษาให้พิจารณาจากผลการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
ของนักศึกษา เมื่อสิน้ ภาคการศึกษาที่เรียน ดังนี้
(๑) นักศึกษาที่มคี ะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึน้ ไปมีสถานภาพทางวิชาการปกติ (Normal)
(๒) นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๒.๐๐ มีสถานภาพทางวิชาการเตือนครั้งที่ ๑
(Warning ๑) เว้ น แต่ ก รณี เ ป็ น ภาคการศึ ก ษาแรกที่ เ ข้ า ศึ ก ษา ให้ มี ส ถานภาพทางวิ ช าการเตื อ นพิ เ ศษ
(Warning)

๑๔
(๓) นักศึกษาซึ่งอยู่ในสถานภาพทางวิชาการเตือนพิเศษในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
ตาม (๒) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๕๐ ในภาคการศึกษาถัดมา ต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา (Dismissed)
(๔) นัก ศึก ษาซึ่ง อยู่ใ นสถานภาพทางวิชาการเตือนพิเ ศษ หรือเตือนครั้ง ที่ ๑ ตาม (๒)
ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดมา ให้มีสถานภาพ
ทางวิชาการ เตือนครัง้ ที่ ๒ (Warning ๒)
(๕) นักศึกษาซึ่งอยู่ในสถานภาพทางวิชาการเตือนครั้งที่ ๒ ตาม (๔) ในภาคการศึกษา
ที่ผ่ านมา และมีคะแนนเฉลี่ย สะสมต่ํ า กว่ า ๒.๐๐ ในภาคการศึ กษาถั ด มา ให้มีส ถานภาพทางวิ ชาการ
ภาวะรอพินจิ (Probation)
(๖) นั กศึ กษาซึ่ ง อยู่ในสถานภาพทางวิ ชาการภาวะรอพิ นิ จ ตาม (๕) ในภาคการศึ กษา
ที่ผ่านมา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดมา ต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา (Dismissed)
ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้รายวิชาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๑.๘๐ ขึน้ ไป แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ และต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ตาม (๖)
อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้นั้นศึกษาต่อในหลักสูตรเดิม หรือย้ายหลักสูตร แต่นักศึกษาต้องศึกษา
ให้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึง ๒.๐๐ ภายในสามภาคการศึกษา และต้องศึกษาให้สํ าเร็ จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาตามข้อ ๑๑ นับแต่วันขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ข้อ ๔8 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 47 การย้ายหลักสูตรระหว่างคณะหรือภายในคณะ หรือการลาพัก
การศึกษาไม่มผี ลทําให้การเตือนและภาวะรอพินจิ เปลี่ยนแปลง
หมวด ๑๑
การลาพักการศึกษา
------------------------ข้อ ๔9 นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจําการ
(๒) ได้รับทุนเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัตงิ านเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถ
(๓) เจ็ บ ป่ ว ยหรื อ ประสบอุ บั ติ เ หตุ ร้ า ยแรงจนจํ า เป็ น ต้ อ งพั ก การศึ ก ษาเพื่ อ
การรักษาพยาบาลหรือฟื้นฟูรา่ งกายตามใบรับรองแพทย์
(๔) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วเกินกว่าสองภาคการศึกษามีความประสงค์
จะขอพักการศึกษาโดยมีเหตุผลอันสมควรและได้รับอนุมัตจิ ากคณบดี
(๕) นักศึกษาที่ลงทะเบีย นเรียนไม่ถึงสองภาคการศึกษามีความประสงค์จะขอพั ก
การศึกษาโดยมีเหตุผลอันสมควรและได้รับอนุมัตจิ ากอธิการบดี

๑๕
การลาพั ก การศึ กษาตามวรรคหนึ่ง ให้ นัก ศึ กษายื่น คํา ร้ องต่ อคณบดี และให้ คณบดีเ ป็ น
ผู้พิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีตาม (๕) และการลาพักการศึกษาเกินกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน
ต้อ งได้รั บการอนุมั ติจ ากอธิการบดี ทั้งนี้ กรณีนักศึกษาไม่ล งทะเบียนเรีย นให้ยื่น คํา ร้องต่อคณบดี
ภายในสามสิบวันนับแต่เปิดภาคการศึกษา
ข้ อ 50 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นไว้ แ ล้ ว ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าพั ก การศึ ก ษา
ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่นักศึก ษาขอลาพักภายในสิบสี่วั นแรกของภาคการศึกษาหรือภายใน
เจ็ดวันแรกของภาคฤดูรอ้ น ให้ลบรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วออก
(๒) ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักเมื่อพ้นกําหนดเวลาตาม (๑) แต่ยังไม่เกินสิบสัปดาห์
แรกของภาคการศึ กษาหรื อ สี่ สั ปดาห์ แรกของภาคฤดู ร้ อน ให้ บั นทึ กอั กษร W สํ า หรั บ รายวิ ชา
ที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้
(๓) ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพั กเมื่อพ้นกํ า หนดเวลา ตาม (๒) แต่ก่อนวันปิดภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน จะกระทําได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
ให้บันทึกอักษร W สําหรับรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้
ข้อ 51 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนหรือการลาพักการศึกษาก่อนวัน
เปิดภาคการศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 52 คณะจะต้องแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักให้สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
ทราบโดยเร็วที่สุด
ข้อ 53 ให้นับรวมเวลาในระหว่างการลาพักการศึกษา เป็นระยะเวลาศึกษาตามข้อ ๑๑ ด้วย
หมวด ๑๒
การถูกลงโทษให้พักการศึกษา
------------------------ข้ อ 54 นั ก ศึก ษาที่ ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย ให้พั ก การศึ ก ษาในระหว่า งภาคการศึ ก ษา ให้ ล บ
รายวิชาที่นักศึกษาผูน้ นั้ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาออก และให้บันทึกคําว่า
ถูกสั่งพักการศึกษา (Suspended) และเปลี่ยนเป็นลาพักการศึกษา (Leave) เมื่อสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปต้องชําระค่าธรรมเนียม
การรักษาสถานภาพ ในภาคการศึกษาที่ถูกลงโทษนัน้ ด้วย
ข้ อ 55 คณะจะต้ อ งแจ้ง รายชื่อ นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก สั่ ง ให้ พั ก การศึก ษาให้สํ า นั ก งานทะเบีย น
นักศึกษาทราบโดยเร็วที่สุด

๑๖
ข้ อ ๕6 ให้นับ รวมเวลาในระหว่า งที่ถู กลงโทษให้พัก การศึก ษาเป็ น ระยะเวลาศึก ษาตาม
ข้อ ๑๑ ด้วย
หมวด ๑๓
การลาออก
------------------------ข้อ ๕7 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกให้มีความเห็นจากผู้ปกครอง และให้ยื่นคําร้องที่ได้รับ
คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วต่อคณบดี
เมื่อคณบดีอนุมัตแิ ล้วให้มผี ลนับแต่วันที่นักศึกษายื่นคําร้องตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๕8 เมื่อการลาออกมีผลแล้ว ให้บันทึกอักษร W ในรายวิชาที่ยังไม่มีการประกาศผล
การศึกษา
หมวด ๑๔
การย้ายหลักสูตร
-----------------------ข้ อ ๕9 การย้ า ยหลั ก สู ต รภายในคณะหรือ ย้ า ยระหว่ า งคณะ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
ดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาต้องศึกษาในหลักสูตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษา ทั้งนี้
ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูกลงโทษทางวินัยให้พักการศึกษา
