
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

***************** 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและสอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 อาศัยอ านาจตาม 
ความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และโดยความเห็นชอบ 
ของสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น คราวประชุมคร้ังที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2555 จึงออกข้อบังคับ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2555” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552  
บรรดาข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้
ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ  4 ในข้อบังคับนี้ 
  มหาวิทยาลัย  หมายความว่า   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
  อธิการบดี  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
  นักศึกษา  หมายความว่า   นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
       ฟาร์อีสเทอร์น 
  สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า   สภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

  อาจารย์ที่ปรึกษา หมายความว่า   อาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ 
       เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ามหาวิทยาลัย 
       ฟาร์อีสเทอร์น 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหมายความว่า  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย 
       ฟาร์อีสเทอร์น 
  คณบดี   หมายความว่า   คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด 
 
 
 
 
 



หมวด 1 
การจัดการศึกษา 

 ข้อ 5 ระบบการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยจัดระบบการจัดการศึกษาเป็น   2  ระบบ คือ 

  5.1 ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยมีการจัดชั่วโมง
เรียน 
ในแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

 5.2 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) โดยแบ่งช่วงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
รายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีปริมาณการเรียนรู้จ านวนชั่วโมงและจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่ากับ
เกณฑ์ของระบบทวิภาค 
 ข้อ 6  การคิดหน่วยกิต 

  มหาวิทยาลัยจัดปริมาณเนื้อหาวิชาในแต่ละรายวิชาเป็นหน่วยกิต ดังนี้ 
 6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 6.2 รายวิชาภาคปฎิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  30  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 6.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม   ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  45  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 6.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า

โครงงานหรือกิจกกรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า  45  ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิตระ
บบทวิภาค 

 ข้อ 7 ระยะเวลาการศึกษา 
 7.1 หลักสูตรปริญญาตรี  (4 ปี)  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  6  ภาคการศึกษาปกติและไม่

เกิน  
8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ส่วนการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาต้องไม่ส าเร็จ
การศึกษาก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา           

 7.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาไม่ก่อน  8  ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน  
10  ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ส่วนการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาต้องไม่ส าเร็จ
การศึกษาก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 



 

หมวด 2 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา 

 ข้อ 8  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
      8.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตาม

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ 
      8.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ 

เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

      8.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

      8.4 เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

 8.5ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือถูกไล่ออกจากสถาบันเดิม 
 ข้อ 9 การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 8และเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป 

 ข้อ 10 การเทียบโอนผลการเรียน 
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในระบบ หรือ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษา

ตามอัธยาศัย  โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี 
 ข้อ 11 การศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสอง 

      11.1 คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.3  –  8.5 ของข้อบังคับ
นี ้

             11.2 แนวปฏิบัติในการเข้าศึกษา 
             11.2.1 ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปในหลักสูตรที่เข้า

ศึกษา  ในกรณีผู้ขอเข้าศึกษายังขาดความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สามารถศึกษาเพิ่มเติมรายวิชาเหล่านั้น
ได้ โดยนับหน่วยกิตสะสมและหน่วยกิตค านวณ 

             11.2.2  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  ของจ านวน 
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 



          11.2.3  รายวิชาใดที่ศึกษามาแล้วในคุณวุฒิเดิม  สามารถน ามาเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อใช้
ในแผนการศึกษาสาขาวิชาใหม่ได้ 

          11.2.4  รายวิชาที่จะเทียบโอนหน่วยกิตสะสมต้องมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอนและมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C 

          11.2.5 กรณีผู้ขอเข้าศึกษายังขาดความรู้เบื้องต้นบางรายวิชา สามารถลงทะเบียนรายวิชา
เพิ่มเติมได้ 

   11.2.6 ระยะเวลาการศึกษาต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 
 ข้อ 12การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมน าส่งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดด้วยตนเอง 

 

หมวด 3 
การลงทะเบียน 

  ข้อ  13  การลงทะเบียนเรียน 
  13.1 ก าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย  
  13.2 การลงทะเบียนเรียนต้องเป็นไปตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่นักศึกษา

สังกัด   
  13.3  การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขตามหลักสูตร ให้ถือว่ารายวิชานั้นเป็นโมฆะ  
  13.4  การลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
  13.5  รายวิชาใดที่ได้ล าดับต่ ากว่า C สามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ได้ 
  13.6  การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนและเวลาสอบตรงกัน มหาวิทยาลัยจะท า 

การเพิกถอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
  13.7  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

 ข้อ 14  จ านวนหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษาปกตินักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22  

หน่วยกิต ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียน 
เต็มเวลา  



ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ หากลงทะเบียนมากหรือน้อยกว่าที่ก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
 ข้อ  15  การขอเพิ่มและการขอถอนรายวิชา 

