ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
.....................................
โดยที่เ ปนการสมควรใหมีการปรับ ปรุ งขอบังคับ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอีส าน วาดวย
การศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพชั้นสูงที่ ใชอยู ในป)จจุ บันใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้ น และเพื่อให
การศึ กษาระดั บ ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชีพชั้ น สูงของมหาวิทยาลัย เปนไปดวยความเรี ย บรอยสอดคลองตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
ขอ ๔ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติ หรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับ
นี้ ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“วิทยาเขต”
หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานประกอบดวยวิทยาเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาเขตสุรินทรF วิทยาเขตขอนแกน และ
วิทยาเขตสกลนคร

๒
“อธิการบดี”
“คณะ”

“คณบดี”

“คณะกรรมการประจําคณะ”

“สาขาวิชา”
“หัวหนาสาขาวิชา”
“อาจารยFที่ปรึกษา”
“อาจารยFผูสอน”
“นักศึกษา”

หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
หมายความวา คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อี ส านหรื อ ส วนราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย างอื่ น ที่ มี
ฐานะเทีย บเทาคณะ และใหหมายความรวมถึ ง
สวนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งทําหนาที่
จัดการเรียนการสอนดวย
หมายความวา คณบดีของคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อย างอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท าคณะ และให
หมายความรวมถึ งหั ว หนาส วนงานภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ซึ่งทําหนาที่จัดการเรียนการสอน
ดวย
หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือคณะกรรมการ
ประจําสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เที ย บเท าคณะ และใหหมายความรวมถึ ง
คณะกรรมการประจํ า ส วนงานภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ซึ่งทําหนาที่จัดการเรียนการสอน
ดวย
หมายความวา สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนของคณะใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หมายความวา หัวหนาสาขาวิชาที่รับผิดชอบงานสาขาวิชาของ
คณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หมายความวา อาจารยFที่คณะในมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหเปนที่
ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา
หมายความวา อาจารยFผูทําหนาที่สอนรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน
หมายความวา ผูที่เขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๓
“แผนการเรียน”

หมายความวา แผนการจัดการเรียนในแตละภาคการศึกษาของ
แตละหลักสูตร
ขอ ๖ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปIการศึกษา ๒๕๕๖
เปนตนไป
ขอ ๗ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีป)ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย คําวินิจฉัย
ของอธิการบดีใหเปนที่สุด
หมวด ๑
การรับเขาศึกษา
ขอ ๘ คุณสมบัติผูเขาศึกษา
ผูที่จะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) คุณสมบัติ
(ก) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖)
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(ข) มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดเปนการเฉพาะตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
(ค) มีคุณสมบัติพิเศษตามที่มหาวิทยาลัย/วิทยาเขตกําหนด
(๒) ลักษณะตองหาม
(ก) เปนคนวิกลจริตหรือโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เปนอุปสรรคตอ
การศึกษา
(ข) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียรายแรง
ขอ ๙ การรับเขาศึกษา
ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัย หรือวิทยาเขต กําหนด
ขอ ๑๐ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ใหผู ที่ผานการคั ดเลือกเขาศึกษาตองดํา เนิน การขึ้น ทะเบีย นเปนนั กศึ กษา ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ถึงจะมี
สภาพเปนนักศึกษา หากผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาไมขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา เปนอันหมดสิทธิเขาศึกษา
เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก อธิการบดี หรือรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตเปนกรณีพิเศษ
หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ขอ ๑๑ ระบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาดวยวิธีประสานดานวิชาการระหวางคณะหรือสาขาวิชาใดมีหนาที่เกี่ยวกับ
วิชาการดานใด ก็ใหจัดการศึกษาในวิชาการดานนั้น แกนักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย

๔
มหาวิทยาลัยใชระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปIการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาค
การศึกษาปกติซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับคือภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดยกําหนดใหใน
ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๘ สัปดาหF
มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีภาคการศึกษาฤดูรอนซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ มีระยะเวลาศึกษา
๖-๙ สัปดาหF โดยเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
ปIการศึกษาและปฏิทินการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ การกําหนดหนวยกิต
ใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเปนรายวิชา โดยแตละรายวิชากําหนดปริมาณการศึกษาเปนจํานวน
“หนวยกิต” การกําหนดหนวยกิตเปนดังนี้
(๑) รายวิชาทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายไมนอยกวา ๑๘ ชั่วโมง ใหมีคาเทากับ ๑
หนวยกิต
(๒) รายวิชาปฏิบัติ ที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝPกปฏิบัติในหองปฏิบัติการไมนอยกวา ๓๖
ชั่วโมง ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
(๓) รายวิช าปฏิ บัติ ที่ใชเวลาในการฝP กปฏิ บัติในโรงฝPกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา ๕๔
ชั่วโมง ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
(๔) การฝPกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา ๕๔ ชั่วโมง ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
(๕) การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา ๕๔ ชั่วโมง ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งเพิ่มเติมก็ได โดยใหอธิการบดี
หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายประสานกับคณะหรือสาขาวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาตามที่คณะ
หรือสาขาวิชานั้นรับผิดชอบ
ขอ ๑๓ จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา
(๑) มีจํานวนหนวยกิตรวมระหวาง ๗๘ ถึง ๙๐ หนวยกิต
(๒) หลักสูตร ๒ ปI ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาไมเกิน ๔ ปIการศึกษา และสําเร็จการศึกษาได
ไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือใชเวลาไมเกิน ๖ ปIการศึกษา
และสําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนไมเต็มเวลา
ทั้งนี้ ใหนับระยะเวลาการศึกษาจากวันที่เปRดภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ขอ ๑๔ ใหมหาวิทยาลัยประสานกับคณะหรือสาขาวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา
ตามที่คณะหรือสาขาวิชานั้นรับผิดชอบ
หมวด ๓
การลงทะเบียนเรียน
ขอ ๑๕ การลงทะเบียนเรียน
(๑) มหาวิทยาลัยตองจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เปRดสอนในภาคการศึกษานั้นให
แลวเสร็จกอนวันเปRดภาคการศึกษา

