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 “อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ ป ระจํ าหลั กสู ต ร  สาขา วิ ชา ต่ า งๆที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน 

 “หัวหน้าศูนย์การศึกษา” หมายถึง ผู้ทําหน้าที่หัวหน้าศูนย์ที่อธิการบดีมอบหมายงาน 
 “นักศึกษา” หมายถึง ผู้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช 
   วิทยาลัย 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้หรือมีความจําเป็นต้อง
ปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณาและหรือให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

หมวด ๑ 
คุณสมบตัิผู้สมัครเป็นนกัศึกษา 

 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
 ๖.๑ คุณวุฒิของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 ๖.๑.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผ่านการ
สอบคัดเลือกหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่สภาวิชาการกําหนด 
 ๖.๑.๒ เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา 
 ๖.๒ ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๖.๓ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม 
 ๖.๔ ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม 
 ๖.๕ ไม่เป็นผู้ที่วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพย์ติดให้โทษ 
 ข้อ ๗ การรับเข้าศึกษา 
  มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ เข้าศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภา
วิชาการกําหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา 

หมวด ๒ 
ระบบการศึกษา 

 ข้อ ๘ การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การศึกษาภาค
ปกติ และการศึกษาภาคพิเศษ 
 ๘.๑ การศึกษาภาคปกติใช้ระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็น๒ 
ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  

๘.๒ การศึกษาภาคฤดูร้อน หมายถึง การศึกษาที่มหาวิทยาลัยเปิดให้มีการเรียนการสอนต่อ
จากภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาภาคปกติในปีการศึกษานั้นๆ 

การศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีของการศึกษาภาคปกติทั้งนี้ การศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
  ๘.๒.๑ การดําเนินการ 
  ๑) คณะหรือภาควิชาใดมีความประสงค์จะเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ให้เสนอ
โครงการการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ภายในเดือนมกราคมของภาคการศึกษาสุดท้าย



 ๓ 

ในปีการศึกษานั้น หรือให้อยู่ในดุลพินิจของสภาวิชาการ และเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการแล้ว จึงจะ
สามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้ 
  ๒) คณะหรือภาควิชาใดที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนในปีการศึกษา
หนึ่งแล้วให้เปิดการสอนภาคฤดูร้อนได้ในปีการศึกษาต่อๆ ไป โดยไม่ต้องขออนุญาตอีก 
  ๘.๒.๒ ระยะเวลาการศึกษา 
  ๑) การศึกษาภาคฤดูร้อนต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ สัปดาห์ โดยให้เพิ่มช่ัวโมง
การศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับช่ัวโมงของการศึกษาภาคปกติ 
  ๒) การศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นการศึกษาที่ไม่บังคับสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาค
ปกติและไม่เป็นการบังคับสําหรับอาจารย์ผู้สอน 
  ๘.๒.๓ การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 
  การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลของการศึกษาภาคปกติ 
  ๘.๒.๔ การลงทะเบียนเรียน 
  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุ
จําเป็นและมีเหตุผลอันสมควร แต่ต้องได้อนุมัติจากคณบดี 
  ๘.๒.๕ ค่าหน่วยกิต ค่าตอบแทนการบรรยาย และค่าบํารุงการศึกษา 
  คณะ หรือ ภาควิชาสามารถเรียกเก็บค่าหน่วยกิตการศึกษาภาคฤดูร้อนจากนักศึกษา และ
จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงการบรรยายแก่อาจารย์ผู้บรรยายในอัตรา ดังนี้ 
  ก. ค่าหน่วยกิต 
  (๑) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตละ ๒๐๐ บาท สําหรับรายวิชาภาคทฤษฎี 
  (๒) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตละ ๓๐๐ บาท สําหรับรายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
  ข. ค่าตอบแทนการบรรยาย 
  (๑) ไม่น้อยกว่าช่ัวโมงละ ๒๐๐ บาท สําหรับรายวิชาภาคทฤษฎี 
  (๒) ไม่น้อยกว่าช่ัวโมงละ ๓๐๐ บาท สําหรับรายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
  ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงการศึกษาให้เป็นไปตามนโนบายของคณะ หรือ ภาควิชา โดยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  ๘.๒.๖ การสมัครและการรับสมัคร 
  ๑) ให้คณะหรือภาควิชาประกาศเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน พร้อมทั้งระบุ
รายละเอียดในการดําเนินการให้นักศึกษาทราบภายในเดือนสุดท้ายของภาคการศึกษาสุดท้ายของปี
การศึกษานั้นๆ  
  ๒) นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ย่ืนใบสมัครที่คณะหรือ
ภาควิชานั้นๆ และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือหัวหน้าภาควิชาแล้ว จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเรียน
สมบูรณ์ ทั้งนี้ แบบการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามที่สภาวิชาการกําหนด 
  ๘.๒.๗ ระบบบัญชีและการเงินของการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามระเบียบบัญชีและ
การเงินของมหาวิทยาลัย 
  ๘.๒.๘ ให้คณะ หรือ ภาควิชาที่เปิดทําการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนรายงานการดําเนินงาน
ให้สภาวิชาการทราบภายใน ๓ เดือน หลังสิ้นสุดโครงการ 
 ๘.๓ การศึกษาภาคพิเศษและการศึกษาต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามที่สภาวิชาการกําหนด 

ข้อ ๙ “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การกําหนดหน่วยกิตแต่ละ
รายวิชามีหลักเกณฑ์ดังนี้ 



 ๔ 

 ๙.๑รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า๑๕ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ๑หน่วยกิต 
 ๙.๒รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า๓๐ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ๑หน่วยกิต 
 ๙.๓การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า๔๕ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ๑หน่วยกิต 
 ๙.๔การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า๔๕ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ๑หน่วยกิต 

