ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542

…………………………
ด้ วยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2542 ได้ มีมติให้
ความเห็นชอบข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 เพื่อใช้ สาหรับ
การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป
อาศัยอานาจตามมาตรา 17 (2) (3) (6) และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พ.ศ. 2541 จึงให้ ออกข้ อบังคับว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททัว่ ไป
ข้ อ 1 ข้ อบั งคับนี้ เรี ยกว่ า “ข้ อบั งคับ มหาวิ ทยาลั ยแม่ ฟ้าหลวง ว่ าด้ วย การศึ กษาชั้ นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2542”
ข้ อ 2 ข้ อบังคับนี้ให้ ใช้ บังคับถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ในข้ อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“สภาวิชาการ”
หมายถึง
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“สานักวิชา”
หมายถึง สานักวิชาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีสานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจาสานักวิชา” หมายถึง คณะกรรมการประจาสานักวิชาของ
สานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด
ข้ อ 4 ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี้

หมวด 2
การเข้าศึกษา
ข้ อ 5 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ าศึกษา
5.1 เป็ นผู้ ท่สี าเร็จชั้ นมัธยมศึ กษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า จากสถาบั นการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5.2 เป็ นผู้สาเร็จอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
5.3 เป็ นผู้ท่สี ภาวิชาการพิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควรให้ รับเข้ าศึกษาได้
ข้ อ 6 การรับเข้ าศึกษา
มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้ อ 5 เข้ าศึกษาโดยวิธีการที่สภาวิชาการกาหนด
และประกาศให้ ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้ อ 7 การขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
7.1 ผู้ สมั ค รเป็ นนั ก ศึ ก ษาจะมี ส ถานภาพการเป็ นนั ก ศึ ก ษาเมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ได้
ขึ้นทะเบียน ผู้น้ันเป็ นนักศึกษาแล้ ว
7.2 การขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาให้ เป็ นไปตามวิธกี ารที่มหาวิทยาลัยกาหนดและประกาศ
ให้ ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
7.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชาระให้ แก่มหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 3
ระบบการศึกษา
ข้ อ 8 ระบบการศึกษา
8.1 ระบบการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษา
(semester) ปกติ ซึ่ ง เป็ นภาคการศึ ก ษาบั ง คั บ คื อ ภาคการศึ ก ษาต้ น และ
ภาคการศึ ก ษาปลาย ภาคการศึ ก ษาหนึ่ ง ๆ มี ร ะยะเวลาการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า
15 สัปดาห์ รวมสอบประเมินผลประจาภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อน
(summer session) ต่อจากภาคการศึ กษาปลายอีก 1 ภาคก็ได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษา
ประมาณ 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชา เท่ากับชั่วโมงเรียน
ในภาคการศึกษาปกติ
8.2 เวลาการศึกษา 1 ปี การศึกษา หมายถึง 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ
กับ 1 ภาคฤดูร้อน

8.3 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยที่ใช้ แสดงปริมาณการศึกษา การกาหนดหน่วยกิตแต่ละ
รายวิชามีหลักเกณฑ์ดังนี้
8.3.1 การบรรยายหรื อการเรี ยนการสอนที่เทียบเท่ า 1 ชั่ วโมงต่ อสัปดาห์ ตลอดภาค
การศึก ษาปกติ หรื อประมาณ 15 ชั่ วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ งคิดเป็ น
ปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
8.3.2 การปฏิบัติการ หรือการทดลอง หรือการฝึ กที่ใช้ เวลาปฏิบัติ 2 ถึง 3 ชั่วโมง
ต่อสัป ดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ หรือระหว่าง 30 ถึง 45 ชั่วโมง ใน
ภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็ นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
8.3.3 การฝึ กงานหรือการฝึ กภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึ ก 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือระหว่าง 45 ถึง 90 ชั่วโมง ในภาค
การศึกษาหนึ่ง คิดเป็ นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
8.4 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
8.5 หน่วยกิตคานวณรายภาค หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษา
ได้ รับ A B+ B C+ C D+ D และ F ในภาคการศึกษานั้น
8.6 หน่วยกิตคานวณสะสม หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาทุกครั้ง
ที่นักศึกษาได้ รับ A B+ B C+ C D+ D และ F
8.7 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้ รับ A B+ B
C+ C D+ D และ S ในกรณีท่นี ักศึกษาสอบได้ รายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ ง หรือ
สอบได้ รายวิ ชาใดที่ระบุ ไว้ ว่ าเทียบเท่ ารายวิ ชาที่สอบได้ มาแล้ วให้ นั บจ านวนหน่ วยกิ ต
สอบได้ ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว
หมวด 4
การลงทะเบียนเรียน
ข้ อ 9 การลงทะเบียนเรียน
9.1 นั กศึ กษาใหม่ ท่ีเข้ าศึ กษาในภาคการศึ กษาแรกจะต้ องลงทะเบี ยนเรี ยนภายในเวลา
ที่มหาวิ ทยาลั ยกาหนด มิฉะนั้ นจะถือว่ าสละสิทธิ์การเข้ าเป็ นนั กศึ กษา และจะถู ก
ถอนชื่อออกจากทะเบียน
9.2 นักศึ กษาปั จจุ บันจะต้ องลงทะเบี ยนเรี ยนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้น
จะไม่ มี สิ ทธิ์ ลงทะเบี ยนเรี ยนและศึ กษาในภาคการศึ กษานั้ น และเมื่ อพ้ นก าหนด
2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้ วยังไม่ลงทะเบียนเรียนจะพ้ นสถานภาพการเป็ น
นักศึกษา
9.3 นักศึกษาปั จจุ บันที่มิได้ ลงทะเบียนเรี ยนภายในเวลาตามข้ อ 9.2 จะต้ องลาพักการศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยตามข้ อ 18 และจะต้ องชาระค่ารั กษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
มิฉะนั้นจะพ้ นจากสถานภาพการเป็ นนักศึกษา