(๒) สอบผ่ า นรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปของหลั ก สู ต รเดิ ม หรื อ หลั ก สู ต รที่ จ ะย้ า ยเข้ า
โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือตามหลักเกณฑ์การย้ายหลักสูตรที่คณะกําหนด โดย
ทําเป็นประกาศคณะ
(๓) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาก่อนการย้ายหลักสูตร ๒.๐๐ ขึ้นไป
หรือตามหลักเกณฑ์การย้ายหลักสูตรที่คณะกําหนด โดยทําเป็นประกาศคณะ
(๔) ต้องปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรที่จะย้ายเข้า
ข้อ 60 นั กศึก ษาที่ป ระสงค์จ ะขอย้า ยหลัก สูต รให้ยื่นคํ า ร้องขอย้ายหลักสู ตรพร้อมแสดง
เหตุผลความจําเป็นต่อคณะที่ประสงค์จะย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ประสงค์จะย้ายเข้าในหลักสูตรนัน้
ให้ ค ณบดี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจํ า คณะของหลั ก สู ต รที่ จ ะย้ า ยเข้ า
พิจารณาอนุมัตกิ ารย้ายหลักสูตรของนักศึกษา
ในกรณีหลักสูตรที่ย้ายเข้าใช้ระบบการวัดผลแตกต่างกันกับหลักสูตรที่ย้ายออก ก่อนที่จะ
พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาย้ายหลักสูตร ให้แปลงคะแนนของรายวิชาของหลักสูตรที่ยา้ ยออก ให้เป็นไป

๑๗
ตามหลักเกณฑ์การวัดผลของหลักสูตรที่จะย้ายเข้า เพื่อประกอบการพิจารณาสถานภาพทางวิชาการ
ของนักศึกษา
ข้ อ 61 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้รั บ อนุ มั ติใ ห้ ย้ า ยหลั ก สู ต ร ต้ อ งศึ ก ษาให้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาภายใน
ระยะเวลาตามข้อ ๑๑ นับแต่วันที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ 62 ให้นํารายวิชาของหลักสูตรที่ย้ายออกมาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมกับ
รายวิชาของหลักสูตรที่ยา้ ยเข้า
หมวด ๑๕
การสําเร็จการศึกษา และการอนุมัตอิ นุปริญญาหรือปริญญา
------------------------ข้อ 63 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนเจ็ดภาคการศึกษาในระบบ
ทวิภาค หรือไม่กอ่ นสิบภาคการศึกษาในระบบไตรภาค
(๒) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (หกปี ) สํ า เร็ จ การศึก ษาได้ไ ม่ ก่ อ นเก้ า ภาคการศึ ก ษา
ในระบบทวิภาค หรือไม่กอ่ นสิบสามภาคการศึกษาในระบบไตรภาค
(3) หลั กสูตรอนุ ปริญญาจะสํา เร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนห้า ภาคการศึก ษาในระบบ
ทวิภาค หรือเจ็ดภาคการศึกษาในระบบไตรภาค
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งไม่ให้ใ ช้บัง คับกับ หลักสู ตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโทหรือ
หลั กสูต รที่มีความร่ว มมือกับ สถาบัน อุ ดมศึกษาอื่น ทั้ง นี้ ให้กํา หนดไว้ใ นข้อ กํ า หนดหลั ก สู ตร และ
นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตตามข้อบังคับนี้
ข้ อ 64 นั ก ศึกษาซึ่ง จะได้รั บ อนุป ริญญาหรือ ปริญ ญาจากมหาวิท ยาลัย ต้อ งมีคุณ สมบั ติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาจนครบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามข้อกําหนดหลักสูตร และได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า ๒.๐๐
(๒) ผ่านการทดสอบความรูแ้ ละทักษะอื่นตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
(๓) เป็ นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมกับศั กดิ์ศรีแห่งอนุปริญญาหรือปริญญาของ
มหาวิทยาลัย
(๔) ไม่มภี าระหนีส้ นิ กับมหาวิทยาลัย

๑๘
หมวด ๑๖
การได้รับปริญญาเกียรตินยิ ม
