
 

 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
ว่าดว้ย  การศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2542 

………………………… 
 

 ด้วยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม  คร้ังที่ 3/2542  เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2542  ได้มีมติให้
ความเหน็ชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2542 เพ่ือใช้ส าหรับ

การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา 17 (2) (3) (6) และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง              
พ.ศ. 2541  จึงให้ออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีไว้ดังต่อไปน้ี  
 

 หมวด 1 
 บททัว่ไป 
 

ข้อ   1  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า  “ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาช้ันปริญญาตรี       
พ.ศ. 2542” 

  ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ  3 ในข้อบังคับน้ี 

  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง        สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  “สภาวิชาการ”   หมายถึง           สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  “อธกิารบดี”   หมายถึง           อธกิารบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  “ส านักวิชา”   หมายถึง           ส านักวิชาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  “คณบดี”               หมายถึง        คณบดีส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด 

“คณะกรรมการประจ าส านักวิชา”  หมายถึง   คณะกรรมการประจ าส านักวิชาของ 
  ส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด 

ข้อ  4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี      
    
 
 



 

 หมวด  2 
  การเขา้ศึกษา 
  

ข้อ  5 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
5.1   เป็นผู้ที่ส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่  

กระทรวงศึกษาธกิารรับรอง  หรือ 
5.2    เป็นผู้ส าเรจ็อนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึง หรือเทยีบเทา่จาก

สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ 
5.3    เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเหน็ว่าสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ 

 ข้อ  6    การรับเข้าศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 5 เข้าศึกษาโดยวิธีการที่สภาวิชาการก าหนด 

และประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ  7    การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 7.1  ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ อมหาวิทยาลัยได้             

ขึ้นทะเบียน ผู้น้ันเป็นนักศึกษาแล้ว 
 7.2    การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามวิธกีารที่มหาวิทยาลัยก าหนดและประกาศ         
                              ให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

7.3   ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องช าระให้แก่มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของ  
        มหาวิทยาลัย 

 
หมวด  3 

     ระบบการศึกษา 
 

 ข้อ  8   ระบบการศึกษา 
8.1   ระบบการศึกษาเป็นระบบทวิภาค  ปีการศึกษาหน่ึง ๆ  แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา                 

(semester) ปกติ  ซ่ึง เป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาต้น และ          

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาหน่ึง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า         

15 สปัดาห์ รวมสอบประเมินผลประจ าภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อน 

(summer session) ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก 1 ภาคกไ็ด้ โดยมีระยะเวลาการศึกษา
ประมาณ 6 สัปดาห์  ทั้งน้ีต้องมีช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชา เท่ากับช่ัวโมงเรียน  
ในภาคการศึกษาปกติ 

                             8.2 เวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษา หมายถึง 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ    
กับ 1 ภาคฤดูร้อน 

 
 



 

  8.3   หน่วยกิต หมายถึง  หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การก าหนดหน่วยกิตแต่ละ   
    รายวิชามีหลักเกณฑด์ังน้ี 

   8.3.1  การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาค

การศึกษาปกติ  หรือประมาณ 15  ช่ัวโมงในภาคการศึกษาหน่ึงคิดเป็น

ปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกติ 
    8.3.2   การปฏบัิติการ หรือการทดลอง หรือการฝึกที่ใช้เวลาปฏบัิติ  2  ถึง 3 ช่ัวโมง

ต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ หรือระหว่าง 30 ถึง 45 ช่ัวโมง ใน   
ภาคการศึกษาหน่ึง  คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกติ 

  8.3.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ หรือระหว่าง 45 ถึง 90 ช่ัวโมง ในภาค    
การศึกษาหน่ึง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1  หน่วยกิต 

  8.4    หน่วยกิตเรียน  หมายถึง จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
 8.5    หน่วยกติค านวณรายภาค หมายถึง จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษา

ได้รับ A   B+  B   C+   C    D+  D  และ  F   ในภาคการศึกษาน้ัน 
 8.6   หน่วยกิตค านวณสะสม หมายถึง จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาทุกคร้ัง   

ที่นักศึกษาได้รับ A  B+  B   C+   C   D+  D  และ  F   
 8.7   หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับ  A   B+  B   

C+  C   D+  D และ  S  ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหน่ึงคร้ัง หรือ
สอบได้รายวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาที่สอบได้มาแล้วให้นับจ านวนหน่วยกิต     