9.4 จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรได้ มีดังนี้
9.4.1 นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งๆ ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน
ได้ ไม่เกิน 7 หน่วยกิต
9.4.2 ในกรณี ท่ีนั กศึ กษาจะจบหลั กสูตรและเหลื อรายวิ ชาตามหลั กสูตรมีจ านวน
หน่วยกิตต่ากว่าที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9.4.1 หรือในกรณีท่ีหลักสูตรกาหนด
ให้ ลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคการศึ กษาใดต่ ากว่ าที่ ก าหนดไว้ ในข้ อ 9.4.1
ให้ ลงทะเบี ยนเรี ยนต่ ากว่ าจ านวนหน่ วยกิ ตที่ก าหนดไว้ ได้ โดยสานั กวิ ชา
ที่นักศึกษาสังกัดแจ้ งรายชื่อนักศึกษาดังกล่าวต่อศูนย์บริการการศึกษา
9.4.3 ในกรณี ท่ีนั กศึ กษามี เหตุ อั นควรต้ องลงทะเบี ยนต่ ากว่ า 9 หน่ วยกิต หรื อ
เกินกว่า 22 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ให้ คณบดีเป็ นผู้พิจารณาอนุมัติ
9.5 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กาหนดในหลักสูตร และนักศึกษาไม่ขอรับ
ผลการประเมินเป็ นตามลาดับขั้น ให้ กระทาได้ ภายในกาหนดเวลาของการเพิ่มรายวิชา
ตามข้ อ 10.1 โดยการยื่นคาร้ องต่อศูนย์บริการการศึกษา ซึ่งจะต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ ท่ีปรึ กษาและได้ รั บการอนุ มัติจากอาจารย์ผ้ ู สอน ทั้งนี้ จ านวนหน่ วยกิต
ทั้งหมดให้ เป็ นไปตามข้ อ 9.4
9.6 การลงทะเบียนเรียนเป็ นผู้ร่วมฟังการบรรยาย (visitor) ให้ ปฏิบัติตามข้ อ 9.4
9.7 การลงทะเบียนเรียนจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษาและให้ เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดของหลักสูตรและประกาศของมหาวิทยาลัย
9.8 การกาหนดวัน วิธกี ารลงทะเบียนเรียน และรายวิชาที่เปิ ดให้ ลงทะเบียนเรียน ให้ เป็ นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การขอเพิม่ ขอลด และขอถอนรายวิชา
ข้ อ 10 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา
10.1 การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทาได้ ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
10.2 การขอลดรายวิชาจะกระทาได้ ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือภายใน
2 สัป ดาห์แ รกของภาคฤดูร้ อ น และรายวิช าที ่ข อลดนี้ จ ะไม่บ ัน ทึก ลงใน
ใบแสดงผลการศึกษา
10.3 การขอถอนรายวิชา จะกระทาได้ หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน
10 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือหลังจาก 2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน และรายวิชาที่ขอถอนนั้นจะบันทึกลงใน
ใบแสดงผลการศึกษา โดยให้ สัญลักษณ์ W