ข้อ ๑๐ จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๑๐.๑หลักสูตรปริญญาตรี (๔ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า๑๒๐หน่วยกิตใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน๘ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน๑๒ปีการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ๑๐.๒หลักสูตรปริญญาตรี (๕ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า๑๖๐หน่วยกิตใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน๑๐ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน๑๕ปีการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ๑๐.๓หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า๖ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า๑๘๐หน่วย
กิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน๑๒ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน๑๘ปีการศึกษาสําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ทั้งนี้ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 ข้อ ๑๑ เวลาเรียน 
  ในแต่ละรายวิชานักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดใน
หนึ่งภาคการศึกษา หรือได้ปฏิบัติงานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนกําหนดจึงจะมีสิทธิ
เข้าสอบในรายวิชานั้นๆ ยกเว้นคณบดี,ผู้อํานวยการวิทยาลัยหรือผู้ได้รับมอบอํานาจอื่นได้สอบสวนแล้วเห็น
ว่าการมีเวลาเรียนไม่ครบตามกําหนดนี้ เนื่องมาจากเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา 
 ข้อ ๑๒ การเทียบช้ันปีของนักศึกษา 
  ให้เทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษาจากจํานวนหน่วยกิต ที่สอบได้ ตามอัตราส่วนของหน่วย
กิตรวมของหลักสูตรนั้น 
 ข้อ ๑๓ โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือก
เสรีโดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาดังนี้ 
 ๑๓.๑หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมายถึงวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางมี
โลกทัศน์ที่กว้างไกลมีความเข้าใจธรรมชาติตนเองผู้อ่ืนและสังคมเป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถ
ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดีมีคุณธรรมตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย
และของประชาคมนานาชาติสามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใดๆก็ได้โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาและกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไปโดยให้มี
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า๓๐หน่วยกิต 
 ๑๓.๒หมวดวิชาเฉพาะหมายถึงวิชาแกนวิชาเฉพาะด้านวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุ่ง
หมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมดังนี้ 
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 ๑๓.๒.๑หลักสูตรปริญญาตรี (๔ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กว่า๙๕หน่วยกิต 
 ๑๓.๒.๒หลักสูตรปริญญาตรี (๕ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กว่า๑๓๘หน่วยกิต 
 ๑๓.๒.๓หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า๖ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า๑๔๔หน่วยกิต 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยววิชาเอกคู่หรือวิชาเอก
และวิชาโทก็ได้โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า๓๐หน่วยกิตและวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่
น้อยกว่า๑๕หน่วยกิตในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า
๓๐หน่วยกิตและให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า๑๕๐หน่วยกิต 
 ๑๓.๓หมวดวิชาเลือกเสรีหมายถึงวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัด
หรือสนใจโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มีจํานวนหน่วย
กิตรวมไม่น้อยกว่า๖หน่วยกิต 
 มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชา
เฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ทั้งนี้นักศึกษา
ต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หมวด ๓ 
การขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนการเทียบความรู้และประสบการณ์  

และการเทียบโอนหน่วยกิต 
 ข้อ ๑๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๕ การลงทะเบียนเรียน 
 ๑๕.๑ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย 
กําหนด ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาจได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนได้เป็นกรณีพิเศษจาก
คณบดี/ผู้อํานวยการ/หัวหน้าศูนย์การศึกษา/อาจารย์ประจําหลักสูตร ทั้งนี้ จะต้องลงทะเบียนเรียนให้
เรียบร้อยภายใน ๒ สัปดาห์ของภาคการศึกษานั้นๆ หรือ ๑ สัปดาห์ของการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ๑๕.๒ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว การลงทะเบียนเรียนล่าช้า การชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 ๑๕.๓ การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจําหลักสูตร ถ้า
รายวิชาใดบังคับว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อน ต้องสอบรายวิชาที่ต้องศึกษาก่อนให้ได้ หรือได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษ จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 
 ข้อ ๑๖ จํานวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 
 ๑๖.๑ นักศึกษาภาคปกติต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๙ 
หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิตสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาสําหรับการศึกษาภาคฤดูร้อนจะ
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนใน
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ภาคการศึกษาสุดท้าย ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อํานวยการวิทยาลัยหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจาก
มหาวิทยาลัย 
 ๑๖.๒ นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๙ 
หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
 ๑๖.๓ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นคําร้องขอลา
พักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา พร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษา มิฉะนั้นอาจถูกตัดช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนเรยีนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในจํานวนหน่วยกิตตามหลกัสูตร
และการเทียบความรู้และประสบการณ์ และการเทียบโอนหน่วยกิต 
 ๑๗.๑ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต(Audit) ได้ โดย
ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อํานวยการวิทยาลัย อาจารย์ประจําหลักสูตรและหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
จากมหาวิทยาลัยและชําระค่าหน่วยกิตหรือค่าธรรมเนียมตามปกติ 
 ๑๗.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ไม่บังคับให้นักศึกษาสอบ
และไม่มีผลการเรียน การบันทึกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษในช่องผลการเรียนจะบันทึกว่า “AUD” 
เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 
 ๑๗.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับ
หน่วยกิตได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการกําหนด และจะต้องปฏิบัติ
ตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  ๑๗.๔ การเทียบความรู้และประสบการณ์ และการเทียบโอนหน่วยกิตโดยที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ กําหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสะสมไว้ใน
ระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 
รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทํางาน 
  ๑๗.๕ การเทียบความรู้และประสบการณ์มีสองประเภทคือ 
  การเทียบความรู้จากการฝึกอาชีพและจากประสบการณ์การทํางาน มหาวิทยาลัยจะเทียบ
ความรู้สําหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพและมีประสบการณ์การทํางานดังนี้ 
  ๑.๑ ผู้มีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งหรือได้ปฏิบัติงานซึ่งมีภาระงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และสําเร็จการศึกษาต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า 
   (๑) เทียบความรู้ให้เข้าศึกษาได้ในระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ ๑ ประเภทนักศึกษา
ทดลองเรียน ๑ ปีการศึกษา 
   (๒) หากมีผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐ ให้ปรับ
สถานภาพเป็นนักศึกษาสภาพปกติ หากผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๒.๐ ให้ถือว่าพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ๑.๒ ผู้มีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งหรือได้ปฏิบัติงานซึ่งมีภาระงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า การเทียบความรู้ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับข้อ ๑๗.๕ ข้อย่อย ๑.๑ (๑) และ (๒) 
  ๑๗.๖ การเทียบความรู้จากผลการเรียนรู้ผู้สําเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เปรียญธรรม ๖ ประโยค (ป.ธ.๖) เปรียญธรรม ๗ ประโยค (ป.ธ.๗) หรือเปรียญธรรม ๘ ประโยค (ป.ธ.๘) 
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  ๑) เทียบความรู้ให้เข้าศึกษาได้ในระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ ๓ ในสาขาวิชาที่ตรงกัน หรือ
สัมพันธ์กันกับคุณวุฒิพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่สําเร็จการศึกษา 
  ๒) กรณีการเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาอื่นจากข้อ ๑๗.๖ ต้องศึกษารายวิชาบังคับ
เฉพาะสาขาวิชาหรือรายวิชาเอกของสาขาวิชา ให้ครบถ้วนตามข้อกําหนดของหลักสูตร 
  ๑๗.๗ การเทียบโอนหน่วยกิต 
  ๑) ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย และสมัครเข้าศึกษาปริญญาระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย เทียบโอนหน่วยกิตให้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาโท หมวดวิชาเลือกเสรี 
กลุ่มวิชาแกนพระพุทธศาสนาและหรือกลุ่มวิชาชีพที่ได้ศึกษามาในหลักสูตรปริญญาตรี 
  ๒) ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และสมัครเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เทียบโอนหน่วยกิตให้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาโท หมวดวิชา
เลือกเสรีและหรือกลุ่มวิชาชีพที่ได้ศึกษามาในหลักสูตรปริญญาตรี 
  ๓ )  ผู้สํา เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่จัดให้มี วิชา
พระพุทธศาสนาเป็นวิชาแกนของหลักสูตร มีปริมาณหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต เทียบโอนหน่วยกิต
ให้เช่นเดียวกันกับข้อ ๑๗.๖ 
  ๔) การเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๗.๗ ไม่รวมถึงการเทียบโอนหน่วยกิตในกลุ่มวิชา
พระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้เป็นวิชาแกนของหลักสูตร และกลุ่มวิชาเอกของสาขาวิชาที่สมัคร
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  ๑๗.๘ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  ๑) เทียบโอนหน่วยกิตให้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหรือหมวดวิชาเลือกเสรีที่ได้ศึกษามา
ในหลักสูตรอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