------------------------ข้อ ๖5 ปริญญาเกียรตินยิ มมีสองระดับ ดังนี้
(๑) ปริญญาเกียรตินิยมอันดั บหนึ่ง ให้แก่นั กศึกษาที่มีคุณสมบัติแ ละไม่มีลั กษณะ
ต้อ งห้ า มตามหมวดนี้ และศึ กษาได้ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ย สะสม ๓.๕๐ ขึ้น ไป โดยทุ กรายวิ ชาต้ องได้
ไม่ต่ํากว่าอักษร C
(๒) ปริญญาเกียรตินิยมอันดั บสอง ให้แ ก่นักศึกษาที่มีคุณสมบั ติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามหมวดนี้ ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(๒.๑) ศึกษาได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ ขึ้นไปแต่มีรายวิชาที่ได้ต่ํากว่า
อักษร C และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะไม่นอ้ ยกว่า ๒.๐๐
(๒.๒) ศึกษาได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๒๕ ขึ้นไป โดยทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะต้องได้ไม่ต่ํากว่าอักษร C
นอกจากหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
อาจกําหนดหลักเกณฑ์เฉพาะของหลักสูตรโดยออกเป็นประกาศคณะ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ 65
และข้อ 66
ข้ อ ๖6 นั ก ศึ กษาที่จ ะมี สิท ธิไ ด้ รั บ ปริญ ญาเกี ย รตินิ ย มต้ อ งมีคุณ สมบัติ และไม่มีลั กษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาที่ศึก ษาหลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) มีเวลาศึก ษาจนสํา เร็จ การศึกษา
ไม่เกินสี่ปกี ารศึกษา และนักศึกษาที่ศกึ ษาหลักสูตรปริญญาตรี (หกปี) มีเวลาศึกษาจนสําเร็จการศึกษา
ไม่เกินหกปีการศึกษา
(๒) มีรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนมาหรือได้รับการยกเว้นไม่เกินกว่าร้อยละ
ยี่สบิ ห้าของจํานวนหน่วยกิตรวมที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
(๓) ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาหนึ่งวิชาใด
(๔) ไม่เคยศึกษาได้อักษร F หรือ U ในรายวิชาหนึ่งวิชาใด
(๕) ไม่เคยได้รับการลงโทษทางวินัยนักศึกษาถึงขัน้ ทําทัณฑ์บนขึน้ ไป
การนับ เวลาตาม (๑) ไม่ใ ห้นับรวมเวลาในภาคการศึก ษาที่นักศึกษาได้รั บอนุมั ติให้ล าพั ก
การศึกษา หรือให้ไ ปศึก ษาหรือปฏิบัติง านเพื่อเพิ่ม พูน ความรู้ตามโครงการของมหาวิทยาลัย หรือ
โครงการของหน่วยงานอื่นที่คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะหรืออธิการบดี
ให้ความเห็นชอบ แต่ทงั้ นี้ การไปศึกษาหรือปฏิบัตงิ านนัน้ ต้องมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา

๑๙
หมวด ๑๗
การเสนอชื่อและการอนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญา
------------------------ข้อ ๖7 ให้นักศึกษาซึ่งคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคที่ลงทะเบียนเรียนทําหนังสือยื่น
ต่อมหาวิทยาลัยภายในสิบสีว่ ันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน
เพื่อขอสําเร็จการศึกษาและให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั อิ นุปริญญาหรือปริญญาเมื่อสิน้ ภาค
ข้ อ ๖8 ให้น ายทะเบีย นตรวจสอบและจั ดทํ ารายชื่อ นั ก ศึก ษาซึ่ง ศึ กษาครบรายวิ ชาตาม
หลักสูตรและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 64 หรือ ๖6 แล้วแต่กรณี ที่ได้ยื่นหนังสือ
ตามข้อ ๖7 ไว้ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตปิ ริญญาเกียรตินยิ ม ปริญญา หรืออนุปริญญา
แล้วแต่กรณีในสาขาวิชาที่ศกึ ษาสําเร็จตามหลักสูตร
หมวด ๑๘
ค่าธรรมเนียมและการขอคืนค่าธรรมเนียม