๕
(๒) นั กศึ ก ษาใหม ที่ เ ขาศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาแรกจะตองลงทะเบี ย นเรี ย นพรอมทั้ ง ชํ า ระ
คาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิการเขาศึกษาและจะถูกถอน
ชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ
(๓) นั กศึ ก ษาป) จ จุ บั น ตองลงทะเบี ย นเรี ย นตามระยะเวลาที่ มหาวิ ทยาลั ย กํ า หนด หากพน
กําหนดดังกลาวนักศึกษาจะตองดําเนินการยื่นคํารองขอลงทะเบียนลาชา โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยFที่
ปรึกษา และไดรับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้นักศึกษาจะตองชําระคาปรับลงทะเบียนลาชากวากําหนดโดยให
เปนไปตามประกาศของ มหาวิทยาลัย
(๔) มหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนพรอมทั้งชําระคาลงทะเบียนเรียนเมื่อ
พนกําหนด ๒ สัปดาหFแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือพนกําหนดสัป ดาหFแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน
หากนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนภายใน ๒ สัปดาหFแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือไมลงทะเบียนเรีย น
ภายในสั ป ดาหF แ รกของภาคการศึ ก ษาฤดู ร อน นั ก ศึ ก ษาจะตองลาพั ก การศึ กษา โดยขออนุ ญ าตลาพั ก
การศึกษาตอ คณบดี และตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษาภายใน ๔๕ วัน นับจากวัน
เปRดภาคการศึกษา หากไมปฏิบัติดังกลาวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เวนแตจะไดรับ
อนุมัติจากคณบดี
(๕) การลงทะเบี ย นเรี ย นตองไดรั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารยF ที่ ป รึ ก ษาและเปนไปตาม
ขอกําหนดของหลักสูตร
(๖) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดสมบูรณFแลว หากภายหลังพนสภาพการเปน
นักศึกษาตามขอ ๓๐ (๗) ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดมาเปนโมฆะ นักศึกษามีสิทธิขอคืน
เงินบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมตางไดเต็มตามจํานวนที่ชําระไปเฉพาะภาคการศึกษานั้น
ทั้งนี้ตองกระทําภายในภาคการศึกษาที่การลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ
ขอ ๑๖ จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามหลักเกณฑFดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒
หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนไมเต็มเวลา
สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต
(๒) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติเกินกวา ๒๒ หนวยกิต แตไมเกิน ๒๕ หนวย
กิต ในภาคการศึ กษาใดภาคการศึกษาหนึ่งไดเพี ยงภาคการศึกษาเดีย ว ทั้งนี้ต องไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยFที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดี เวนแตในภาคการศึกษาสุดทาย ที่จะสําเร็จการศึกษา ซึ่งเหลือ
จํานวนหนวยกิตไมเกิน ๒๕ หนวยกิต โดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยFที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจาก
คณบดี
ขอ ๑๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับกอน
นักศึกษาตองสอบผานในรายวิชาบังคับกอน แลวจึงมีสิทธิลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตอเนื่องได
มิฉะนั้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นถือเปนโมฆะ