  15.1 การขอเพิ่มรายวิชา 
  ระบบทวิภาค 
   การขอเพิ่มรายวิชาต้องกระท าภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา

ปกติหรือภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน  
  ระบบหน่วยการศึกษา 
  การขอเพิ่มรายวิชาระบบหน่วยการศึกษา ต้องกระท าภายในสัปดาห์แรกนับจาก 

การเปิดสอนแต่ละรายวิชา 
  15.2 การขอถอนรายวิชา 

   ระบบทวิภาค 
   การขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ

ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา 
และนักศึกษาจะได้รับคืนค่าหน่วยกิต 

   การขอถอนรายวิชาหลังก าหนดเวลา แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติหรือไม่เกิน6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชานั้นจะถูกบันทึกในใบ
รายงานผลการศึกษา โดยจะได้รับสัญลักษณ์W 

   กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีความจ าเป็นอ่ืนใดที่
เกี่ยวกับสุขภาพอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ตลอดภาคการศึกษา ต้องยื่นค า
ร้องขอถอนทุกรายวิชาและรายวิชานั้นจะถูกบันทึกในใบรายงานผลการศึกษา โดยจะได้รับอักษรสัญลักษณ์ 
W  
 

   ระบบหน่วยการเรียน 
   การขอถอนรายวิชาภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเข้าชั้นเรียนรายวิชานั้นจะไม่

ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับคืนค่าหน่วยกิต 
   การขอถอนรายวิชาภายหลังก าหนดวันเข้าชั้นเรียน แต่ไม่เกิน  6 สัปดาห์นับจาก

วัน 
เข้าชั้นเรียน  รายวิชานั้นจะถูกบันทึกในใบรายงานผลการศึกษา โดยจะได้รับสัญลักษณ์ W 



   กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีความจ าเป็นอ่ืนใดที่
เกี่ยวกับสุขภาพอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ตลอดภาคการศึกษา ต้องยื่นค า
ร้องขอถอนทุกรายวิชาและรายวิชานั้นจะถูกบันทึกในใบรายงานผลการศึกษา โดยจะได้รับสัญลักษณ์ W  
 

หมวด 4 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 16   การวัดและประเมินผลการศึกษา    

  16.1 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80ของเวลาเรียนในแต่
ละรายวิชา จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ได้ 

  16.2 ในการวัดและประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ให้ใช้ล าดับขั้นและค่าล าดับขั้น ดังนี้ 
  ล าดับขั้น ค่าล าดับขั้น  ความหมาย 
   A  4.0   ดีเยี่ยม (Excellent) 
   B+  3.5   ดีมาก (Very Good) 
   B  3.0   ดี (Good) 
   C+  2.5   ค่อนข้างดี (Fairly Good) 
   C  2.0   พอใช้ (Fair)  
   D+  1.5   อ่อน (Poor) 
   D  1.0   อ่อนมาก (Very Poor) 
   F  0.0   ตก (Fail)  

  การให้ล าดับขั้น F กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้  

1. ขาดสอบปลายภาค 
2.  ทุจริตในการสอบ  
3. สิ้นสุดเวลาในการแก้ไขล าดับขั้น I หรือ De 
4. สอบไม่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา 

16.3 สัญลักษณ์ในการประเมินผลการศึกษา เป็นล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ได้แก่ 
   V(Visiting) หมายความว่า การลงทะเบียนรายวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา โดย

นักศึกษาต้องยื่นค าร้องและไม่ประสงค์เข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้น ๆ แต่ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเวลาเรียนไม่ครบตามที่ก าหนดหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ส าหรับ 



การเรียนการสอนในรายวิชานั้น อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาเปลี่ยนล าดับขั้น V เป็น W 
    I (Incomplete) หมายความว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดและประเมินผล
ในรายวิชานั้นให้เสร็จสมบูรณ์ โดยนักศึกษาต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลความจ าเป็น ทั้งนี้การให้ล าดับขั้น I 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด 
นักศึกษาจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้ล าดับขั้น I ให้สมบูรณ์ ภายใน 2 สัปดาห์นับ
จากวันเปิดการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อนถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาหรือลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ
ของมหาวิทยาลัย  หรือนับจากวันเปิดการศึกษาในรายวิชาถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนล าดับขั้น I เป็นล าดับขั้น F หรือ U โดยอัตโนมัติ 
อนึ่ง ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใด ล าดับขั้น I จะไม่ได้รับการวัด
และประเมินผล 

   IP (In  Progress) หมายความว่า การศึกษาในรายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนามยัง
ไม่สิ้นสุด และต้องใช้เวลาในการศึกษาให้มีความต่อเน่ือง 