๒) เทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตให้ในกลุ่มวิชาเอกที่ได้ศึกษามาในหลักสูตรอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า ในกรณีที่เป็นการเข้าศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาที่ได้ศึกษามาในหลักสูตร
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

๓) กรณีที่สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาอื่นจากที่ได้สําเร็จการศึกษามาในหลกัสูตรอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า ต้องศึกษารายวิชาแกนของหลักสูตร รายวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชาและหรือรายวิชาเอกของ
สาขาวิชาให้ครบถ้วนตามข้อกําหนดของหลักสูตร 
 ทั้งนี้ การเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๗.๗ จะต้องได้ไม่มากกว่าหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
  ๑๗ .๙ การเทียบความรู้และประสบการณ์ ให้มีคณะกรรมการเทียบความรู้และ
ประสบการณ์จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ รูปหรือคน เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นการเทียบความรู้
และประสบการณ์ เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติการเทียบความรู้และประสบการณ์ 
  ในระดับคณะในคณบดีเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าภาควิชาที่ เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการและเลขานุการ และในระดับวิทยาลัยให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้า
ฝ่ายจัดการศึกษาหรือหัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๗.๑๐ การเทียบโอนหน่วยกิต ในระดับคณะให้หัวหน้าภาควิชาที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษา 
เป็นผู้พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณบดี และเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การเทียบโอหน่วยกิต 
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  ในระดับวิทยาลัย ให้หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษาหรือหัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษา เป็นผู้
พิจารณาการเทียบโอนหน่วยกิต โดยความเห็นชอบของผู้อํานวยการวิทยาลัย และเสนอสภาวิชาการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเทียบโอนหน่วยกิต 
  ๑๗.๑๑ การเทียบความรู้และประสบการณ์ และการเทียบโอนหน่วยกิตตามระเบียบนี้ หาก
มหาวิทยาลัยเห็นว่านักศึกษายังไม่มีพ้ืนความรู้ในบางรายวิชาและหรือเห็นว่าจะต้องเรียนเพิ่มเติมในรายวิชา
ใด นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๑๗.๑๒ นักศึกษาที่เทียบความรู้ ประสบการณ์ และหรือเทียบโอนหน่วยกิตตามระเบียบนี้ 
ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัย 
  ๑๗.๑๓ ในกรณีที่ต้องวินิจฉัย ตีความ ปัญหาที่เกิดจากการใช้ระเบียบนี้ ให้เสนอสภา
วิชาการพิจารณาเป็นเฉพาะกรณี และการวินิจฉัยตีความของสภาวิชาการถือเป็นที่สุด 
 ข้อ ๑๘ การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
 ๑๘.๑ ในรายวิชาที่มีการประเมินผลว่าสอบได้ นักศึกษาไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนซ้ําใน
รายวิชานั้นอีก ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบทุกวิชาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ และต้องเป็นรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนต่ํากว่า ๒.๐๐ เท่านั้น 
 ๑๘.๒ นักศึกษาที่สอบรายวิชาศาสนาบังคับหรือรายวิชาเอก ได้ระดับคะแนนต่ํากว่า C 
จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ําอีกจนกว่าจะสอบได้ระดับคะแนน C ขึ้นไป ส่วนรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่
รายวิชาบังคับและนักศึกษาสอบได้ระดับคะแนน F สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือจะเลือกลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอื่นแทนก็ได้ 
 ๑๘.๓ การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทนจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อํานวยการ/
หัวหน้าศูนย์การศึกษา/อาจารย์ประจําหลักสูตรและต้องนําค่าระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไป
รวมในการคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 ข้อ ๑๙ ให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร ทุกสาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติให้
เปิดสอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ภารกิจและหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร คือกํากับดูแลให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๓ ข้อ ๕๐ และข้อ ๕๑ แห่งระเบียบนี้ 
 ข้อ ๒๐ การเก็บค่าหน่วยกิต ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