10.4 การขอเพิ่ม และขอลดรายวิชา จะกระทาได้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษา
ส่วนการขอถอนรายวิชาจะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุมัติจากคณบดี โดยได้ รับความเห็น
จากอาจารย์ท่ปี รึกษาและอาจารย์ผ้ ูสอนรายวิชานั้นมาประกอบการพิจารณา
10.5 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชานั้น จานวนหน่วยกิตเรียนที่เหลือจะต้ องเป็ นไป
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.4
หมวด 6
เวลาเรียน
ข้ อ 11 เวลาเรียน
นักศึกษาต้ องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
จึงจะมีสทิ ธิ์เข้ าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณีท่นี ักศึกษามีเวลาเรียนน้ อยกว่านี้ อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจพิจารณาอนุญาตให้ เข้ าสอบในรายวิชานั้นได้
หมวด 7
การประเมินผลการศึกษา
ข้ อ 12 การประเมินผลการศึกษา
12.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา จะกระทาได้ เป็ นสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมี
ความหมาย และแต้ มระดับคะแนนดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
แต้มระดับคะแนน
A
ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (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
การสอนยังไม่ส้ ินสุด (In Progress)
S
ผลการประเมินเป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ผลการประเมินยังไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory) -

V
ผู้ร่วมฟั งการบรรยาย (Visitor)
W
การถอนรายวิชาตามเงื่อนไข (Withdrawn)
X
ยังไม่ได้ รับผลการประเมิน (No Report)
12.2 การให้ สัญลักษณ์
12.2.1 การให้ A B+ B C+ C D+ D และ F จะกระทาได้ ในกรณีต่อ ไปนี้
(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้ าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้ เป็ นลาดับขั้น
(2) เปลี่ยนจาก I และส่งผลให้ ศูนย์บริการการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน
(3) เปลี่ยนจาก M P และ X
12.2.2 การให้ F นอกเหนือจากข้ อ 12.2.1 แล้ ว จะกระทาได้ ในกรณีต่อไปนี้
(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าสอบตามข้ อ 11
(2) เมื่อนักศึกษาทาผิดข้ อบังคับการสอบและได้ รับการตัดสินให้ ได้ F
ตามข้ อ 20
(3) เปลี่ยนจาก I หลังจาก 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่
นักศึกษาผู้น้ันลงทะเบียนเรียน
(4) เปลี่ยนจาก M หลังจาก 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป
12.2.3 การให้ I จะกระทาได้ ในกรณีต่อไปนี้
(1) นักศึกษาป่ วยก่อนสอบเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถเข้ าสอบในบางรายวิชา
หรือทั้งหมดได้ โดยปฏิบัติถูกต้ องตามข้ อ 17.2.1
(2) นักศึกษาป่ วยก่อนสอบเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถเข้ าสอบในบางรายวิชา
หรือทั้งหมดได้ โดยปฏิบัติถูกต้ องตามข้ อ 17.2.2
(3) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอนั พ้ นวิสยั และได้ รับอนุมัติจากคณบดี
(4) นักศึกษาทางานที่เป็ นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และ
อาจารย์ผ้ ูสอนเห็นสมควรให้ รอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบจาก
คณบดี และแจ้ งให้ ศูนย์บริการการศึกษาทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
พร้ อมกับการส่งผลการศึกษาของนักศึกษาอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
12.2.4 การให้ M จะกระทาได้ ในรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบแต่ยังไม่สามารถแสดง
หลักฐานที่สมบูรณ์ในการขาดสอบได้
12.2.5 การให้ P จะกระทาได้ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาต้ นที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาที่มีการสอนและหรือทางานต่อเนื่องกันไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
12.2.6 การให้ S จะกระทาได้ เมื่อผลการประเมินเป็ นที่พอใจในรายวิชาต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้ ว่า ให้ ประเมินผลอย่างไม่เป็ นลาดับขั้น
(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้ อ 9.5