สอบได้คร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว 
 

    หมวด  4 
    การลงทะเบียนเรียน 
 

ข้อ  9 การลงทะเบียนเรียน 
 9.1  นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลา     

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา และจะถูก

ถอนช่ือออกจากทะเบียน 
9.2 นักศึกษาปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะน้ัน    

จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนและศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน และเมื่อพ้นก าหนด             

2 สปัดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียนจะพ้นสถานภาพการเป็น
นักศึกษา 

 9.3 นักศึกษาปัจจุบันที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาตามข้อ 9.2 จะต้องลาพักการศึกษา  
ต่อมหาวิทยาลัยตามข้อ 18 และจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

มิฉะน้ันจะพ้นจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา 



 

  9.4   จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรได้ มีดังน้ี 
 9.4.1  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหน่ึงๆ ไม่ต ่ากว่า 9 หน่วยกิต 

และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต 

9.4.2   ในกรณีที่นักศึกษาจะจบหลักสูตรและเหลือรายวิชาตามหลักสูตรมีจ านวน   
หน่วยกิตต ่ากว่าที่ก  าหนดไว้ในข้อ 9.4.1 หรือในกรณีที่หลักสูตรก าหนด    

ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดต ่ ากว่าที่ก  าหนดไว้ในข้อ 9.4.1                
ให้ลงทะเบียนเรียนต ่ากว่าจ านวนหน่วยกิตที่ก  าหนดไว้ได้ โดยส านักวิชา        

ที่นักศึกษาสงักดัแจ้งรายช่ือนักศึกษาดังกล่าวต่อศูนย์บริการการศึกษา 
9.4.3  ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุอันควรต้องลงทะเบียนต ่ากว่า 9 หน่วยกิต หรือ      

เกนิกว่า 22 หน่วยกติ แต่ไม่เกนิ 24  หน่วยกติ ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 9.5    การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่ก  าหนดในหลักสตูร และนักศึกษาไม่ขอรับ      
                           ผลการประเมินเป็นตามล าดับขั้น ให้กระท าได้ภายในก าหนดเวลาของการเพ่ิมรายวิชา    

                 ตามข้อ 10.1 โดยการย่ืนค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษา ซ่ึงจะต้องได้รับความเหน็ชอบ    
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน ทั้งน้ีจ านวนหน่วยกิต

ทั้งหมดให้เป็นไปตามข้อ 9.4  
  9.6   การลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมฟังการบรรยาย (visitor) ให้ปฏบัิติตามข้อ 9.4 

9.7   การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและให้เป็นไป     
ตามข้อก าหนดของหลักสูตรและประกาศของมหาวิทยาลัย 

9.8    การก าหนดวัน วิธกีารลงทะเบียนเรียน และรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไป 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด  5 
 การขอเพิม่  ขอลด  และขอถอนรายวิชา 
 

 ข้อ  10 การขอเพ่ิม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา 
10.1  การขอเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายใน 2 สปัดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือภายใน

สปัดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 
10.2  การขอลดรายวิชาจะกระท าได้ภายใน 5 สปัดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือภายใน  

2 ส ัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน และรายว ิชาที ่ขอลด น้ีจะไม ่บ ันทกึลงใน                

ใบแสดงผลการศึกษา 
 10.3  การขอถอนรายวิชา จะกระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 

10  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือหลังจาก 2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 
แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน และรายวิชาที่ขอถอนน้ันจะบันทกึลงใน   
ใบแสดงผลการศึกษา โดยให้สัญลักษณ์ W 



 

 10.4   การขอเพ่ิม และขอลดรายวิชา จะกระท าได้โดยได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

ส่วนการขอถอนรายวิชาจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยได้รับความเหน็

จากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ันมาประกอบการพิจารณา 
 10.5  การขอเพ่ิม ขอลด และขอถอนรายวิชาน้ัน จ านวนหน่วยกิตเรียนที่เหลือจะต้องเป็นไป

ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.4 
 
   หมวด  6 
 เวลาเรียน 

 

 ข้อ  11 เวลาเรียน 
  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชาน้ัน

จึงจะมีสทิธิ์เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าน้ี อาจารย์ผู้สอน
อาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชาน้ันได้ 

 
หมวด  7 

    การประเมินผลการศึกษา 
 

ข้อ  12 การประเมินผลการศึกษา 
12.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา จะกระท าได้เป็นสญัลักษณ์ต่างๆ ซ่ึงมี  