๖
ขอ ๑๘ การลงทะเบียนรายวิชาซ้ําหรือการลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน
(๑) รายวิชาใดที่นักศึกษาไดรับระดับคะแนน ง+ (D+) หรือ ง (D) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซ้ําอีกก็ไดการลงทะเบียนเรียนซ้ํานี้เรียกวา “การเรียนเนน” (Re-grade)
(๒) รายวิชาใดที่กําหนดไวใหเปนวิชาบังคับในหลักสูตรนักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนน ต (F)
หรือ ม.จ. (U) หรือ ถ (W) นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีกจนกวาจะไดรับระดับคะแนน
ก (A) หรือ ข+ (B+) หรือ ข (B) หรือ ค+ (C+) หรือ ค (C) หรือ ง+ (D+) หรือ ง (D) หรือ พ.จ. (S)
(๓) รายวิชาใดที่กําหนดไวใหเปนวิชาเลือกในหลักสูตรนักศึกษาไดรับระดับคะแนน ต (F) หรือ
ม.จ. (U) หรือ ถ (W) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา หรือจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็
ได โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยFที่ปรึกษา
(๔) นักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนตั้งแต ค (C) หรือ พ.จ. (S) ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิลงทะเบียน
เรียนในรายวิชานั้นซ้ําอีก เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากอาจารยFที่ปรึกษา และหัวหนาสาขาวิชา
(๕) การนับหนวยกิตสะสม และการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่เรียนซ้ํา หรือเรียน
รายวิชาแทน ใหคิดเพียงครั้งเดียวเฉพาะครั้งที่ไดคะแนนสูงสุดและใหบันทึกผลการศึกษาทุกครั้งที่ลงทะเบียน
เรียนไวในใบแสดงผลการศึกษา
(๖) การนับหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่ไดหรือผานใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่ได
ระดับคะแนนตั้งแต ง (D) ขึ้นไป หรือไดระดับคะแนน พ.จ. (S) เทานั้น
ขอ ๑๙ การขอเพิ่มรายวิชาเรียน การเปลี่ยนกลุมเรียน และการขอถอนรายวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาที่จะขอเพิ่มรายวิชาเรียนหรือการเปลี่ยนกลุมเรียน ตองทําภายใน ๒ สัปดาหFแรก
ของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหFแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยFที่ปรึกษาและอาจารยFผูสอน
(๒) การขอถอนรายวิชา
(ก) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนภายใน ๒ สัปดาหFแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
สัปดาหFแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน ผลของการถอนรายวิชาเรียนจะไมบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา
(ข) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนหลังจาก ๒ สัปดาหFแรกแตยังไมเกินสัปดาหFที่ ๑๒ ของ
ภาคการศึกษาปกติ หรือหลังสัปดาหFแรกแตไมเกินสัปดาหFที่ ๕ ของภาคการศึกษาฤดูรอน ทั้งนี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยFที่ปรึกษา โดยผลของการถอนรายวิชาเรียนจะบันทึกระดับคะแนน ถ (W) ลงในใบแสดงผล
การศึกษา
(๓) การขอเพิ่มรายวิชาเรียนและการขอถอนรายวิชาเรียน จํานวนหนวยกิตที่เหลืออยูจะตอง
เปนไปตามขอ ๑๖

๗
ขอ ๒๐ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต (Audit)
(๑) การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กําหนดไวในหลักสูตร ประเภทไมนับหนวยกิต(Audit)
ใหปฏิบัติตามขอ ๑๙ (๑) ทั้งนี้การกําหนดจํานวนหนวยกิตในการลงทะเบียนเรียนใหเปนตามขอ ๑๖ โดยไม
รวมถึงรายวิชาเสริมหลักสูตรซึ่งไมนับหนวยกิต ม.น. (AU)
(๒) หนวยกิตของรายวิชาที่ศึกษาโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมเขาเปนหนวยกิตสะสมและหนวย
กิตรวมตลอดหลักสูตรและใหบันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไวในใบแสดงผลการศึกษา
(๓) นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไมนับหนวยกิตนักศึกษาผูนั้นจะลงทะเบียน
เรียนในรายวิชานั้นซ้ําอีกเพื่อเปนการนับหนวยกิตในภายหลังก็ได
ขอ ๒๑ การลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษา
(๑) สถานศึกษาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนขามตองเปนสถานศึกษาที่คณะใหความเห็นชอบ
(๒) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรูประเภทไมนับหนวยกิต (Audit) ตองเปนไป
ตามขอ ๒๐
(๓) นั กศึ กษาลงทะเบี ยนเรี ยนเพื่ อนั บหน วยกิ ตในหลั กสู ตรตองเปนรายวิ ชาที่ ไม เปR ดสอนใน
มหาวิทยาลัย และเปนรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนกันไดกับรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๔) นักศึกษายื่นคํารองตอคณะโดยผานความเห็นชอบจากอาจารยFที่ปรึกษาและตองไดรับอนุมัติ
จากคณบดี ไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนวันเปRดภาคการศึกษา แลวใหคณะแจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบ หลังจากนั้นนักศึกษาจึงไปดําเนินการ ณ สถานศึกษาที่ตองการลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษา
(๕) นั ก ศึ กษาจากสถานศึ ก ษาอื่ น ที่ มีค วามประสงคF จ ะลงทะเบี ย นเรี ย นขามสถานศึ ก ษากั บ
มหาวิ ทยาลัย ใหชํ าระอั ต ราคาบํา รุ งการศึ กษา คาลงทะเบีย น และคาธรรมเนี ยมการศึกษาตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๒๒ เวลาเรียน
นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดตลอดภาค
การศึกษา จึงจะมีสิทธิสอบประจําภาคการศึกษาในรายวิชานั้น ในกรณีที่มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ อัน
เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยFผูสอนและไดรับอนุมัติจากคณบดี จึงจะมีสิทธิ
สอบประจําภาคการศึกษาในรายวิชานั้น
นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดไมครบตามที่กําหนดไวในวรรคแรกและไมไดรับอนุมัติใหเขาสอบ
ประจําภาคการศึกษาในรายวิชานั้นใหถือวาสอบตกในรายวิชานั้น
ขอ ๒๓ การเปRดสอนรายวิชาเพิ่ม การงดสอน หรือการจํากัดจํานวนนักศึกษา
คณะอาจงดสอนหรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาก็ไดการเปRดสอนรายวิชา
เพิ่มหรืองดสอนในรายวิชาใดตองทําภายใน ๒ สัปดาหFแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหFแรก
ของภาคการศึกษาฤดูรอนทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑFของมหาวิทยาลัย

๘
หมวด ๔
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ ๒๔ มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑFการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละภาคการศึกษา
ดังตอไปนี้
(๑) การประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา จะใชการประเมินผลเปนระดับคะแนนตัวอักษร
ตามคาระดับคะแนนตอหนวยกิต
(ก) ในกรณีที่สามารถประเมินผลเปนระดับคะแนนตัวอักษรตามคาระดับคะแนนตอหนวยกิต
ไดใหใชตัวอักษรตอไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร คาระดับคะแนนตอหนวยกิต
ความหมายคาระดับคะแนน
ก หรือ A
๔.๐๐
ดีเยี่ยม (Excellent)
+
+
ข หรือ B
๓.๕๐
ดีมาก (Very Good)
ข หรือ B
๓.๐๐
ดี (Good)
+
+
ค หรือ C
๒.๕๐
ดีพอใช (Fairly Good)
ค หรือ C
๒.๐๐
พอใช (Fair)
+
+
ง หรือ D
๑.๕๐
ออน (Poor)
ง หรือ D
๑.๐๐
ออนมาก (Very Poor)
ต หรือ F
๐.๐๐
ตก (Failed)
(ข) ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลการศึกษาเปนระดับคะแนนตอหนวยกิตตัวอักษรตามคา
ระดับคะแนนได ใหใชตัวอักษรตอไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
ความหมาย
ถ หรือ W
ถอนรายวิชา (Withdrawn)
พ.จ. หรือ S
พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรือ U
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
ม.ส. หรือ I
ไมสมบูรณF (Incomplete)
ม.น. หรือ AU
ไมนับหนวยกิต (Audit)
น.ท. หรือ TC
หนวยกิตเทียบโอน (Transfer Credit)
(ค) ในกรณี การเที ยบโอนความรูและประสบการณFเขาสูหน วยกิตจากการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ ใหใชตัวอักษรดังตอไปนี้
ตัวอักษร
ความหมาย
น.ม. หรือ CS
หนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Test)
น.ส. หรือ CE
หนวยกิตจากการทดสอบ (Credits from Exam)
น.ฝ. หรือ CT
หนวยกิตจากฝPกอบรม (Credits from Training)
น.ง. หรือ CP
หนวยกิตจากการประเมินผลงาน (Credits from Portfolio)

๙
(๒) การใหระดับคะแนน ก (A) หรือ ข+ (B+) หรือ ข (B) หรือ ค+ (C+) หรือ ค (C) หรือ
ง+ (D+) หรือ ง (D) หรือ ต (F) จะทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) ในรายวิ ชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรื อมีผ ลงานที่ ประเมิ นผลการศึกษาไดเปนระดั บ
คะแนนตามที่หลักสูตรกําหนด
(ข) เปลี่ยนระดับคะแนนจาก ม.ส. (I) และสงผลการศึกษาใหสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนภายใน ๔๕ วัน นับแตวันอนุมัติผลการศึกษา
(๓) การใหระดับคะแนน ต (F) นอกเหนือจาก ๒๔ (๒) แลว จะทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๒๒
(ข) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบและไดรับการตัดสินโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(ค) นักศึกษาขาดสอบปลายภาคและไมไดรับอนุมัติจากคณบดี
(๔) การใหระดับคะแนน ม.ส. (I) จะทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(ก) นักศึกษาเจ็ บปz วยเปนเหตุ ใหไมสามารถเขาสอบในบางรายวิ ชาหรื อทั้ งหมดได โดย
ปฏิบัติถูกตองตามขอ ๒๗ (๒)
(ข) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย ซึ่งเหตุสุดวิสัยนั้นไดรับการวินิจฉัยจากอาจารยFผูสอน
และไดรับอนุมัติจากคณบดีที่ผูสอนสังกัด
(ค) เมื่ออาจารยFผูสอนและหัวหนาสาขาวิชาเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะนักศึกษา
ตองทํางานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษาในรายวิชาที่ไมครบถวนสมบูรณFพอจะประเมินผลการศึกษาได
(๕) การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
(ก) นักศึกษาผูใดไดระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชาใด จะตองยื่นคํารองตออาจารยFผูสอน
รายวิชานั้น ทั้งนี้จะตองกระทําภายใน ๑๕ วันนับจากวัน อนุมัติผลการศึกษา เพื่อใหอาจารยFผูสอนกําหนด
ระยะเวลาสําหรับการวัดผลการศึกษาที่ไมสมบูรณFนั้น เพื่อใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแตวันอนุมัติผล
การศึกษาเวนแตในรายวิชาที่เปนโครงการ ใหขออนุมัติคณบดี เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ใหแลวเสร็จ
กอนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดทั้ง ๒ กรณีแลว ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชานั้นจะถูก
เปลี่ยนใหเปนระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย
กอนวั น สิ้ น ภาคการศึ กษาถั ดไป หมายถึ ง กอนวั น ที่ ม หาวิ ทยาลั ย กํ า หนดไวใหเปนวั น สิ้ น ภาค
การศึ กษาใด ๆ ถัดไปจากภาคการศึ กษาที่ นักศึ กษาไดระดั บ คะแนน ม.ส. (I) เปนระยะเวลา ๑ ภาค
การศึกษา ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน แตถาหากนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอน
จะตองดําเนินการวัดผลการศึกษาที่ไมสมบูรณFนั้น ใหแลวเสร็จกอนวันสิ้นภาคการศึกษาฤดูรอน มิฉะนั้น
ระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชานั้น จะถูกเปลี่ยนเปนระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย
นักศึกษาผูใดที่ไดรับระดับคะแนน ม.ส. (I) ไดยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดู
รอน จะตองดําเนินการวัดผลทางการศึกษาที่ไมสมบูรณFนั้น ใหแลวเสร็จกอนวันสิ้นภาคการศึกษาฤดูรอน
มิฉะนั้นระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชานั้น จะถูกเปลี่ยนเปนระดับคะแนน ต (F) โดยปริยาย