12.2.7 การให้ U จะกระทาได้ ในรายวิชาที่กาหนดไว้ ในข้ อ 12.2.6 แต่ผลการ
ประเมินในรายวิชานั้นๆ ยังไม่พอใจ
12.2.8 การให้ V จะกระทาได้ ในรายวิชาที่นักศึกษาได้ รับอนุมัติให้ ลงทะเบียนเรียน
เป็ นผู้ ร่ วมฟั งการบรรยายตามข้ อ 9.6 โดยมีเวลาเรี ยนไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 80
ของเวลาเรียนทั้งหมด
12.2.9 การให้ W จะกระทาได้ หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือ
2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน ในกรณีต่อไปนี้
(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้ รับอนุ มัติให้ ถอนรายวิชาตามข้ อ 10.3
(2) นั กศึ กษาป่ วยก่อนสอบและไม่ สามารถเข้ าสอบในบางรายวิ ชาหรื อ
ทั้งหมดได้ โดยปฏิบัติถูกต้ องตามข้ อ 17.2.1
(3) นักศึกษาลาพักการศึกษาเนื่องจากเหตุผลตามข้ อ 18.1 หรือ 18.2
(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นด้ วยเหตุผลอื่น
นอกจากที่กล่าวไว้ ในข้ อ 20
(5) คณบดี อนุ มั ติ ให้ เปลี่ ยนจาก I ที่ ได้ รั บตาม ข้ อ 12.2.3(1) หรื อ
ข้ อ 12.2.3 (2) หรือข้ อ 12.2.3(3) เนื่องจากการป่ วยหรือเหตุอัน
พ้ นวิสัยนั้นยังไม่ส้ นิ สุด
(6) ในรายวิ ชาที่นั กศึ กษาได้ รับอนุ มัติให้ ลงทะเบี ยนเรี ยนเป็ นผู้ ร่วมฟั ง
การบรรยายตาม ข้ อ 9.6 และมีเวลาเรี ยนน้ อยกว่ าร้ อยละ 80 ของเวลาเรี ยน
ทั้งหมดหรือผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้ เรียนด้ วยความตั้งใจ
(7) ในรายวิชาที่นักศึกษากระทาผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน
12.2.10 การให้ X จะกระทาได้ เฉพาะในรายวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้
รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้นๆ ตามกาหนด
ข้ อ 13 การประเมินผลการศึกษาและการคานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ย
13.1 การประเมินผลการศึกษาให้ กระทาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
13.2 การคานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ย มี 2 ประเภท ซึ่งคานวณได้ ดังนี้
13.2.1 แต้ ม ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย รายภาค ให้ ค านวณจากผลการศึ ก ษาของ
นักศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิต
ค านวณกับ แต้ ม ระดับ คะแนนประจ าสัญ ลัก ษณ์ข องแต่ล ะรายวิช าที่
นักศึกษาได้ รับเป็ นตัวตั้งแล้ วหารด้ วยผลรวมของจานวนหน่วยกิตคานวณ
รายภาค

13.2.2 แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ตั้งแต่เริ่ มเข้ าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กาลังคิดคานวณ โดยเอาผลรวม
ของผลคู ณของหน่ วยกิตคานวณกับแต้ มระดับคะแนนประจาสัญลั กษณ์
ของแต่ ละรายวิ ช าที่นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ เป็ นตัว ตั้ งแล้ ว หารด้ ว ยผลรวมของ
จานวนหน่วยกิตคานวณสะสม
13.2.3 การคานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ คิดทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่มี
การปัดเศษ
13.2.4 ในกรณีท่นี ักศึกษาได้ สญ
ั ลักษณ์ I M และ X ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคใด ให้ รอการคานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคนั้นไว้ ก่อน
ข้ อ 14 การลงทะเบียนเรียนซา้ และการเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทน
14.1 นักศึกษาที่ได้ รับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับจะต้ องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
ซา้ อีกจนกว่าจะได้ รับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S
14.2 นักศึกษาที่ได้ รับ F U หรือ W ในรายวิชาเลือกจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซา้ อีก
หรือไม่กไ็ ด้
14.3 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรี ยนซา้ ในรายวิชาที่ได้ รับ D หรือ D+ อีกก็ได้ การลงทะเบียนเรียน
ดังกล่าวนี้ เรียกว่า “การเรียนเน้ น”
หมวด 8
การจาแนกสภาพนักศึกษา และการลา
ข้ อ 15 การจาแนกสภาพนักศึกษา
15.1 การจาแนกสภาพนักศึกษากระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือเมื่อสิ้นภาคฤดูร้อน
สุดท้ ายสาหรั บนักศึกษาที่ศึกษาครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบถ้ วนก่อนที่
จะได้ รับ ปริ ญ ญา เว้ นแต่ นั กศึ ก ษาที่เ ข้ า ศึ กษาเป็ นภาคการศึ กษาแรก ให้ จาแนก
สภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สองนับตั้งแต่เริ่มเข้ าศึกษา
15.2 ผลการศึกษาภาคฤดูร้อนให้ นาไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษา
ผู้น้ันลงทะเบียนเรียนและมีหน่วยกิตคานวณเพื่อจาแนกสภาพนักศึกษา
15.3 สภาพนักศึกษามี 2 ประเภท คือ สภาพปกติ และ สภาพวิทยาทัณฑ์
15.3.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้ แก่
(1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็ นภาคการศึกษาแรก หรือ
(2) นักศึกษาที่สอบได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
15.3.2 นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้ แก่ นักศึกษาที่สอบได้ แต้ มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 ถึง 1.99