ความหมาย และแต้มระดับคะแนนดังต่อไปน้ี 
           สญัลกัษณ ์          ความหมาย                 แตม้ระดบัคะแนน 

  A  ผลการประเมินข้ันดีเย่ียม (Excellent)   4.00 
B+ ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)            3.50 
B ผลการประเมินขั้นดี (Good)     3.00 
C+ ผลการประเมินขั้นเกือบดี (Fairly Good)    2.50 
C ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)     2.00 
D+ ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)     1.50 
D ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)    1.00 

  F ผลการประเมินขั้นตก (Fail)     0.00 
I กระบวนการวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete)         - 

  M นักศึกษาขาดสอบ  (Missing) - 
  P การสอนยังไม่สิ้นสุด  (In Progress) - 
  S ผลการประเมินเป็นที่พอใจ  (Satisfactory)              - 

U ผลการประเมินยังไม่เป็นที่พอใจ  (Unsatisfactory)     - 



 

  V  ผู้ร่วมฟังการบรรยาย (Visitor)        - 
  W การถอนรายวิชาตามเง่ือนไข  (Withdrawn)   - 
   X ยังไม่ได้รับผลการประเมิน  (No Report)   - 
 12.2 การให้สัญลักษณ์ 

   12.2.1  การให้  A   B+ B  C+ C  D+ D และ F  จะกระท าได้ในกรณีต่อไปน้ี 
   (1) ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นล าดับข้ัน 

 (2) เปล่ียนจาก I และส่งผลให้ศูนย์บริการการศึกษาภายใน 2  สปัดาห์แรก   
       ของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
  (3) เปล่ียนจาก  M   P  และ  X 

 12.2.2  การให้ F นอกเหนือจากข้อ 12.2.1 แล้ว จะกระท าได้ในกรณีต่อไปน้ี 
 (1)  ในรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 11 
    (2) เมื่อนักศึกษาท าผิดข้อบังคับการสอบและได้รับการตัดสินให้ได้ F 
     ตามข้อ 20 

     (3) เปล่ียนจาก I หลังจาก 2 สปัดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่   
                                               นักศึกษาผู้น้ันลงทะเบียนเรียน 

  (4) เปล่ียนจาก M หลังจาก 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 
 12.2.3  การให้ I จะกระท าได้ในกรณีต่อไปน้ี 

  (1) นักศึกษาป่วยก่อนสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชา    
หรือทั้งหมดได้โดยปฏบัิติถูกต้องตามข้อ 17.2.1  

   (2)  นักศึกษาป่วยก่อนสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชา    
หรือทั้งหมดได้โดยปฏบัิติถูกต้องตามข้อ 17.2.2  

 (3)  นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอนัพ้นวิสยั และได้รับอนุมัติจากคณบดี 
 (4) นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และ   
        อาจารย์ผู้สอนเหน็สมควรให้รอผลการศึกษาโดยความเหน็ชอบจาก 
        คณบดี และแจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร 
         พร้อมกบัการส่งผลการศึกษาของนักศึกษาอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน 

12.2.4   การให้ M จะกระท าได้ในรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบแต่ยังไม่สามารถแสดง   
              หลักฐานที่สมบูรณ์ในการขาดสอบได้ 
12.2.5   การให้ P จะกระท าได้เม่ือสิ้นภาคการศึกษาต้นที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน   
            ในรายวิชาที่มีการสอนและหรือท างานต่อเน่ืองกนัไม่เกนิ 2 ภาคการศึกษา 

 12.2.6   การให้ S จะกระท าได้เม่ือผลการประเมินเป็นที่พอใจในรายวิชาต่อไปน้ี 
   (1) รายวิชาที่หลักสตูรก าหนดไว้ว่า ให้ประเมินผลอย่างไม่เป็นล าดับข้ัน 
   (2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 9.5  



 

 12.2.7   การให้ U จะกระท าได้ในรายวิชาที่ก  าหนดไว้ในข้อ 12.2.6 แต่ผลการ
ประเมินในรายวิชาน้ันๆ ยังไม่พอใจ 

12.2.8    การให้  V  จะกระท าได้ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน  
            เป็นผู้ร่วมฟังการบรรยายตามข้อ 9.6 โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80       