๑๐
(ข) เมื่ออาจารยFผูสอนและหัวหนาสาขาวิชาเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะนักศึกษา
ตองทํางานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษาในรายวิชานั้น โดยมิใชความผิดของนักศึกษา ในกรณีเชนนี้ การ
เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ใหสูงกวาระดับคะแนน ค (C) ขึ้นไปได แตถาเปนกรณีความผิดของนักศึกษา
แลว การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ใหไดไมสูงกวาระดับคะแนน ค (C)
(๖) การใหระดั บ คะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) จะทํ าไดในรายวิ ช าที่ ผ ลการประเมิ น
การศึกษาเปนที่พอใจและไมพอใจ ดังกรณีตอไปนี้
(ก) ในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไววา ใหประเมินผลการศึกษาอยางไมเปนระดับคะแนน
+ +
ก (A) หรือ ข (B ) หรือ ข (B) หรือ ค+ (C+) หรือ ค (C) หรือ ง+ (D+) หรือ ง (D) หรือ ต (F)
(ข) ในรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นนอกเหนื อ ไปจากหลั ก สู ต รและขอรั บ การ
ประเมินผลการศึกษาระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U)
(ค) ระดับคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) ไมมีคาระดับคะแนนตอหนวยกิต และหนวย
กิตที่ไดไมนํามาคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แตใหนับรวมเขา
เปนหนวยกิตสะสมดวย
(๗) การใหระดับคะแนน ม.น. (AU) จะทําไดในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียน
เรียนประเภทไมนับหนวยกิตตามขอ ๒๐ โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
(๘) การใหระดับคะแนน ถ (W) จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาตามขอ ๑๙ (๒) (ข)
(ข) นั กศึกษาลาปz วยกอนสอบและไมสามารถเขาสอบในบางรายวิช าหรื อทั้ งหมดไดโดย
ปฏิบัติถูกตองตามขอ ๒๗ (๑) และคณบดีไดพิจารณารวมกับ อาจารยFผูสอนในรายวิชานั้นแลว เห็นวา
การศึกษาของนักศึกษาผูนั้นขาดเนื้อหาสวนที่สําคัญ สมควรใหระดับคะแนน ถ (W) ในรายวิชานั้น
(ค) นักศึกษาลาพักการศึกษาเนื่องจากเหตุผลตามขอ ๒๘ (๑)
(ง) นักศึกษาลาพักการศึกษาระหวางภาคการศึกษาใดตามขอ ๒๘ (๔) (ข) หรือ (ค)
(จ) กรณีที่นักศึกษาไดรับ ม.ส. (I) ที่ไดรับตามขอ ๒๗ (๑) หรือ (๒) และไมสามารถ
ดําเนินการแกไข ม.ส. (I) ตามเวลาที่กําหนดไดใหคณบดีอนุมัติใหเปลี่ยนจาก ม.ส.(I) เปน ถ (W)
(ฉ) ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนประเภทไมนับหนวยกิตตามขอ ๒๐
และมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือผูสอนวินิจฉัยวาไมไดเรียนดวยความตั้งใจ
(๙) การให น.ม. (CS) หรือ น.ส. (CE) หรือ น.ฝ. (CT) หรือ น.ง. (CP) จะทําไดในรายวิชาที่
นั กศึ กษาไดรั บ การเที ย บโอนผลการเรี ย นจากการศึ กษานอกระบบและหรื อการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เขาสู
การศึกษาในระบบ
(๑๐) การให น.ท. (TC) จะทําไดในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนผลการศึกษาจาก
การศึกษาในระบบเขาสูการศึกษาในระบบ
ขอ ๒๕ การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย
(๑) การประเมินผลการศึกษาใหทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาในแตละภาคการศึกษา

๑๑
(๒) การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย
(ก) คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแตละ
ภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับคาระดับคะแนนตอหนวยกิตที่นักศึกษาไดรับในแต
ละรายวิชาเปนตัวตั้ง แลวหารดวยผลรวมจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
(ข) คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแตเริ่มเขา
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคิดคํานวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับคาระดับคะแนนตอ
หนวยกิตที่นักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง แลวหารดวยผลรวมจํานวนหนวยกิตสะสม
(ค) การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหคิดทศนิยม ๒ ตําแหนง หากทศนิยมตําแหนงที่ ๓
มีคามากกวาหรือเทากับ ๕ ใหป)ดขึ้น
(ง) ในกรณีที่นักศึกษาได ม.ส. (I) ในรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนนใหรอการ
คํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยไวกอน
หมวด ๕
การลาของนักศึกษา
ขอ ๒๖ การลาเรียน การลาปzวย และลากิจในระหวางเรียน ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยFผูสอน
ขอ ๒๗ การลาสอบ
(๑) การลาปzวยกอนสอบ เปนกรณีที่นักศึกษาปzวยกอนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นจะสิ้นสุด
ลงและยังปzวยอยูจนกระทั่งถึงวันสอบ ซึ่งทําใหไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได ใหนักศึกษา
ยื่นใบลาพรอมดวยใบรับรองแพทยF เพื่อขออนุมัติตอคณบดี
(๒) การลาปzวยระหวางสอบ เปนกรณีที่นักศึกษาไดศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแลว แตเกิด
เจ็บปzวยจนไมสมารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได ใหยื่นใบลาพรอมดวยใบรับรองแพทยF เพื่อขอ
อนุมัติตอคณบดี
(๓) การยื่นใบลาตาม (๑) และ (๒) ใหยื่นภายใน ๗ วันนับจากวันลา เวนแตจะมีเหตุอันควรให
อยูในดุลยพินิจของคณบดี
ขอ ๒๘ การลาพักการศึกษา
(๑) นักศึกษายื่นคํารองตอคณบดี เพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาไดไมเกิน ๒ ภาคการศึกษา
ปกติติดตอกัน สําหรับการลาพักเกินกวา ๒ ภาคการศึกษาติดตอกันใหกระทํา ในกรณีตอไปนี้
(ก) ถูกเกณฑFหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
(ข) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ใหการสนับสนุน
(ค) ปzวยจนตองพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทยFเปนเวลานานเกินกวารอยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทยF
(ง) มี ความจํา เปนสวนตัว โดยแสดงเหตุความจํ าเปนนั้ น ทั้งนี้ นักศึ กษาตองไดศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมาแลว ไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ

๑๒
(๒) นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน หรือลาพักการศึกษา
ในภาคการศึ ก ษาแรกที่ ไ ดขึ้ น ทะเบี ย นเปนนั ก ศึ กษามิ ไ ด เวนแต จะไดรั บ อนุ มั ติ จ ากอธิ ก ารบดี หรื อ รอง
อธิการบดีประจําวิทยาเขตเปนกรณีพิเศษ
(๓) นักศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษาแลว เมื่อจะกลับเขาศึกษาตองยื่นคํารองขอ
กลับเขาศึกษากอนวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกตินั้น ไมนอยกวา ๒ สัปดาหF เพื่อขออนุมัติตอ
คณบดี
(๔) การลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษา โดยที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนสมบูรณF
แลว มีเงื่อนไขดังตอไปนี้
(ก) นักศึกษาขอลาพักการศึกษาในระหวาง ๒ สัปดาหFแรกนับแตวันเปRดภาคการศึกษาปกติ
หรือภายในสั ปดาหF แรกของภาคการศึกษาฤดู รอน รายวิช าที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนทั้งหมดจะไมบั นทึ กลงในใบ
แสดงผลการศึกษา ทั้งนี้ คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย แตนักศึกษาตองชําระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
(ข) นักศึกษาขอลาพักการศึ กษาเมื่อพนกํา หนด ๒ สัป ดาหFแรก แต ยังอยู ภายใน ๑๒
สัปดาหFแรกนับแตวันเปRดภาคการศึกษาปกติ ใหบันทึกระดับคะแนน ถ (W) ทุกรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษานั้นลงในใบแสดงผลการศึกษาทั้งนี้นักศึกษาไมตองชําระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษา
(ค) นั ก ศึ ก ษาขอลาพั ก การศึ ก ษาเมื่ อ พนกํ า หนด ๑๒ สั ป ดาหF แ รกนั บ แต วั น เปR ด ภาค
การศึกษาปกติ ใหบันทึกระดับคะแนนตัวอักษร ต (F) หรือ ม.จ. (U) ทุกรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษานั้น ลงในใบแสดงผลการศึกษา เวนแตกรณีที่นักศึกษาเจ็บปzวยหรือมีเหตุสุดวิสัยมีหลักฐานที่
นาเชื่ อถือได และเมื่ อนั กศึ กษาไดรั บ อนุมัติใหลาพั กการศึ กษาแลว ใหบั น ทึ กระดั บ คะแนน ถ (W) ทุ ก
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นลงในใบแสดงผลการศึกษาทั้งนี้นักศึกษาไมตองชําระคารักษา
สภาพการเปนนักศึกษา
(๕) กรณีที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหนักศึกษาพักการศึกษา เนื่องจากการถูกลงโทษดวยกรณี ใดๆ
ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้น ในภายหลังการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาใด ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นเปนโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม
คืนคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่ไดชําระไปแลว แตนักศึกษาไมตองชําระ
คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
(๖) กรณีที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหนักศึกษาลาพักการศึกษา เนื่องจากการถูกลงโทษดวยกรณี
ใด ๆ ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้น กอนการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาใด นักศึกษาตองชําระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยทุก
ภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
(๗) การลาพักการศึ กษาไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือการกลับ เขาศึ กษาใหม หรือการถูกใหพั ก
การศึ กษาแลวแต กรณี ไม เปนเหตุ ใหสถานภาพการเปนนั ก ศึ ก ษาขยายเวลาออกไปเกิ น กว าระยะเวลา
การศึกษาที่กําหนดไวในขอ ๑๓ (๒) ยกเวนขอ ๒๘ (๑) (ก)
(๘) นักศึกษาที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ลาพักการศึกษาตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง

๑๓
ขอ ๒๙ การลาออกจากการเปนนักศึกษา นักศึกษาที่ประสงคFจะลาออกตองนําใบลาออกที่ผานการ
รับรองวานักศึกษาผูนั้นไมไดมีหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัยอีก ยื่นตออาจารยFที่ปรึกษาผานความเห็นจาก
คณบดี และนําเสนออธิการบดี หรือรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง
หมวด ๖
การพนสถานภาพการเป3นนักศึกษา
ขอ ๓๐ นักศึกษาพนสถานภาพการเปนนักศึกษาในกรณีตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ศึกษาครบตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร
(๔) ขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษาตอตามขอ ๘
(๕) ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามขอ ๑๕ (๒) หรือ (๔)
กรณีที่นักศึกษาพนสถานภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตาม
ขอ ๑๕ (๔)นักศึกษาอาจขอคื นสถานภาพการเปนนั กศึ กษาเพื่อกลั บเขาศึ กษาใหมได โดยขออนุมัติจ าก
อธิการบดีเปนกรณีพิเศษ ซึ่งใหถือเอาระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเปนระยะเวลาพัก
การศึกษา ทั้งนี้จะตองไมพนกําหนดระยะเวลา ๑ ปI นับแตวันที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา และ
นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ เสมือนเปนผูลาพักการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๖) หมดระยะเวลาศึกษาตามขอ ๑๓ และมีจํานวนหนวยกิตไมครบตามหลักสูตร
(๗) พนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามจํานวนหนวยกิตดังนี้
(ก) เมื่ อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิ ตสะสมระหวาง ๓๐ ถึง ๕๙ หนวยกิต มีคาระดั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐
(ข) เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสมตั้งแต ๖๐ หนวยกิตขึ้นไป มีคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๗๕
(ค) เมื่อลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ ครบ และหนวยกิตสะสมครบตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๙๐
กรณีที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนและศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบ และจํานวนหนวยกิตสะสมครบ
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๙๐ ขึ้นไป แตไมถึง ๒.๐๐ ซึ่งผล
การศึกษาไมเพียงพอที่จะเสนอชื่อเปนผูสําเร็จการศึกษาและรับประกาศนียบัตร ใหนักศึกษาขอลงทะเบียน
เรียนซ้ําในรายวิชาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา ก (A) เพื่อปรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตอง
ไมเกินระยะเวลาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
นักศึกษาผูใดที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากผลการศึกษาในภาคการศึกษา
ใด ๆ ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาในภาคการศึกษาตอไปเปนโมฆะและไมมีผลใดๆ ที่ผูกพัน
ตอมหาวิทยาลัย

๑๔
(๘) ทําผิดขอบังคับอื่นของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดประกาศใหพนสถานภาพการเปน
นักศึกษา
หมวด ๗
การเทียบโอนผลการเรียน การโอนรายวิชา การยกเวนรายวิชา
การเปลี่ยนหรือยายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น
ขอ ๓๑ การเทียบโอนผลการเรียน การโอนรายวิชา การยกเวนรายวิชา
(๑) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๒) หลักเกณฑF และวิ ธีการเที ยบโอนผลการเรี ยนโดยการเที ยบวิชาเรียนและโอนหนวยกิ ตจาก
การศึกษาในระบบหรือระหวางการศึกษาในระบบ การเทียบโอนความรู และการใหหนวยกิตจากการศึกษา
นอกระบบและหรือจากการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๓) การโอนรายวิชา
การโอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยFที่ปรึกษา หัวหนาสาขาวิชาและคณะกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีกอน สําหรับรายวิชาที่ตองการโอนจะตองเปนรายวิชาที่มีอยูในหลักสูตรที่กําลัง
ศึกษาอยูและใหนํารายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหโอนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ๆ มาคิดคํานวณคาระดับคะแนน
เฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมดวย
๔) การยกเวนรายวิชา
(ก) การยกเวนรายวิชาจะทําไดไมเกินกึ่งหนึ่งของหนวยกิตทั้งหมดตามหลักสูตรและ
ตองลงทะเบียนเรียนอีกไมนอยกวา ๔๐ หนวยกิต
(ข) รายวิชาที่ยกเวนใหตองไดระดับคะแนนตั้งแต ค (C) ขึ้นไป
นั ก ศึ ก ษาที่ ต องการยกเวนรายวิ ช าใหยื่ น คํ า รองขอยกเวนรายวิ ช าต อคณะภายในภาค
การศึกษาแรกที่นักศึกษาไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเพื่อใหคณะระบุจํานวนปIที่ตองศึกษา
การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคหรือคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมใหนํารายวิชา
ที่ไดรับการยกเวนมาคํานวณ เวนแตในสาขาวิชาที่ตองใชผลการเรียนประกอบการขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด ใหมีสิทธิขอโอนรายวิชาไดและใหนํารายวิชาเหลานั้นมาคํานวณหาคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยประจําภาคและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมดวย
นักศึกษาผูใดที่พนจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแลวสอบกลับเขามาเปนนักศึกษา
ใหมไดภายใน ๖ ภาคการศึกษา ใหนักศึกษาผูนั้นมีสิทธิขอยกเวนรายวิชาที่ไดเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลว โดย
ไมตองลงทะเบียนเรียนใหมในรายวิชาที่สอบไดคาระดับคะแนน ค (C) ขึ้นไป เวนแตในสาขาวิชาที่ตองใชผล
การเรียนประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด ใหมีสิทธิขอยกเวนรายวิชาไดและ
ใหนํารายวิชาเหลานั้นมาคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมดวย
ขอ ๓๒ การเปลี่ยนหรือยายสาขาวิชา
(๑) การเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๒) การยายสาขาวิชาไปตางคณะ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๓) การยายสาขาวิชาจะสมบูรณFก็ตอเมื่อนักศึกษาไดรับการ อนุมัติจากคณบดี

๑๕
(๔) เมื่อนักศึกษาไดยายสาขาวิชาแลวรายวิชาที่เคยศึกษามาในหลักสูตรเดิมใหนําผลการเรียนมา
ใชในหลักสูตรใหมไดโดยการเทียบโอนผลการเรียน
(๕) ใหนักศึกษาที่ประสงคFจะยายสาขาวิชายื่นคํารอง ที่ไดรับการอนุมัติจากคณบดีตอสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามแบบที่กําหนดไมนอยกวา ๔ สัปดาหF กอนเปRดภาคการศึกษาที่
นักศึกษาประสงคFจะยายสาขาวิชา
ขอ ๓๓ การรับโอนนักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น
(๑) นักศึกษาที่ขอโอนมาเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตองมีสถานภาพการเปนนักศึกษาของ
สถาบันเดิมไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ
(๒) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๘
หลักเกณฑFการรับโอนใหนําบทบัญญัติในขอ ๓๑ มาบังคับใชโดยอนุโลม
หมวด ๘
การยื่นขอสําเร็จการศึกษา การสําเร็จการศึกษา และการอนุมัติประกาศนียบัตร
ขอ ๓๔ คุณสมบัติของผูมีสิทธิขอยื่นสําเร็จการศึกษา ดังนี้
(๑) เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรรวมทั้งการลงทะเบียน
รายวิชาที่เคยไดระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.ส. (I) หรือ ถ (W) ดวย ทั้งนี้การลงทะเบียนตองเปนไปตาม
ขอ ๑๖ (๒)
(๒) เปนนักศึกษาที่ไดศึกษาครบตามหลักสูตรแลวแตยังมิไดดําเนินการยื่นขอสําเร็จการศึกษา
ขอ ๓๕ การยื่นขอสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาผูมีคุณสมบั ติครบถวนตามขอ ๓๔ ตองดําเนินการยื่นขอสําเร็จการศึกษา ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตอคณะใหเสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วันนับแตวันเปRดภาคการศึกษาปกติหรือภายใน ๓๐ วัน
นั บ แต วั น เปR ด ภาคการศึ ก ษาฤดู ร อน โดยใหทํ า ทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ ค าดว าจะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาจนกว า
คณะกรรมการประจําคณะจะอนุมัติการสําเร็จการศึกษา หากพนระยะเวลาที่กําหนด ใหเสนอขออนุมัติตอ
อธิการบดี หรือรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
ขอ ๓๖ การสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติประกาศนียบัตร
ผูที่จะสําเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) สอบไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาตางๆ และไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
(๒) มีคุณสมบัติครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนดและผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๓) ตองผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๔) ไมมีหนี้สินใดๆ ตอมหาวิทยาลัย
ใหคณะกรรมการประจําคณะอนุมัติสําเร็จการศึกษาแกผูมีคุณสมบัติครบถวนตาม (๑) (๒) (๓) และ
(๔) โดยรายงานสภาวิชาการเพื่อทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อนุมัติประกาศนียบัตร
วั น สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ใหถื อ เอาวั น ที่ ค ณะกรรมการประจํ า คณะประชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการ
ศึกษา สําหรับวันอนุมัติประกาศนียบัตรใหถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติประกาศนียบัตร

๑๖
หมวด ๙
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๗ นักศึกษาที่เขาศึกษากอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปIการศึกษา ๒๕๕๖ และยังคงมีสภาพเปน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในวันที่ขอบังคับมีผลบังคับใช ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม
จนกวาจะสําเร็จการศึกษา
ขอ ๓๘ สําหรับหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะที่นอกเหนือจากขอบังคับนี้ใหจัดทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ขอ ๓๙ หนาที่ใดในสวนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามขอบังคับนี้ ใหเปนหนาที่
ของหนวยงานของวิทยาเขตที่มีชื่อเรียกเปนอยางอื่นที่ทําหนาที่ดานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ณ วันที่

(ศาสตราจารยF (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