ข้ อ 16 ฐานะชั้นปี ของนักศึกษา
เกณฑ์กาหนดฐานะชั้นปี ของนักศึกษา ให้ คิดจากจานวนหน่วยกิตสอบได้ ตามอัตราส่วน
ของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรนั้น
ข้ อ 17 การลาเรียนและลาสอบ
17.1 การลาเรียน ทั้งการลาป่ วยและลากิจในระหว่างเรียน ให้ อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผ้ ูสอน
17.2 การลาสอบ
17.2.1 การลาป่ วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาป่ วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้น
จะสิ้นสุดลง และยังป่ วยอยู่ จนกระทั่งถึงวั นสอบ ซึ่ งทาให้ ไม่ สามารถเข้ าสอบ
ในบางรายวิ ชาหรื อทั้งหมดได้ ให้ นั กศึ กษายื่นใบลาพร้ อมด้ วยใบรั บรองแพทย์
จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรื อ จากสถานพยาบาลเอกชนที่
กระทรวงสาธารณสุขรั บรอง เพื่ อขออนุ มัติต่อคณบดีโดยผ่านความเห็นชอบ
ของอาจารย์ผ้ ูสอน
17.2.2 การลาป่ วยระหว่างสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้ ว
แต่ เกิ ดป่ วยจนไม่ สามารถเข้ าสอบในบางรายวิ ชาหรื อทั้งหมดได้ ให้ ย่ื นใบลา
ต่ อคณบดี พร้ อมด้ วยใบรั บรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรื อ
จากสถานพยาบาลเอกชนที่ก ระทรวงสาธารณสุข รั บ รอง เพื่ อ ขออนุ มั ติ
ต่อคณบดี
17.2.3 การขาดสอบโดยสาเหตุสดุ วิสยั ให้ ย่นื ใบลาเพื่อขออนุมัติต่อคณบดี
ข้ อ 18 การลาพักการศึกษา
18.1 นักศึกษายื่นคาร้ องต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ ในกรณีต่อไปนี้
18.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ ารับราชการทหารกองประจาการ
18.1.2 ได้ รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
18.1.3 ป่ วยหรือประสบอุบัติเหตุจนต้ องพักรักษาตัวเป็ นเวลานานตามคาสั่งแพทย์
เกินกว่าร้ อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์จาก
สถานพยาบาลของทางราชการ หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวง
สาธารณสุขรับรอง
18.1.4 มีค วามจ าเป็ น ส่ว นตัว โดยนัก ศึก ษาผู้ นั้ น ได้ ศ ึก ษาในมหาวิท ยาลัย
มาแล้ ว ไม่น้ อยกว่ า 1 ภาคการศึ กษา และมี แต้ มระดั บคะแนนเฉลี่ ยสะสม
ไม่น้อยกว่า 2.00
18.2 เมื่อ นั ก ศึ ก ษามีเหตุสุดวิ สัย จาเป็ นต้ องลาพั กการศึ กษา ให้ ย่ืน คาร้ องต่ อคณบดี
โดยเร็วที่สุด และให้ คณะกรรมการประจาสานักวิชาที่นักศึกษาสังกัดเป็ นผู้พิจารณา
อนุมัติ
18.3 การลาพักการศึกษาตามข้ อ 18.1 และข้ อ 18.2 ให้ อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
ถ้ านักศึกษายังมีความจาเป็ นต้ องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ ย่นื คาร้ องใหม่