ของเวลาเรียนทั้งหมด  
    12.2.9   การให้ W  จะกระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือ 
    2  สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน ในกรณีต่อไปน้ี 

   (1)  ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ 10.3  
   (2) นักศึกษาป่วยก่อนสอบและไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือ

ทั้งหมดได้  โดยปฏบัิติถูกต้องตามข้อ 17.2.1 
   (3)   นักศึกษาลาพักการศึกษาเน่ืองจากเหตุผลตามข้อ 18.1 หรือ 18.2 
   (4)  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ันด้วยเหตุผลอื่น 
      นอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ 20   
    (5)  คณบดีอนุมัติให้เปล่ียนจาก I ที่ ได้รับตาม ข้อ 12.2.3(1) หรือ             

ข้อ 12.2.3 (2) หรือข้อ 12.2.3(3) เน่ืองจากการป่วยหรือเหตุอัน
พ้นวิสัยน้ันยังไม่สิ้นสุด 

   (6) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมฟัง  
การบรรยายตาม ข้อ 9.6 และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน

ทั้งหมดหรือผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ 
 (7)   ในรายวิชาที่นักศึกษากระท าผิดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียน 

12.2.10 การให้ X จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้ 
 รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชาน้ันๆ ตามก าหนด 

ข้อ  13 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ีย 
13.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา  

 13.2 การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ีย มี 2 ประเภท  ซ่ึงค านวณได้ดังน้ี  
         13.2.1   แต้มระดับคะแนนเฉล่ียรายภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของ

นักศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิต
ค านวณกับแต้มระดับคะแนนประจ าสัญลักษณ์ของแต่ละรายวิชาที่

นักศึกษาได้รับเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตค านวณ

รายภาค 
 
 



 

 13.2.2   แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา  

ตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก  าลังคิดค านวณ โดยเอาผลรวม

ของผลคูณของหน่วยกิตค านวณกับแต้มระดับคะแนนประจ าสัญลักษณ์  

ของแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้รับเป็นตัวต้ังแล้วหารด้วยผลรวมของ            

จ านวนหน่วยกติค านวณสะสม  
  13.2.3  การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ีย ให้คิดทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มี

การปัดเศษ 
13.2.4   ในกรณีที่นักศึกษาได้สญัลักษณ์  I  M และ X ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน                 
   ในภาคใด ให้รอการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียในภาคน้ันไว้ก่อน 

 ข้อ  14 การลงทะเบียนเรียนซ า้ และการเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทน  
14.1  นักศึกษาที่ได้รับ F  U หรือ W ในรายวิชาบังคับจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน

ซ า้อีกจนกว่าจะได้รับ A  B+  B  C+ C  D+ D หรือ S 
14.2  นักศึกษาที่ได้รับ F  U หรือ W ในรายวิชาเลือกจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ า้อีก

หรือไม่กไ็ด้ 
14.3  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ า้ในรายวิชาที่ได้รับ D หรือ D+ 

 อีกกไ็ด้ การลงทะเบียนเรียน

ดังกล่าวน้ี เรียกว่า “การเรียนเน้น” 
 

 หมวด  8 
     การจ าแนกสภาพนกัศึกษา และการลา 

 

 ข้อ  15 การจ าแนกสภาพนักศึกษา 
 15.1 การจ าแนกสภาพนักศึกษากระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือเมื่อสิ้นภาคฤดูร้อน 

สุดท้ายส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่

จะได้รับปริญญา เว้นแต่นักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นภาคการศึกษาแรก ให้จ าแนก

สภาพนักศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาที่สองนับต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษา 
15.2  ผลการศึกษาภาคฤดูร้อนให้น าไปรวมกบัผลการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษา

ผู้น้ันลงทะเบียนเรียนและมีหน่วยกติค านวณเพ่ือจ าแนกสภาพนักศึกษา 
15.3 สภาพนักศึกษามี 2 ประเภท คือ สภาพปกติ และ สภาพวิทยาทณัฑ์ 

15.3.1  นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ 
 (1)   นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก  หรือ 
 (2)   นักศึกษาที่สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  

 15.3.2  นักศึกษาสภาพวิทยาทณัฑ ์ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มระดับคะแนน 
                                      เฉล่ียสะสมต้ังแต่ 1.50 ถึง 1.99 
 



 