   De (Defer) หมายความว่า การศึกษาในรายวิชาโครงงาน แต่ไม่สามารถจัดท า
โครงงานให้แล้วเสร็จใน 1  ภาคการศึกษา  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาโครงงานให้มีความต่อเน่ือง
ได้ ทั้งนี้ให้นับรวมภาคฤดูร้อนและต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หาก
เสร็จสิ้น 2 ภาคการศึกษาต่อเนื่องแล้วโครงงานยังท าไม่เสร็จ สัญลักษณ์ De จะถูกเปลี่ยนเป็น F โดย
อัตโนมัติ 

   CE  (Credits from Examination)  หมายความว่า  หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบ 
โดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัย 

   CP   (Credits from Portfolio)หมายความว่า  หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้ม
สะสมงาน 

   CS  (Credits from Standardized Test)  หมายความว่า  หน่วยกิตที่ได้จากการ
ทดสอบมาตรฐาน   

   CT(Credits from Training)  หมายความว่า  หน่วยกิตที่ได้จากการประเมิน
การศึกษา/การอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ  

   CX(Credits from Exemption)  หมายความว่า  หน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการ
เรียน โดยการเทียบโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

   S (Satisfactory) หมายความว่า  ผลการสอบเป็นที่น่าพอใจ 
   U (Unsatisfactory) หมายความว่า  ผลการสอบยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  
   W (Withdrawal) หมายความว่า การขอถอนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิตและการ

ให้ล าดับขั้นนี้สามารถกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 



1. การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 
2. การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
3. ถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
4. ลาออกก่อนวันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา

นั้นหรือตายก่อนการวัดประเมินผลคร้ังสุดท้าย 
5. ขอถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาการขอถอนรายวิชา

ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
6. มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  

อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการขอถอน
รายวิชา 

7. ได้รับล าดับขั้น I หรือ De และมิได้ท าการวัดและประเมินผลให้เสร็จ
สิ้นก่อนการยื่นใบออกจากการเป็นนักศึกษา 

 16.4 การนับจ านวนหน่วยกิต 
16.4.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, DหรือFเท่านัน้ จึงจะน ามานับเป็น

หน่วยกิตสะสม 
16.4.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งคร้ัง ให้นับหน่วยกิตสะสมเพียงครั้ง

เดียว และให้นับเฉพาะคร้ังสุดท้าย  
 

 16.5 การค านวณค่าล าดับขั้นเฉลี่ย 
                     16.5.1 มหาวิทยาลัยค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากจ านวนหน่วยกิตและค่าล าดับขั้นของ
รายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ซึ่งได้มีการวัดและประเมินผลเป็นล าดับขั้นและค่าล าดับขั้น 
  16.5.2 การค านวณหาค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย ให้น าผลคูณของจ านวนหน่วยกิตและค่าล าดับขั้น 
แต่ละรายวิชา ตามข้อ 16.5.1 มารวมกัน แล้วหารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีการวัดและ
ประเมินผลด้วยล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้นทั้งหมด โดยก าหนดให้มีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ 
 16.6 การนับหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

16.6.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S, CE, CP, CS, CT, CX 
 และ S เท่านั้น จึงจะนับเป็นหน่วยกิตสะสม 

16.6.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งคร้ัง ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียง
คร้ังเดียว และให้นับเฉพาะคร้ังสุดท้าย  

 
 



หมวด 5 
การลา 

  17. การลา 
 17.1 การลาป่วย 

นักศึกษาผู้ใดที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาใด ให้ยื่นใบลาตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จากนั้นให้น าไปยื่นต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ 

ในกรณีที่นักศึกษาป่วยติดต่อกันต้ังแต่ 7 วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นให้น าไปยื่นต่อ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ 
17.2 การลากิจ  
นักศึกษาผู้ใดมีกิจธุระจ าเป็นและไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาได้ ให้ยื่นใบลา
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด จากนั้นให้น าไปยื่นต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 
1 วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ให้น าไปยื่นในวันแรกที่กลับเข้าชั้นเรียน 
 17.3 การลาพักการศึกษา 

นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้ 
  ก. ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
  ข. ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซึ่งมหาวิทยาลัย 
เห็นสมควรสนับสนุน  
  ค. เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
  ง. ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ๆ 

 จ. อ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 17.3.1  การลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามแบบฟอร์มมหาวิทยาลัย ภายใน  30  วัน 

นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติพร้อมด้วยหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 
       17.3.2 ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
       17.3.3 ขั้นตอนการลาพักการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