หมวด ๔ 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ ๒๑ นักศึกษาต้องเข้าสอบทุกครั้งที่มีการสอบทุกประเภท ได้แก่ 
 ๒๑.๑ การสอบย่อย เป็นการทดสอบในระหว่างการศึกษาของแต่ละรายวิชา การ
กําหนดเวลา จํานวนครั้ง และวิธีการสอบ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจํารายวิชา 
 ๒๑.๒ การสอบระหว่างภาค เป็นการทดสอบในระหว่างการศึกษาของแต่ละรายวิชาโดยมี
การแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า การกําหนดเวลาและวิธีการสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจํา
รายวิชา 
 ๒๑.๓ การสอบปลายภาค เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชาที่สอนจบหลักสูตร
ที่กําหนดไว้ในภาคการศึกษานั้น การกําหนดเวลาและวิธีการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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  นักศึกษาที่ขาดสอบในรายวิชาใดให้ถือว่าได้ค่าระดับคะแนนศูนย์ (๐) เว้นแต่ในการสอบ
ครั้งนั้น ผู้ขาดสอบจะได้แจ้งเหตุที่ขาดสอบพร้อมแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียนมหาวิทยาลัยภายใน ๕ วันทํา
การนับจากวันที่ขาดสอบ เพื่อนายทะเบียนมหาวิทยาลัยจะได้ทํารายงานเสนอคณบดี/ผู้อํานวยการวิทยาลัย/
หัวหน้าศูนย์การศึกษา/อาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาให้การสอบครั้งนั้นไมส่มบูรณ์ 
 ข้อ ๒๒ การคิดคะแนนในแต่ละภาคการศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจํารายวิชาโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าศูนย์
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
 ข้อ ๒๓ ระบบการประเมินผล 
 ๒๓.๑ การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้กระทําเป็นระดับขั้น ซึ่งมีความหมาย
และค่าระดับคะแนนโดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ 
  

ระดับคะแนน เกรด ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
 ๘๐-๑๐๐ A ดีเยี่ยม  (Excellent) ๔.๐๐ 
 ๗๕-๗๙ B+ ดีมาก  (Very good) ๓.๕๐ 
 ๗๐-๗๔ B ดี  (Good) ๓.๐๐ 
 ๖๕-๖๙ C+ ค่อนข้างดี (Above average) ๒.๕๐ 
 ๖๐-๖๔ C พอใช้  (Average) ๒.๐๐ 
 ๕๕-๕๙ D+ อ่อน  (Below average) ๑.๕๐ 
 ๕๐-๕๔ D อ่อนมาก (Poor) ๑.๐๐ 
 ๐-๔๙ F ตก  (Fail) ๐ 

 
 ๒๓.๒ ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนหรือค่าระดับคะแนนดังกล่าว
ข้างต้น ให้ใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ 
 ๒๓.๒.๑AUD (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณี
พิเศษและไม่นับหน่วยกิต 
 ๒๓.๒.๒I (Incomplete) หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ 
 ๒๓.๒.๓ S (Satisfactory) หมายถึง การเรียนเป็นที่น่าพอใจ นักศึกษาสอบ
ผ่านวิชานั้น 
 ๒๓.๒.๔ U (Unsatisfactory) หมายถึง การเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําเพื่อเปลี่ยน U ให้เป็น S 
 ๒๓.๒.๕ W (Withdrawal) หมายถึง การขอเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ 
 ๒๓.๓ การให้ระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F จะกระทําในกรณีที่เป็น
รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ และหรือมีผลงานที่ประเมินค่าได้ตามระดับคะแนน 
 ๒๓.๔ นักศึกษาที่มีผลการศึกษาในระดับคะแนน D ขึ้นไปถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น 
ยกเว้นรายวิชาตามข้อ ๑๘.๒ ส่วนนักศึกษาที่มีผลการศึกษาในระดับคะแนน F จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําใน
รายวิชานั้น 
 ๒๓.๕ การให้ F นอกจากข้อ ๒๓.๓ จะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 ๒๓.๕.๑ นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 



 ๑๐ 

 ๒๓.๕.๒ นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจําหลักสูตร คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าศูนย์การศึกษา 
 ๒๓.๕.๓ นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบเนื่องจากได้รับการตัดสินว่ามีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 
๘๐ ในรายวิชานั้น 
 ๒๓.๕.๔ นักศกึษาทําผิดระเบียบการสอบและได้รับการตัดสินให้สอบตก 
 ๒๓.๖ การให้ AUD ในรายวิชาใดจะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
โดยไม่นับหน่วยกิต 
 ๒๓.๗ การให้ I ในรายวิชาใดจะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 ๒๓.๗.๑ นักศึกษาที่มีเวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐ แต่ไม่สามารถเข้าสอบได้เพราะป่วย 
โดยต้องยื่นใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจํารายวิชา และได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าศูนย์การศึกษา 
 ๒๓.๗.๒นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยและได้รับการอนุมัติจากคณบดี 
 ๒๓.๗.๓ นักศึกษาทํางานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชายังไม่สมบูรณ์และ
อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา 
 ๒๓.๗.๔ นักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์ I ต้องดําเนินการขอประเมินผลเพื่อแก้
สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกําหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน
สัญลักษณ์ I เป็น F โดยอัตโนมัติ 
 ๒๓.๘ การให้ S หรือ U ในรายวิชาใดจะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมี
หน่วยกิต แต่ภาควิชาเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับคะแนน 
 ๒๓.๙ การให้ W ในรายวิชาใด จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้
แล้ว โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๒๓.๙.๑ นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น หรือ ลาพักการศึกษาหลังจากเวลาที่ได้
กําหนดไว้และได้รับอนุมัติจากคณบดี 
 ๒๓.๙.๒ นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 ข้อ ๒๔ การคํานวณค่าระดับคะแนน 
 ๒๔.๑ การนับจํานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการาคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คํานวณ
จากรายวิชาที่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F 
 ๒๔.๒ สําหรับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ F ให้บันทึกผลการศึกษาในใบรายงานผลการศึกษา
และนําจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมาคํานวณในค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย 
 ๒๔.๓ การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
 ๒๔.๔ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ  
 ๒๔.๔.๑ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Semester Grade Point Average = 
SEM-GPA) ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของ
จํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาในภาค
การศึกษานั้นๆ 
 ๒๔.๔.๒ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = 
CUM-GPA) ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอา



 ๑๑ 

ผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดหารด้วยผลรวม
ของหน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด 

หมวด ๕ 
วินัยนักศึกษาคฤหัสถ์สถานภาพและการพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 ข้อ ๒๕ วินัยนักศึกษาคฤหัสถ์ และ สถานภาพนักศึกษา 
  ๒๕.๑นักศึกษาต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผู้นั้นกระทํา
ผิดวินัย จะต้องได้รับโทษตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
  ๒๕.๒ นักศึกษาต้องเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ประพฤติตนให้อยู่
ในความซื่อสัตย์ สุจริตปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย และไม่
กระทําการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวัฒนธรรมประเพณีของชาติและของมหาวิทยาลัย 
  ๒๕.๓ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง และกฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  ๒๕.๔ นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ในลักษณะสุภาพชนหรือตามแบบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 
  ๒๕.๕ นักศึกษาต้องมีความซื่อตรง ไม่ประพฤติตนหรือปฏิบัติตนในทางที่นํามาซึ่งความ
เสื่อมเสีย หรือเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
  ๒๕.๖ นักศึกษาต้องมีความสามัคคี ไม่กระทําการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือก่อ
การทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาด้วยกันหรือกับสถาบันการศึกษาอื่นรวมทั้งประชาชน 
  ๒๕.๗ นักศึกษาต้องปฏิบัติตนต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ ด้วยความสุภาพมีสัมมาคารวะ ไม่
แสดงอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยาม 
  ๒๕.๘ นักศึกษาต้องไม่สูบบุหรี่ เสพสุรา ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดใดๆ หรือแสดงกิริยาอัน
ไม่เหมาะสมเมื่ออยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 
  ๒๕.๙ นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือ ไม่ขัดขืน ไม่กล่าวข้อความอันเป็นเท็จ ไม่ปกปิด
ข้อเท็จจริงอันควรบอกต่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่ และแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา เมื่ออาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ 
  ๒๕.๑๐ นักศึกษาต้องไม่ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง หรือทําลายทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือของ
มหาวิทยาลัย 
  ๒๕.๑๑ นักศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติของตนเอง โดยประพฤติตนมิให้เป็นผู้ที่ช่ือ
ว่าไม่สุจริต หรือประพฤติช่ัว เช่น 
  ๑) ทุจริตในการศึกษา การสอบ หรือพยายามกระทําการเช่นนั้น 
  ๒) ประพฤติหรือกระทําการใดๆ ให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ศีลธรรมในทางชู้สาว 
  ๓) เล่น หรือสนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน 
  ๔) เสพสุราเมรัย ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดใดๆ จนไม่สามารถครองสติได้ หรือเป็นต้นเหตุ 
       ที่กระทําความเสื่อมเสียหายต่อตนเองและมหาวิทยาลัย 
  ๕) ครอบครองอาวุธร้ายแรง วัตถุระเบิด หรือสิ่งผิดกฎหมาย 
  ๖) ทําร้ายร่างกายอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 
  ๗) กล่าววาจาดูหมิ่น เหยียดหยามอาจารย์และพระภิกษุ สามเณรหรือนักบวช 
  ๘) กระทําความผิดกฎหมายอาญา ยกเว้นการกระทําผิดที่กระทําโดยความประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ ซึ่งลักษณะความผิดนั้นเป็นความผิดไม่เป็นที่เสื่อมเสียต่อเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 



 ๑๒ 

  ๙) ความผิดอ่ืนใดที่คณะกรรมการเสนอต่อมหาวิทยาลัย ว่าเป็นความผิดที่มีลักษณะที่ได้ช่ือ
ว่าไม่สุจริต หรือประพฤติช่ัว 
  ๑๐) ความผิดอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๒๕.๑๒ โทษฐานผิดวินัย มี ๘ สถาน คือ 
  ๑) ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 
  ๒) ชดใช้ค่าเสยีหาย 
  ๓) ตัดคะแนนความประพฤติ 
  ๔) ภาคทัณฑ ์
  ๕) พักการศึกษาต้ังแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๒ ปีการศึกษา 
  ๖) ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา เช่น ใบรับรอง ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร มี
กําหนดไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา 
  ๗) ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดย 
   (๑) ให้ออก 
   (๒) ลบช่ือออกจากมหาวิทยาลัย 
  ๘) โทษอื่นตามที่มหาวิทยาลยัเห็นสมควร 

๒๕.๑๓ การลงโทษนักศึกษา 
  ๑) ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบอํานาจ สั่งให้สอบสวนหาข้อเท็จจริง หรือ
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ๒) ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังมีอํานาจเรียกขอเอกสารหลักฐานจากนักศึกษา หรือ
คู่กรณี ตลอดถึงขอความร่วมมือจากคณาจารย์เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และนักศึกษาในการให้ข้อเท็จจริง 
  ๓) ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา หรือคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่มหาวิทยาลัย
แต่งต้ังขึ้น สอบสวนข้อเท็จจริงให้ปรากฏด้วยความถูกต้องยุติธรรม เสนอลักษณะความผิดและขอบข่ายการ
ลงโทษต่อมหาวิทยาลัย 
  ๔) ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายมีอํานาจสั่งลงโทษนักศึกษาที่กระทํา
ความผิดได้ทุกสถานความผิดในข้อ ๑๖ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
  ๕) ให้คณบดี หรือ ผู้ที่คณบดีมอบหมายลงโทษนักศึกษาของตนได้ ตามข้อ ๒๕.๑๒ ๑) ๒)
๓)และ ๔) 
  ๖) ให้กองพัฒนานักศึกษาดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  (๑) แจ้งนักศึกษาผู้ถูกลงโทษ 
  (๒) แจ้งผู้ปกครองนักศึกษา 
  (๓) แจ้งฝ่ายทะเบียนนักศึกษา 
  (๔) แจ้งคณะทีน่ักศึกษาสังกัด 
  (๕) ติดประกาศและบันทึกขอ้มูล 

๒๕.๑๔ การอทุธรณ์คําสั่งลงโทษ 
  ๑) นักศึกษาทีถู่กคําสั่งมหาวิทยาลัยลงโทษ หากไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าว ให้ขออุทธรณ์
คําสั่งนั้นต่อมหาวิทยาลัยผ่านกองพัฒนานักศึกษา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบคําสั่ง 
  ๒) ให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัย หรือแต่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยคําอุทธรณ์ เพิ่มโทษลดโทษ 
หรือยกโทษ ได้ทุกกรณี และคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 



 ๑๓ 

  ๓) เมื่อผลการอุทธรณ์เป็นประการใด ให้กองพัฒนานักศึกษา แจ้งผลการวินิจฉัยนั้นให้
นักศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัดและฝ่ายทะเบียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
  ๔) ในกรณีที่ต้องมีการตีความระเบียบนี้ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
เป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินชี้ขาด แล้วถือเป็นอันยุติ 
 นักศึกษาที่ปฏิบัติตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบนี้โดยถูกต้องสมบูรณ์ ถือว่ามีสถานภาพเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ๒๕.๑๕ นักศึกษาภาคปกติมี ๒ สถานภาพ คือ 
  ๑) นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกหรือ
นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ 

๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 
๑.๕๐ ถึง ๑.๙๙ 
 ข้อ ๒๖ การจําแนกสถานภาพนักศึกษา 
 ๒๖.๑ การจําแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาเป็นปีแรก การจําแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาแรกที่
เข้าศึกษา 
 ๒๖.๒ นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้นําผลการศึกษาภาค
ฤดูร้อนไปรวมกับผลการศึกษาภาคปกติในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน เพื่อการ
จําแนกสถานภาพนักศึกษา 
 ๒๖.๓ นายทะเบียนต้องแจ้งสถานภาพนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ ให้นักศึกษาที่มีสภาพเช่นนั้น
และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาผู้นั้นทราบโดยเร็วที่สุด 
 ข้อ ๒๗ การพ้นสถานภาพนักศึกษา 
 ๒๗.๑ มรณภาพ หรือ ตาย 
 ๒๗.๒ ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร คณบดี 
ผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าศูนย์การศึกษาให้ลาออก 
 ๒๗.๓ ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในข้อ ๖ 
 ๒๗.๔ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้จบการศึกษา 
 ๒๗.๕ มีระยะเวลาการศึกษาครบ ๑๖ ภาคการศึกษาแต่ยังมีจํานวนหน่วยกิตสอบได้ไม่ครบ
ตามหลักสูตร หรือได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๒.๐๐  
 ๒๗.๖ ใช้เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 ๒๗.๗ ถูกถอนสถานภาพนักศึกษาหรือถูกคัดช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษาในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
 ๒๗.๗.๑ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษา
เป็นปีแรก 
 ๒๗.๗.๒ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๗๕ ในสองภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกัน 
 ๒๗.๗.๓ เป็นนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๑.๘๐ เป็นเวลา
สองภาคการศึกษาที่มีการจําแนกสถานภาพต่อเนื่องกันหรือเป็นนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ครบ ๔ ภาคการศึกษา 
ที่มีการจําแนกสถานภาพต่อเนื่องกัน แล้วยังไม่พ้นสถานภาพนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ 



 ๑๔ 

 ๒๗.๗.๔ ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
และไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการลาพักการศึกษา 
 ๒๗.๗.๕ ลาพักการศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็น
กรณีพิเศษ 
 ๒๗.๗.๖ มหาวิทยาลัยพิจารณาให้พ้นสถานภาพนักศึกษาเพราะการกระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
 ๒๗.๗.๗ ทําการทุจริตอย่างร้ายแรงในการสอบ 
 ข้อ ๒๘ เพื่อแสดงสถานภาพการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีบัตรประจําตัวนักศึกษาเพื่อ
ประกอบการใช้สิทธิต่างๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๙ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ย่ืนคําร้องการลาออกพร้อมด้วยใบ
ปลอดพันธะต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้า
ศูนย์การศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจํา
หลักสูตร คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าศูนย์การศึกษารายงานสภาวิชาการทราบ 
 

หมวด ๖ 
การลาพักการศึกษาและการสั่งพักการศึกษา 

 ข้อ ๓๐ การลาพักการศึกษา 
  นักศึกษาจะต้องยื่นคําร้องขออนุมัติการลาพักการศึกษาต่อคณบดี โดยความเห็นชอบจาก
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากวันเปิดเรียนของภาค
การศึกษานั้น และสามารถลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษายังมีความ
จําเป็นที่จะต้องลาพักการศึกษาต่อ ให้ย่ืนคําร้องขอลาพักการศึกษาใหม่ 
 ข้อ ๓๑ นักศึกษาอาจยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 ๓๑.๑ ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้นจะได้รับอนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษจากสภาวิชาการ 
 ๓๑.๒ ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
 ๓๑.๓ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
 ๓๑.๔ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดใน
ภาคการศึกษานั้นตามคําสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล 
 ๓๑.๕ มีเหตุจําเป็นสุดวิสัย หรือมีความจําเป็นส่วนตัวที่คณะกรรมการประจําหลักสูตร
พิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ ๓๒ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๓๒.๑ ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกคัดช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 ๓๒.๒ การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ขอลาพักการศึกษาทุกครั้งอยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๑๐ ยกเว้นนักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๑.๒ 
 ๓๒.๓ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาจะต้องยื่นคําร้องเพื่อ
ขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษานั้น และให้คณบดีแจ้งให้นาย
ทะเบียนมหาวิทยาลัยทราบ 