18.4 ในกรณีที่นัก ศึก ษาได้ รับ อนุ มัติให้ ลาพักการศึก ษาให้ นับ ระยะเวลาที่ล าพัก เป็ น
ระยะเวลาการศึ กษาด้ วย เว้ นแต่ นั กศึ กษาได้ รั บอนุ มัติให้ ลาพั กการศึ กษาตามข้ อ
18.1.1
18.5 ระหว่ างที่ได้ รั บอนุ มั ติ ให้ ลาพั กการศึ กษา นั กศึ กษาจะต้ องชาระค่ ารั กษาสถานภาพ
การเป็ นนั ก ศึ ก ษาทุ ก ภาคการศึ ก ษาตามข้ อบั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย เว้ นแต่
ภาคการศึกษาที่ได้ ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ ว มิฉะนั้นจะพ้ นจากสถานภาพการ
เป็ นนักศึกษา
18.6 นั กศึ กษาที่ได้ รับอนุ มัติให้ ลาพั กการศึกษาแล้ ว เมื่อจะกลั บเข้ าศึ กษาจะต้ องยื่นคาร้ อง
ขอกลั บเข้ าศึ กษาต่ อคณบดี เพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ และแจ้ งผลการอนุ มั ติ ให้ ศู นย์ บริ การ
การศึกษาทราบก่อนกาหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่ า
1 สัปดาห์
18.7 เมื่อนักศึกษาได้ รับอนุมัติให้ กลับเข้ าศึกษาแล้ ว ให้ มีสภาพการเป็ นนั กศึกษาเหมือน
ก่อนได้ รับอนุมัติให้ ลาพักการศึกษา
ข้ อ 19 การลาออกจากการเป็ นนักศึกษา
นัก ศึก ษาที่ป ระสงค์จ ะลาออกต้ อ งน าใบลาออกพร้ อ มด้ ว ยหนัง สือ รับ รองจาก
ส่ ว นการเงิ น และบั ญ ชี ท่ีแ สดงว่ า นั ก ศึ ก ษาผู้ น้ั น มิ ไ ด้ มีห นี้ สิ น ใดๆ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย อี ก
ยื่ นต่ ออาจารย์ ท่ี ปรึ กษาผ่ านคณบดี และน าเสนอต่ ออธิ การบดี เพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ ใบลาออก
ต้ องมีลายมือชื่ อของผู้ ปกครองที่ได้ ให้ ลายมือชื่ อเป็ นหลั กฐานไว้ แก่มหาวิ ทยาลั ยอนุ ญาต
ให้ ลาออก
หมวด 9
การลงโทษนักศึกษาผูก้ ระทาผิด
ข้ อ 20 การลงโทษนักศึกษาผู้กระทาผิด
20.1 การลงโทษนักศึกษาผู้กระทาผิด หรือร่วมกระทาผิดข้ อบังคับการสอบในการสอบ
ประจาภาคหรือการสอบระหว่างภาคให้ คณะกรรมการประจาสานักวิชาเป็ นผู้พิจารณา
ลงโทษดังต่อไปนี้
20.1.1 ถ้ า เป็ น ความผิดประเภททุจริต ให้ ลงโทษโดยให้ ได้ รับ F ในรายวิช า
ที ่ก ระท าผิ ด ข้ อบั งคั บ การสอบ ส่ ว นรายวิ ช าอื่ นที่ นั กศึ กษาผู้ นั้ น
ลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้ าเป็ นรายวิชาที่สอบมาแล้ ว ให้ ได้ ผลการสอบตามที่
สอบได้ จริง ถ้ าเป็ น รายวิชาที่ยังไม่ได้ สอบ ก็ให้ ดาเนินการสอบตามปกติ
โดยให้ ได้ ผลการสอบตามที่สอบได้ จริ ง และให้ พิจารณาสั่งพั กการศึกษา
นักศึกษาผู้น้ัน 1 ภาคการศึกษาเป็ นอย่างน้ อย หรืออาจให้ พ้นสถานภาพการ
เป็ นนักศึกษาก็ได้