 ข้อ  16 ฐานะช้ันปีของนักศึกษา 
 เกณฑก์ าหนดฐานะช้ันปีของนักศึกษา ให้คิดจากจ านวนหน่วยกิตสอบได้ตามอัตราส่วน

ของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรน้ัน 
 ข้อ  17 การลาเรียนและลาสอบ 

17.1 การลาเรียน ทั้งการลาป่วยและลากจิในระหว่างเรียน ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน 
17.2 การลาสอบ 

17.2.1   การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษาน้ัน

จะสิ้ นสุดลง และยังป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ ซ่ึงท าให้ไม่สามารถเข้าสอบ      

ในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ ให้นักศึกษาย่ืนใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์     

จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่    

กระทรวงสาธารณสุขรับรอง เพ่ือขออนุมัติต่อคณบดีโดยผ่านความเห็นชอบ    

ของอาจารย์ผู้สอน 
    17.2.2  การลาป่วยระหว่างสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้ว 

แต่เกิดป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ ให้ย่ืนใบลา           

ต่อคณบดีพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ         

จากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง เพ่ือขออนุมัติ       

ต่อคณบดี 
 17.2.3  การขาดสอบโดยสาเหตุสดุวิสยัให้ย่ืนใบลาเพ่ือขออนุมัติต่อคณบดี 
 ข้อ  18 การลาพักการศึกษา 
  18.1 นักศึกษาย่ืนค าร้องต่อคณบดีเพ่ือขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปน้ี  

18.1.1  ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
 18.1.2  ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซ่ึงมหาวิทยาลัย  

เหน็สมควรสนับสนุน 
 18.1.3  ป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์      

 เกินกว่าร้อยละ 20  ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์จาก  
 สถานพยาบาลของทางราชการ หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวง 
 สาธารณสขุรับรอง 

18.1.4 มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และมีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม        

ไม่น้อยกว่า 2.00 
18.2  เมื่อนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจ าเป็นต้องลาพักการศึกษา  ให้ย่ืนค าร้องต่อคณบดี

โดยเรว็ที่สุด และให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้พิจารณา

อนุมัติ 
  18.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 18.1 และข้อ 18.2 ให้อนุมัติคร้ังละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา 

ถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอกีให้ย่ืนค าร้องใหม่ 



 

   18.4 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาให้นับระยะเวลาที่ลาพักเป็น
ระยะเวลาการศึกษาด้วย เว้นแต่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 

18.1.1 

18.5 ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพ       

การเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เว้นแต่         

ภาคการศึกษาที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว มิฉะน้ันจะพ้นจากสถานภาพการ

เป็นนักศึกษา 
18.6  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษาจะต้องย่ืนค าร้อง         

ขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และแจ้งผลการอนุมัติให้ศูนย์บริการ

การศึกษาทราบก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า    
1  สปัดาห์ 

18.7 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสภาพการเป็นนักศึกษาเหมือน

ก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 ข้อ  19  การลาออกจากการเป็นนักศึกษา 

  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกต้องน าใบลาออกพร้อมด้วยหนังสือรับรองจาก       

ส่วนการเงินและบัญชีที่แสดงว่านักศึกษาผู้น้ันมิได้มีหน้ีสินใดๆ กับมหาวิทยาลัยอีก      

ย่ืนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านคณบดีและน าเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ใบลาออก        

ต้องมีลายมือช่ือของผู้ปกครองที่ได้ให้ลายมือช่ือเป็นหลักฐานไว้แก่มหาวิทยาลัยอนุญาต   

ให้ลาออก  
 
 หมวด  9 
 การลงโทษนกัศึกษาผูก้ระท าผิด 
 

ข้อ  20 การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิด 
20.1  การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิด หรือร่วมกระท าผิดข้อบังคับการสอบในการสอบ

ประจ าภาคหรือการสอบระหว่างภาคให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณา

ลงโทษดังต่อไปนี้   
 20.1.1  ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชา     

ที ่กระท าผิด ข้อบั งคั บการสอบ ส่ วนรายวิช าอื่ นที่ นั กศึ กษาผู้ น้ั น      

ลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาที่สอบมาแล้ว ให้ได้ผลการสอบตามที่

สอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิชาที่ยังไม่ได้สอบ กใ็ห้ด าเนินการสอบตามปกติ 
โดยให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง และให้พิจารณาสั่งพักการศึกษา

นักศึกษาผู้น้ัน 1 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย หรืออาจให้พ้นสถานภาพการ
เป็นนักศึกษากไ็ด้ 