------------------------ข้อ ๖9 นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 70 มหาวิทยาลัยอาจคืนค่าธรรมเนียมที่นักศึกษาชําระให้แก่มหาวิทยาลัยไว้แล้ว ในกรณี
และอัตราดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาลาออกหรือลาพักการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ให้มีสิทธิขอคืน
ได้เต็มจํานวนที่ชําระไว้
(๒) นักศึกษาลาออกหรือลาพักการศึกษา ภายในสิบสีว่ ันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ให้มสี ทิ ธิขอคืนได้กึ่งหนึ่ง
(๓) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเพราะมหาวิทยาลัยปิดรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนไว้ ให้มสี ทิ ธิขอคืนค่าธรรมเนียมรายวิชาและค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษาในรายวิชานั้น
ได้เต็ มจํา นวน เว้น แต่กรณีเ ป็นการชํา ระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายไม่อาจขอคืนค่า ธรรมเนียมใน
รายวิชาที่ปดิ ได้
(๔) นักศึกษาขอถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาค
การศึกษา หรือเจ็ดวันนับแต่วันเปิดภาคฤดูรอ้ น ให้มสี ทิ ธิขอคืนค่าธรรมเนียมรายวิชาและค่าธรรมเนียม
การใช้อุปกรณ์การศึกษาในรายวิชานัน้ ได้กึ่งหนึ่ง เว้นแต่กรณีเป็นการชําระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย
ไม่อาจขอคืนค่าธรรมเนียมในรายวิชาที่ถอนได้

๒๐
(๕) นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในภาคการศึกษาที่ถูกลงโทษไว้แล้ว ให้มีสิทธิขอ
คืนได้เต็มจํานวนที่ชําระไว้
นัก ศึกษาที่มีความประสงค์ข อคืนเงินค่า ธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ต้อ งยื่น คํ า ร้องต่อคณะ
ภายในสามสิบ วั น นั บ แต่ วั น เปิด ภาคการศึก ษาหรื อภาคฤดู ร้อ น หากพ้ น กํ า หนดเวลานั้ น ให้ ถือ ว่ า
สละสิทธิ
หมวด ๑๙
การพ้นสภาพนักศึกษาและการขอกลับเข้าศึกษา
------------------------ข้อ 71 นักศึกษาต้องพ้นสภาพนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุปริญญาและปริญญา
(๒) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๑๔
(๓) ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
(๔) พ้นกําหนดเวลาศึกษาตามข้อบังคับนีห้ รือตามข้อกําหนดหลักสูตร
(๕) ลาออกจากการเป็นนักศึกษา
(๖) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงถึงขัน้ ไล่ออกจากการเป็นนักศึกษา
(๗) ตาย
ข้อ 72 นักศึกษาซึ่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะถูกถอนชื่อตาม ข้อ ๒๔ ไปแล้วไม่เกิน
กว่าสองปีนับแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ถอนชื่อ อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้นั้นกลับเข้า
ศึกษาในหลักสูตรเดิมได้
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่าในระหว่างที่ถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบีย นนัก ศึก ษาเป็ น ช่ว งเวลาลาพั ก การศึก ษา เพื่ อการนี้ ให้นั ก ศึก ษาดํ า เนิน การชํา ระ
ค่า ธรรมเนียมการรั กษาสถานภาพและค่า ธรรมเนีย มอื่นสํา หรับ ภาคการศึกษาที่ถือเป็นการลาพั ก
การศึกษานัน้ ด้วย
ข้อ 73 นักศึกษาซึ่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะลาออกจากการเป็นนักศึกษาไปแล้ว
ไม่ เ กิน หนึ่ง ภาคการศึ กษานั บ แต่ วั น ลาออก อธิ ก ารบดี อาจอนุมั ติใ ห้ นัก ศึก ษาผู้นั้ น กลั บ เข้า ศึก ษา
ในหลักสูตรเดิมได้
ให้นําความในข้อ 72 วรรคสองมาใช้กับกรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
ข้อ 74 ให้นับรวมเวลาในช่วงเวลาลาพักการศึกษาตามข้อ 72 และข้อ 73 เป็นระยะเวลา
ศึกษาตามข้อ ๑๑ ด้วย