20.1.2 ถ้ าเป็ นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ให้ ลงโทษโดยให้ ได้ รับ F ในรายวิชา
ที่กระทาผิดข้ อบั งคับการสอบและอาจพิ จารณาสั่งพั กการศึ กษา นักศึกษา
ผู้น้ันได้ ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
20.1.3 ถ้ าเป็ นความผิดอย่ างอื่นที่ระบุไว้ ในข้ อปฏิบัติของนั กศึกษาในการสอบ
ให้ ลงโทษตามควรแก่ความผิดนั้น แต่จะต้ องไม่เกินกว่าระดับโทษต่าสุดของ
ความผิดประเภททุจริตตามข้ อ 20.1.1
20.2 ถ้ านักศึกษากระทาผิดหรือร่วมกระทาผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ให้ คณะกรรมการ
ประจาสานักวิชาเป็ นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิดนั้น
20.3 ให้ ค ณบดีดาเนิ น การลงโทษตามมติข องคณะกรรมการประจาสานักวิช าและแจ้ ง
มหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการต่อไป
20.4 การพักการศึกษาของนักศึกษาตามคาสั่ง ให้ เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคที่กระทาผิดนั้น โดยให้
มีระยะเวลาการลงโทษต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ให้ นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้ าเป็ น
ระยะเวลาการศึกษา และให้ จาแนกสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักด้ วย
20.5 นั กศึ กษาที่ ถู กสั่ งพั กการศึ กษาจะต้ องช าระค่ ารั กษาสถานภาพการเป็ นนั ก ศึ กษา
ทุกภาคการศึกษาตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะต้ องพ้ นสถานภาพการเป็ น
นักศึกษา
20.6 นั กศึ กษาที่ถู กสั่ งพั กการศึ กษา เมื่ อจะกลั บเข้ าศึ กษาจะต้ องยื่ นค าร้ องขอกลั บเข้ าศึ กษา
ต่อคณบดีเพื่ อพิ จารณาอนุ มัติ และแจ้ งผลการอนุ มัติให้ ศูนย์บริ การการศึกษาทราบ
ก่อนกาหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
หมวด 10
การโอนย้ายนักศึกษา
ข้ อ 21 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
21.1 มหาวิ ทยาลั ยอาจรั บโอนนั กศึ กษาจากสถาบั นอื่ นที่มี ระบบ และมาตรฐานเดี ยวกั นได้
โดยให้ สานักวิชาและสาขาวิชาที่จะรั บเข้ าศึกษาเป็ นผู้พิจารณา ทั้งนี้ต้องมีท่วี ่ างพอ
ในสาขาวิชาที่ขอเข้ าศึกษา
21.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้ รับการพิจารณารับโอน
21.2.1 ไม่เป็ นผู้ท่พี ้ นสถานภาพการเป็ นนักศึกษาจากสถาบันเดิม
21.2.2 ได้ ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษามาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา
และได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
21.3 ผู้ ข อโอนต้ อ งยื่ น ค าร้ องต่ อ ศู น ย์ บ ริ การการศึ ก ษาเป็ นเวลาไม่ น้ อยกว่ า 30 วั น
ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้ าศึกษา
21.4 หลัก เกณฑ์ก ารเทีย บรายวิช า การเทียบรายวิ ชาที่ขอโอนให้ อยู่ ในดุ ลยพิ นิ จของ
สานักวิชาที่จะรับเข้ าศึกษา

21.5 ระยะเวลาที่ต้องศึกษา นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับโอนมีสิทธิ์เรี ยนเต็มตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ให้ นับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมด้ วย
21.6 การคิดแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาที่รับโอน
รวมกับรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยด้ วย
ข้ อ 22 การย้ ายสาขาวิชาในสานักวิชาเดียวกัน
22.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอย้ ายสาขาวิชา
22.1.1 มีสถานภาพการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
22.1.2 เคยลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
22.1.3 มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร
ของสาขาวิชาที่ขอย้ ายเข้ า
22.2 ผู้ขอย้ ายต้ องยื่นคาร้ องต่อศูนย์บริการการศึกษาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวัน
สิ้นภาคการศึกษา
22.3 การอนุ มั ติ ก ารย้ ายสาขาวิ ช าจะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ สาขาวิ ช านั้ นมี ท่ี ว่ า งเมื่ อสิ้ น
ภาคการศึ กษาที่นั กศึ ก ษายื่ นคาร้ อ ง และได้ รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาสานักวิชา
22.4 นักศึกษาจะได้ รับอนุมัติให้ ย้ายสาขาวิชาได้ เพียงครั้งเดียว
ข้ อ 23 ให้ มหาวิทยาลัยทาประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้ รับการอนุ มัติให้ โอนหรือย้ าย
หมวด 11
การพ้นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้ อ 24 การพ้ นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้ นสถานภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
24.1 เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร และได้ รับปริญญาตามข้ อ 25
24.2 เมื่ออธิการบดีอนุมัติให้ ลาออก
24.3 เมื่อขาดคุณสมบัติของผู้ มีสิทธิ์เข้ าศึกษาตามข้ อ 5
24.4 เมื่อพ้ นกาหนดเวลา 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้ วยังไม่ลงทะเบียนเรียน
หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ตามข้ อ 24.4 ภายในภาคการศึกษานั้น อาจขอคืนสถานภาพการเป็ นนักศึกษาได้
โดยได้ รับอนุมัติจากอธิการบดี
24.5 เมื่อมีการจาแนกสภาพนักศึกษา และได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.50
24.6 เมื่อเป็ นนั กศึ กษาสภาพวิ ทยาทัณฑ์ท่ีมีแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ากว่ า
1.80 สองภาคการศึกษาที่มีการจาแนกสภาพนักศึกษาต่อเนื่องกัน
24.7 เมื่อเป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ 4 ภาคการศึกษาที่มีการจาแนกสภาพนักศึกษา
ต่อเนื่องกันแล้ วยังไม่พ้นสภาพวิทยาทัณฑ์