 ๑๕ 

 ข้อ ๓๓ การสั่งพักการศึกษา 
 ๓๓.๑ นักศึกษาอาจถูกสั่งพักการศึกษาได้ในกรณีที่ประพฤติทุจริตในการสอบหรือประพฤติ
ผิดวินัยนักศึกษา 
 ๓๓.๒ การสั่งพักการศึกษาตามข้อ ๓๓.๑ จะสั่งพักการศึกษาได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา 
 ๓๓.๓ การส่ังพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่กระทํา
ผิดนั้น โดยให้มีระยะเวลาการลงโทษต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็น
ระยะเวลาการศึกษาและให้จําแนกสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักด้วย 
 ข้อ ๓๔ นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยพิจารณาให้พ้นสถานภาพนักศึกษา อาจ
อุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 ๓๔.๑ ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธ์ิอุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแต่วันทราบ
คําสั่งลงโทษ 
 ๓๔.๒ การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
 ๓๔.๓ การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้สําหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอื่น
หรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
 ข้อ ๓๕ให้อธิการบดีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย มีคําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแก่กรณี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสภาวิชาการ 
  คําวินิจฉัยของอธิการบดี ให้ถือเป็นที่สุด แล้วแจ้งคําวินิจฉัยเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ภายใน ๑๕ วัน 

หมวด ๗ 
การขอลด ขอเพิ่มและขอเพิกถอนรายวิชา 

 ข้อ ๓๖ การขอลด ขอเพิ่ม หรือขอเพิกถอนรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และนําความเห็นของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรอาจารย์ประจํารายวิชามาประกอบการพิจารณาแล้วแจ้งให้
นายทะเบียนทราบ 
 ข้อ ๓๗ การขอลด หรือขอเพิ่มรายวิชาที่จะเรียนให้กระทําได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษา หรือภายในสัปดาห์แรกของการศึกษาภาคฤดูร้อน และรายวิชาที่ขอลดนั้นจะไม่บันทึกในใบ
รายงานผลการศึกษา 
 ข้อ ๓๘ การขอลดรายวิชา การขอเพิ่มรายวิชา จะต้องไม่ขัดกับจํานวนหน่วยกิตตามข้อ ๑๖ 
 ข้อ ๓๙ การขอเพิกถอนรายวิชา 
 ๓๙.๑ การขอเพิกถอนรายวิชาจะกระทําได้ภายในสัปดาห์ที่ ๙ ของภาคการศึกษาหรือ
ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของการศึกษาภาคฤดูร้อน รายวิชาที่ขอเพิกถอนนั้นจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงาน
ผลการศึกษา 
 ๓๙.๒ การขอเพิกถอนรายวิชาหลังระยะเวลาที่กําหนดจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะขอเพิกถอน
ทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น โดยย่ืนคําร้องขอเพิกถอนก่อนวันสอบไล่วันแรกประจําภาคการศึกษา เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ของการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติเป็น
กรณีพิเศษจากคณบดี 
 ข้อ ๔๐ การเทียบความรู้ การเทียบรายวิชา การโอนหน่วยกิต การรับโอนนักศึกษา และการศึกษา
ข้ามสถาบัน ให้เป็นไปตามที่สภาวิชาการกําหนด 
 



 ๑๖ 

หมวด ๘ 
การย้ายวิทยาเขต การยา้ยคณะ และการเปลี่ยนสาขาวชิา 

 ข้อ ๔๑ การย้ายวิทยาเขต 
 ๔๑.๑ นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ หรือ ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา ณ วิทยาเขต วิทยาลัย 
ศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษาใด จะต้องศึกษา ณ วิทยาเขตวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษานั้น 
 ๔๑.๒ มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้นักศึกษาย้ายไปศึกษา ณ วิทยาเขตวิทยาลัยศาสน
ศาสตร์ ศูนย์การศึกษาอื่น เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการกําหนด 
 ข้อ ๔๒ การย้ายคณะ 
 ๔๒.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอย้ายคณะ 
 ๔๒.๑.๑ ไม่เป็นผู้ที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 ๔๒.๑.๒ ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะมาก่อน 
 ๔๒.๑.๓ จะต้องศึกษาอยู่ในคณะเดิมไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับ
ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกมหาวิทยาลัยให้พักการศึกษา 
 ๔๒.๒ ในการยื่นคําร้องขอย้ายคณะ นักศึกษาต้องแสดงเหตุผลประกอบ และอยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าศูนย์
การศึกษาที่เกี่ยวข้องที่จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบของคณะนั้นๆ  
 ๔๒.๓ การขอย้ายคณะจะกระทําได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกติ แต่ต้องกระทําก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป 
 ๔๒.๔ นักศึกษาที่ย้ายคณะ จะต้องมีเวลาเรียนในคณะที่ย้ายเข้ามาอย่างน้อย ๔ ภาค
การศึกษาก่อนจบการศึกษา 
 ๔๒.๕  รายวิชาที่นักศึกษาย้ายคณะได้ศึกษามา ถึงแม้จะไม่ตรงกับหลักสูตรของคณะที่ย้าย
เข้าศึกษาใหม่ก็ตาม ให้นํามาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย 
 ข้อ ๔๓ การเปลี่ยนสาขาวิชา 
 ๔๓.๑ การขอเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทําได้เพียงครั้งเดียวตลอดการเป็นนักศึกษา 
 ๔๓.๒ การขอเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทําได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกติ แต่ต้องกระทํา
ก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป 
 ๔๓.๓ การขอเปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
และได้รับอนุมัติจากคณบดี 

หมวด ๙ 
การสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ ๔๔ การขอจบการศึกษา 
  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษา ได้ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป มีสิทธิย่ืนคําร้องแสดงความจํานงขอจบการศึกษาต่อนาย
ทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔๕ การให้ปริญญา 
 ๔๕.๑ นักศึกษาที่จะรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 



 ๑๗ 

  ๔๕.๑.๑ สอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรของสาขาวิชาและได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
  ๔๕.๑.๒สอบได้นักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาชั้นเอกหรือสอบผ่านหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นเพื่อทดแทน 
  ๔๕.๑.๓มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ 
  ๔๕.๑.๔ ไม่มีพันธะผูกพันใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
  ๔๕ .๑ .๕  นักศึกษาที่ เ ป็นชาวต่างประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 
๔๕.๑.๑,๔๕.๑.๓ และ ๔๕.๑.๔ แต่ไม่ได้นักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาช้ันเอก ต้องทํารายงานเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการกําหนด 
  ๔๕.๑.๖ นักศึกษาคฤหัสถ์ต้องผ่านการฝึกสหกิจศึกษาตามหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ช่ัวโมง เว้นแต่คณะศึกษาศาสตร์ต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่
น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๔๕.๑.๗ นักศึกษาต้องปฏิบัติงานดังนี้ 
   (๑) หลังจากสอบปลายเรียนที่ ๒ ของปีที่ ๑,๒,๓ เป็นระยะเวลาช่วงละ ๑ เดือน 
หรือปีที่ ๔ หลังจากปฏิบัติกรรมฐานแล้วเป็นระยะเวลา ๓ เดือน 
   (๒) ปฏิบัติงานในศาสนสถาน สถานที่ราชการ หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ หรือ
สถานที่ดําเนินการเกี่ยวกับกับสาธารณประโยชน์ 
   (๓) หน่วยงานอื่นๆ ที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และสร้างสรรค์
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สังคม ชุมชน 
   (๔) สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   ๔๕.๑.๘ การยกเว้นการปฏิบัติงาน 
   (๑) นักศึกษาที่ถูกระดมพลเข้ารับราชการในภาวะฉุกเฉินหรือสงคราม และต้องทํา
รายงานการปฏิบัติภารกิจ โดยการรับรองของผู้บังคับบัญชา แล้วเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อขออนุมัติการรับ
ปริญญา 
   (๒) นักศึกษาที่ได้รับอุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้ปฏิบัติงานไม่ได้ แต่ต้องมีใบรับรองจาก
สถานพยาบาล โดยสภาวิชาการเป็นผู้ประกาศกําหนด 
   (๓) นักศึกษาที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ต้องปฏิบัติงาน 
   ๔๕.๑.๙ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   (๑) ให้ศูนย์บริการวิชาการร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา โดยอนุมัติของคณบดีแล้วเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อขออนุมัติการรับปริญญา 
   (๒) เกณฑ์การประเมินผลงาน ให้เป็นไปตามที่กองพัฒนานักศึกษากําหนดโดยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ 
   ๔๕.๑.๑๐ นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเรียนแล้ว แต่ต่อมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขอ
อุปสมบท เป็นพระภิกษุ หรือบรรพชาเป็นสามเณร ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจของพระนักศึกษา 
   ๔๕.๑.๑๑ นักศึกษาที่ลาสิกขาจากเพศพระภิกษุ สามเณร และศึกษาต่อจนสําเร็จ
การศึกษาให้ถือแนวปฏิบัติตามระเบียบนี้คือ 

(๑) ต้องปฏิบัติงานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และ 



 ๑๘ 

(๒) ต้องชําระค่าบํารุงมหาวิทยาลัยต้ังแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท จึง
จะมีสิทธิขอใบรับรองผลการเรียนจบตามหลักสูตร ใบแจ้งผลการศึกษาและรับปริญญา ทั้งนี้โดยสภาวิชาการ
เป็นผู้ประกาศกําหนด 

๔๕.๑.๑๒ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันกับนักศึกษาที่เป็น
พระภิกษุสามเณรต้องรอ รับปริญญาพร้อมกัน แต่สามารถขอใบรับรองการเรียนจบตามหลักสูตร ใบแจ้งผล
การศึกษาได้หลังจากได้สอบผ่านทุกวิชาและผ่านการปฏิบัติกรรมฐานแล้ว 

๔๕.๑.๑๓ ในกรณีที่ต้องมีการตีความตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของสภาวิชาการเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินชี้ขาดแล้วถือเป็นอันยุติ 
 ๔๕.๑.๑๔ นักศึกษาบรรพชิตต้องผ่านการปฏิบัติกรรมฐานแบบเข้มข้นระหว่างปีที่
กําลังศึกษาในชั้นปีที่ ๑-๓ ปีละครั้งๆ ละ ๗ วัน และนักศึกษาบรรพชิตช้ันปีที่ ๔ ต้องผ่านการปฏิบัติ
กรรมฐานแบบเข้มข้นรวม ๑๕ วัน ณ สถานที่ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน แต่ละแห่งขึ้นอยู่กับสถานศึกษานั้นๆ 
กําหนด 
 ๔๕.๒ คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตรเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษา
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔๕.๑ ให้เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม แล้วแจ้งให้นาย
ทะเบียนมหาวิทยาลัยเสนอชื่อต่อสภาวิชาการเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 ข้อ ๔๖ การขอรับปริญญา 
  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔๕ จะต้องยื่นคําร้องแสดงความจํานงขอรับ
ปริญญาต่อนายทะเบียนมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย และอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาค
การศึกษานั้น 
 ข้อ ๔๗ การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
 ๔๗.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๔๗.๑.๑ สอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายใน ๔ ปี๕ ปี หรือ ๖ ปี 
 ๔๗.๑.๒ สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 
 ๔๗.๑.๓ ไม่เคยสอบได้ระดับคะแนน D หรือ F และไม่เคยเรียนซ้ําในรายวิชาใด 
 ๔๗.๒ นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๔๗.๒.๑ สอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายใน ๔ ปี ๕ ปี หรือ ๖ ปี 
 ๔๗.๒.๒ สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป 
 ๔๗.๒.๓ ไม่เคยสอบได้ระดับคะแนน D หรื F และไม่เคยเรียนซ้ําในรายวิชาใด 
 ๔๗.๓ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนไม่มีสิทธิได้รับสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ ๔๘ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้เหรียญรางวัลแก่นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๔๘.๑ ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และ 
 ๔๘.๒ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรและในปี
การศึกษาเดียวกัน 
 ข้อ ๔๙ พิธีประทานปริญญา 

พิธีประทานปริญญาจะจัดให้มีปีละ ๑ ครั้ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 
 



 ๑๙ 

หมวด ๑๐ 
การประกันคณุภาพและพัฒนาหลักสูตร 

 ข้อ ๕๐ การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 
 ๕๐.๑ การบริหารหลักสูตร 
 ๕๐.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 ๕๐.๓ การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
 ๕๐.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ข้อ ๕๑ การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๕๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งนี้ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๔ให้ใช้ระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ ไปจนกว่าจะสําเร็จ
การศึกษา หรือจนกว่าจะสามารถดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 

(สมเด็จพระวันรัต) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 