 

 20.1.2  ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F  ในรายวิชา      
ที่กระท าผิดข้อบังคับการสอบและอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษา นักศึกษา    

ผู้น้ันได้ไม่เกนิ 1 ภาคการศึกษา 
20.1.3 ถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ        

ให้ลงโทษตามควรแก่ความผิดน้ัน แต่จะต้องไม่เกนิกว่าระดับโทษต ่าสุดของ

ความผิดประเภททุจริตตามข้อ 20.1.1 
 20.2  ถ้านักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการศึกษา ให้คณะกรรมการ

ประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิดน้ัน 
 20.3  ให้คณบดีด าเนินการลงโทษตามมติของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาและแจ้ง

มหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการต่อไป  
 20.4  การพักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่ง ให้เร่ิมเม่ือสิ้นสุดภาคที่กระท าผิดน้ัน  โดยให้

มีระยะเวลาการลงโทษต่อเน่ืองกนั ทั้งน้ีให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็น

ระยะเวลาการศึกษา และให้จ าแนกสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักด้วย 
  20.5 นักศึกษาที่ ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา       

ทุกภาคการศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มิฉะน้ันจะต้องพ้นสถานภาพการเป็น

นักศึกษา 
 20.6   นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาจะต้องย่ืนค าร้องขอกลับเข้าศึกษา         

ต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และแจ้งผลการอนุมัติให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบ

ก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สปัดาห์ 

 หมวด  10 
 การโอนยา้ยนกัศึกษา 
 

ข้อ  21  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
21.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นที่มีระบบ และมาตรฐานเดียวกันได้     

โดยให้ส านักวิชาและสาขาวิชาที่จะรับเข้าศึกษาเป็นผู้พิจารณา ทั้งน้ีต้องมีที่ว่างพอ

ในสาขาวิชาที่ขอเข้าศึกษา 
21.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 

  21.2.1   ไม่เป็นผู้ที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม 
21.2.2   ได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา   

และได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 
 21.3  ผู้ขอโอนต้องย่ืนค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน            

ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา 
 21.4  หลักเกณฑ์การเทยีบรายวิชา การเทียบรายวิชาที่ขอโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของ     

ส านักวิชาที่จะรับเข้าศึกษา 



 

21.5 ระยะเวลาที่ต้องศึกษา นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับโอนมีสิทธิ์เรียนเตม็ตามเวลาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งน้ีให้นับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมด้วย 
 21.6  การคิดแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ให้คิดคะแนนเฉล่ียสะสมจากรายวิชาที่รับโอน 

รวมกับรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยด้วย 
 ข้อ  22 การย้ายสาขาวิชาในส านักวิชาเดียวกัน 

22.1  คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอย้ายสาขาวิชา 
22.1.1 มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง 
22.1.2 เคยลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 
22.1.3 มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่ก  าหนดไว้ในหลักสูตร

ของสาขาวิชาที่ขอย้ายเข้า 
  22.2  ผู้ขอย้ายต้องย่ืนค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวัน

สิ้นภาคการศึกษา  
 22.3  การอนุมั ติการย้ายสาขาวิชาจะกระท าได้ต่อเม่ือสาขาวิชาน้ันมีที่ ว่ างเม่ือสิ้ น             

ภาคการศึกษาที่นักศึกษาย่ืนค าร้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจ าส านักวิชา 
  22.4  นักศึกษาจะได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาได้เพียงคร้ังเดียว  
           ข้อ  23 ให้มหาวิทยาลัยท าประกาศรายช่ือนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้โอนหรือย้าย 

 
 หมวด 11 
    การพน้สถานภาพการเป็นนกัศึกษา 
 

 ข้อ  24 การพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
                          นักศึกษาจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้  

24.1 เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร และได้รับปริญญาตามข้อ 25 
24.2 เมื่ออธิการบดีอนุมัติให้ลาออก 
24.3 เมื่อขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามข้อ 5 
24.4  เมื่อพ้นก าหนดเวลา 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน 

หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
ตามข้อ 24.4 ภายในภาคการศึกษาน้ัน อาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้  
โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

  24.5  เม่ือมีการจ าแนกสภาพนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 1.50  
24.6 เม่ือเป็นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ที่มีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า  

                           1.80 สองภาคการศึกษาที่มีการจ าแนกสภาพนักศึกษาต่อเน่ืองกัน 
24.7 เมื่อเป็นนักศึกษาสภาพวิทยาทณัฑ์ 4 ภาคการศึกษาที่มีการจ าแนกสภาพนักศึกษา

ต่อเน่ืองกนัแล้วยังไม่พ้นสภาพวิทยาทณัฑ์ 



 

24.8   เมื่อระยะเวลาการศึกษาครบ 16 ภาคการศึกษาหรือเทยีบเท่าส าหรับหลักสูตร 4 ปี     
และ 24 ภาคการศึกษาหรือเทยีบเท่าส าหรับหลักสูตร 6 ปี แล้วยังมีจ านวนหน่วยกิต  
สอบได้ไม่ครบถ้วนตามหลักสตูรหรือได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.00 

  24.9  เมื่อคณบดีสั่งให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 20.3 
24.10  เมื่อท าผิดข้อบังคับอื่นของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสถานภาพ  

การเป็นนักศึกษา 
 24.11  ตาย 

   
  หมวด  12 

   การขอรบัปริญญา 
 

 ข้อ  25 ผู้มีสิทธิ์ขอรับปริญญา 
 25.1  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับปริญญา นักศึกษาผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนดังน้ี 
 25.1.1   เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร      
    และข้อบังคับของส านักวิชา 
 25.1.2  มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต ่ากว่า 7 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่าส าหรับ

หลักสูตร 4 ปี และไม่ต ่ากว่า 11 ภาคการศึกษาหรือเทยีบเท่าส าหรับ
หลักสูตร 6 ปี 

25.1.3  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

25.1.4  ไม่มีพันธะหน้ีสินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 
25.2 การขอรับปริญญา นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 25.1 จะต้อง   

ย่ืนค าร้องแสดงความจ านงขอรับปริญญาต่อศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลา

ที่ก  าหนด  มิฉะน้ันอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ปริญญาในภาคการศึกษาน้ัน 

 25.3 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 25.1 ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน  
ในรายวิชาต่างๆ เพ่ิมเติมอีกในภาคการศึกษาถัดไปโดยยังไม่ขอรับปริญญาจะต้อง

ย่ืนค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา โดยผ่าน
ความเหน็ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

25.4  นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 25.1 แต่มิได้ย่ืนค าร้องแสดง     

ความจ านงขอรับปริญญาตามข้อ 25.2 หรือย่ืนค าร้องขอลงทะเบียนเรียนใน      

รายวิชาต่างๆ เพ่ิมเติมตามข้อ 25.3 ศูนย์บริการการศึกษาอาจรวบรวมรายช่ือ

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งน้ีนักศึกษา

จะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปน้ันด้วย 
 



 

  หมวด 13 
     การใหป้ริญญา ปริญญาเกียรตินิยม และเหรียญรางวลั 
 

 ข้อ  26  การให้ปริญญา 
  คณบดีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาเสนอ

ช่ือนักศึกษาที่สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตรและได้แต้มระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 สมควรได้รับปริญญาต่อสภาวิชาการ เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ   

ข้อ  27 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
  27.1 นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

27.1.1  มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา หรือเทียบเท่า ส าหรับหลักสูตร    
4 ปี หรือมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา หรือเทยีบเท่า 

ส าหรับหลักสูตร 6 ปี 
27.1.2  สอบได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสตูร ภายในก าหนดเวลาในหลักสตูร  
27.1.3  ไม่มีรายวิชาใดได้รับสัญลักษณ์ F  และ  U 

27.2 นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 27.1 
และได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป 

27.3 นักศึกษาผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 27.1 
และได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 3.25 ขึ้นไป 

27.4 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา เป็นผู้พิจารณาเสนอ    

ช่ือนักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ เพ่ือน าเสนอต่อ                

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 

ข้อ  28 การให้เหรียญรางวัล 
 28.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเหรียญรางวัลจะต้องได้รับปริญญาเกยีรตินิยมอนัดับหน่ึง

โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสูงสุดในสาขาวิชาเดียวกันและในปีการศึกษา 
 เดียวกัน 

28.2 การพิจารณาให้เหรียญรางวัลน้ี จะกระท าทุกสิ้นปีการศึกษา 
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            (ลงนาม)               ประจวบ  ไชยสาส์น 
                                                                                                 (นายประจวบ  ไชยสาส์น) 
                       นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      