17.4  การลาออก 
นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออกต้องยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย พร้อมหนังสือยินยอมจาก
ผู้ปกครอง  ขั้นตอนการยื่นใบลาออกให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 



หมวด 6 
การย้ายสาขาวิชา 

  ข้อ 18 การย้ายสาขาวิชา 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการขอย้ายสาขาวิชา  โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง  

หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชา  
 

หมวด 7 
การพ้นสภาพนักศึกษา 

  ข้อ  19    การพ้นสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุต่อไปนี้ 
   19.1 ได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญาตามหลักสูตร 

   19.2   ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา 
   19.3  มีสภาพการเป็นนักศึกษา เกินกว่าระยะเวลาของการศึกษาตามข้อ 10.3  
   19.4ได้ค่าล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.50  เมื่อเรียนมาแล้วครบ  2 ภาคการศึกษาปกติ 

   19.5 ได้ค่าล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75 เมื่อเรียนมาแล้วครบ  4 ภาคการศึกษาปกติ 
     19.6  ลาออก 
     19.7  มหาวิทยาลัยสั่งพ้นสภาพเน่ืองจากกระท าผิดวินัย 
     19.8ถึงแก่กรรม 
  ข้อ 20การกลับเข้าศึกษาใหม่ 
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 19.2-19.6 สามารถเข้าศึกษาใหม่ได้ โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี  
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 8 
การส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ 21การส าเร็จการศึกษา 
ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาต้องแจ้งความจ านงส าเร็จ

การศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
  21.1  ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00  และไม่มีผลการเรียนสอบตกในรายวิชาบังคับ 

  21.2 ระยะเวลาในการศึกษาเป็นไปตามข้อ  7 
 
  21.3 มีความประพฤติดี 
  21.4 ไม่มีภาระหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 
  ในกรณีที่นักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว และไม่ได้แจ้งความจ านงส าเร็จ

การศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนหรือรักษาสภาพและแจ้งความจ านงจะส าเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 
 ข้อ 22 การให้ปริญญา 

        22.1 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบและเสนอรายชื่อนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 21 พร้อมรายละเอียดตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อน าเสนอขออนุมัติปริญญา
จากสภามหาวิทยาลัย 

        22.2 การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม 
        22.2.1 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาเกียรตินิยมต้องไม่มีผลการเรียนเทียบโอน

หรือยกเว้นการเรียน 
        22.2.2 ได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง หรือได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.49 จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับสอง 

         22.2.3 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา โดยไม่เคย
ได้รับล าดับขั้น  F หรือสัญลักษณ์ U 

        22.2.4 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ 
        22.2.5 ใช้เวลาศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้น โดย

เร่ิมนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้
ลาพักการศึกษา 



ส าหรับนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา ให้นับเวลาที่ศึกษาในสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ ซึ่งเมื่อ
รวมกันแล้วต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ 
           22.2.5 ไม่เคยถูกสั่งพกัการศึกษา 
 ข้อ 23 การให้รางวัลเรียนดี 
              23.1เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบและเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาตามข้อ 21 พร้อมรายละเอียดตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อพิจารณาการให้รางวัลเรียนดี 
 
             23.2 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเทียบโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนประสบการณ์ หรือเข้าศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สอง จะได้รับการพิจารณาเหรียญรางวัลเรียนดี โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

        23.2.1  ได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับรางวัล
เรียนดีเยี่ยม หรือได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.49 จะได้รับรางวัลเรียนดี 

        23.2.2 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ 
        23.2.3  ต้องไม่เคยได้รับล าดับขั้น F หรือ U 
        23.2.4 ใช้เวลาศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้น 

โดยเร่ิมนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษา ที่
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

        23.2.5 ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษา 
 

หมวด 9 
อื่น ๆ 

 
 ข้อ 24 อาจารย์ท่ีปรึกษา 
  อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้ 

  24.1 การเรียนของนักศึกษาให้ถูกต้องตามหลักสูตร 
    24.2 การศึกษาตามข้อบังคับนี้ 
  24.3  การดูแลและชี้แนะการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-การถอนรายวิชา  
  24.4 วิธีเรียนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
  24.5 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าร่วมกิจกรรม และความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย 
  24.6 ด้านความประพฤติ การมีระเบียบวินัย  
  24.7 อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 



 ข้อ 25 การประกันคุณภาพ 
 ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน  ซึ่งอย่างน้อย
ประกอบด้วยประเด็นหลัก  4  ประเด็นคือ 
  25.1 การบริหารหลักสูตร 
25.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
25.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
25.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ข้อ 26 การพัฒนาหลักสูตร 
  ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 
5 ปี 
  ข้อ 27 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจในการออกค าสั่งหรือออกประกาศ 
หรือก าหนดวิธีการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
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