24.8 เมื่อระยะเวลาการศึกษาครบ 16 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่าสาหรับหลักสูตร 4 ปี
และ 24 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่าสาหรับหลักสูตร 6 ปี แล้ วยังมีจานวนหน่วยกิต
สอบได้ ไม่ครบถ้ วนตามหลักสูตรหรือได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00
24.9 เมื่อคณบดีส่งั ให้ พ้นสถานภาพการเป็ นนักศึกษาตามข้ อ 20.3
24.10 เมื่อทาผิดข้ อบังคับอื่นของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศให้ พ้ นสถานภาพ
การเป็ นนักศึกษา
24.11 ตาย
หมวด 12
การขอรับปริญญา
ข้ อ 25 ผู้มีสิทธิ์ขอรับปริญญา
25.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับปริญญา นักศึกษาผู้ท่มี ีสิทธิ์ขอรับปริญญาต้ องมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนดังนี้
25.1.1 เป็ นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ ายที่ลงทะเบียนเรี ยนครบตามหลักสูตร
และข้ อบังคับของสานักวิชา
25.1.2 มี ระยะเวลาการศึ กษาไม่ ต่ ากว่ า 7 ภาคการศึ กษา หรื อเทียบเท่าส าหรั บ
หลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 11 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่าสาหรับ
หลักสูตร 6 ปี
25.1.3 ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
25.1.4 ไม่มีพันธะหนี้สินค้ างชาระต่อมหาวิทยาลัย
25.2 การขอรั บปริ ญญา นักศึ กษาผู้ มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 25.1 จะต้ อง
ยื่นคาร้ องแสดงความจานงขอรับปริญญาต่อศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลา
ที่กาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้ รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ปริญญาในภาคการศึกษานั้น
25.3 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 25.1 ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาต่างๆ เพิ่มเติมอีกในภาคการศึกษาถัดไปโดยยังไม่ขอรับปริญญาจะต้ อง
ยื่นคาร้ องต่อศูนย์บริการการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ท่ปี รึกษาและให้ คณบดีเป็ นผู้พิจารณาอนุมัติ
25.4 นั กศึ กษาผู้ มี คุณสมบั ติ ครบถ้ วนตามที่ระบุ ไว้ ในข้ อ 25.1 แต่ มิ ได้ ย่ืนคาร้ องแสดง
ความจ านงขอรั บ ปริ ญ ญาตามข้ อ 25.2 หรื อ ยื่ น ค าร้ องขอลงทะเบี ย นเรี ย นใน
รายวิชาต่างๆ เพิ่ มเติมตามข้ อ 25.3 ศูน ย์บ ริการการศึก ษาอาจรวบรวมรายชื่ อ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นักศึกษา
จะต้ องรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปนั้นด้ วย

หมวด 13
การให้ปริญญา ปริญญาเกียรตินิยม และเหรียญรางวัล
ข้ อ 26 การให้ ปริญญา
คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานัก วิชาเป็ นผู้พิจารณาเสนอ
ชื่ อนักศึกษาที่สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบถ้ วนตามหลักสูตรและได้ แต้ มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 สมควรได้ รับปริญญาต่อสภาวิชาการ เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ
ข้ อ 27 การให้ ปริญญาเกียรตินิยม
27.1 นักศึกษาผู้จะได้ รับปริ ญญาเกียรตินิยม ต้ องมีคุณสมบัติดังนี้
27.1.1 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปี การศึกษา หรือเทียบเท่า สาหรับหลักสูตร
4 ปี หรือ มีร ะยะเวลาการศึก ษาไม่เ กิน 6 ปี การศึก ษา หรือ เทีย บเท่า
สาหรับหลักสูตร 6 ปี
27.1.2 สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ภายในกาหนดเวลาในหลักสูตร
27.1.3 ไม่มีรายวิชาใดได้ รับสัญลักษณ์ F และ U
27.2 นักศึกษาผู้จะได้ รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้ องมีคุณสมบัติตามข้ อ 27.1
และได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
27.3 นักศึกษาผู้ท่จี ะได้ รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้ องมีคุณสมบั ติตามข้ อ 27.1
และได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
27.4 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชา เป็ นผู้พิจารณาเสนอ
ชื่ อนั กศึ กษาผู้ ท่ีสมควรได้ รั บปริ ญญาเกี ยรติ นิ ยมต่ อสภาวิ ชาการ เพื่ อน าเสนอต่ อ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ข้ อ 28 การให้ เหรียญรางวัล
28.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้ รับเหรียญรางวัลจะต้ องได้ รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
โดยได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชาเดียวกันและในปี การศึกษา
เดียวกัน
28.2 การพิจารณาให้ เหรียญรางวัลนี้ จะกระทาทุกสิ้นปี การศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2542
(ลงนาม)

ประจวบ ไชยสาส์น
(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง

