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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

*********************** 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  จึงสมควร
ปรับปรุงข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2549 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 เพ่ือให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 145(5/2561) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2561" 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2549 

3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ที่มีการก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

พิมพ์ส าเนา 
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“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง 
ศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณะหรือ
วิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณบดีของคณะหรือ
วิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

“คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐาน
ทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “อาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรนั้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งนี้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐาน
นี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การ
วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกิน
กว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือ
อาจารย์พิเศษที่มีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน 
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“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
ของนักศึกษาโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรียนในเวลา

ราชการ หรือหากมีความจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรียนใน

วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือหากมีความจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนในเวลาราชการ
ด้วยก็ได้ 

“ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาจัดการศึกษาอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ 
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 
หมวด 1 

การรับเข้าศึกษา 
 
ข้อ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา  

6.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

6.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

6.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้อง
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่น้อย
กว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา อนึ่งในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดภาค
การศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียนขาด
คุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

6.4 มีคุณสมบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา   

7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆ ไปตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ 

7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือเข้า
ศึกษาในชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 

ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา  
8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี 
8.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
8.3 นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/

หรือท าการวิจัย โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   

9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่ามี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย 

9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6  
9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่น้อย

กว่าหนึ่งปีการศึกษา 
9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 

และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนการศึกษาของ
สาขาวิชาที่จะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ
รายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2.00 ส าหรับระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน 2 เท่าของแผนการ
ศึกษา โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม ทั้งนี้จะต้องมีจ านวน
หน่วยกิตท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร 

9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรอื I หรือ U 
9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  

9.3.1 ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่ก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา  

9.3.2 ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหา
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 
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9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอน โดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชา  และ/หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การนับระยะเวลาที่ศึกษา
ในหลักสูตรให้เริ่มนับตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 

ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา  ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง  
11.1 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่

เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติมได้ 
11.2 การแสดงความจ านงขอเข้าศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่ก าหนด

โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา 
11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ และ/

หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
11.4 การเทียบโอนหน่วยกิต  

11.4.1 รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณาเทียบโอน
เพ่ือใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก  

11.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้น าความตามข้อ 10 มาใช้โดยอนุโลม 
ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

12.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆไป ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

12.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ 

12.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือ
เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 

 
หมวด 2 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

ข้อ 13 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15
สัปดาห์ 
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13.1 มหาวิทยาลัยอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวน
หน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

13.2 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคให้ถือแนวทางดังนี้ 
13.2.1 ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  12  สัปดาห์ 
โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาคหรือ 4

หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
13.2.2 ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2

หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
13.3 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 

13.3.1 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางเวลาของปี
การศึกษาหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ หรือข้อตกลงตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

13.3.2 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้
การสอนผ่านทางไกลระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่างๆหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะหรือ
ข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

13.3.3 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามก าหนดเวลาของคณะนั้นๆ 

13.3.4 การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด ซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศและมีการ
จัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

13.3.5 รูปแบบอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 14 การก าหนดรายวิชา  เพ่ือความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ในแต่

และกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจ ารายวิชา (Course Number) ชื่อรายวิชา (Course Name) จ านวน
หน่วยกิต จ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด ดังนี้ 

14.1 เลขประจ ารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อ
ภาษาอังกฤษของกลุ่มวิชา จ านวนไม่เกิน 4 ตัวอักษร และส่วนที่สองเป็นตัวเลข 3 หลัก ซึ่งตัวเลขหลักร้อย
หรือตัวเลขแรก หมายความว่า ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี หลักสิบ หมายความว่า รายวิชาในกลุ่มวิชา
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เดียวกันในสาขาวิชา และหลักหน่วย หมายความว่า ล าดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน การ
ก าหนดตัวอักษรของกลุ่มวิชาใดๆ ให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

14.2 ชื่อรายวิชา เป็นชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ให้ความหมายของรายวิชานั้น ใน
กรณีท่ีชื่อเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายชื่อ ซึ่งแสดงถึงว่าในรายวิชานั้นมีเนื้อหารายวิชาสัมพันธ์ 
ต่อเนื่องกัน 

14.3 จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติและจ านวนชั่วโมงศึกษา
ด้วยตนเองให้ก าหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 15    

จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1 หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ 2 ชั่วโมงศึกษาด้วย
ตนเอง และ 1 หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ 1 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 

ข้อ 15 การคิดหน่วยกิต  มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษาจ านวน
หน่วยกิต บ่งถึงเชิงปริมาณเนื้อหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นชั่วโมงที่ใช้ของแต่ละรายวิชาโดยให้
ถือเกณฑ์ ดังนี้ 

15.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค 

15.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มคี่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 

ส าหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 14 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบค่า
หน่วยกิตกับชั่วโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ 16 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
16.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิตใช้เวลา

ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิตใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษาส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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16.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 18 ปี
การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 6 ปีการศึกษาส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาใน
หลักสูตรนั้น 

ข้อ 17 การลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
โดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาท าหน้าที่แนะน าและให้ค าปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาและเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

17.1 การลงทะเบียนรายวิชา ให้ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหากนักศึกษามา
ลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา  

17.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังก าหนด ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาของการเพ่ิม-ถอน
รายวิชา หากพ้นก าหนดนี้มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น  

17.3 การลงทะเบียนเรียนซ้ าจะท าได้ต่อเมื่อ  
17.3.1 รายวิชานั้นได้ล าดับขั้นต่ ากว่า C 
17.3.2 กรณีต้องการเรียนซ้ าในรายวิชาที่ได้ล าดับขั้น C หรือสูงกว่า สามารถกระท า

ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
17.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่น

หลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  
17.5 รายวิชาใดท่ีได้รับอักษร I นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ าอีก 
17.6 การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน

รายวิชา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
17.7 กรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติให้

มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ 
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กรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา จะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิตในภาค
การศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ  

ส าหรับการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจ านวนหน่วยกิตลง
ทะเบียนตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น 

หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผล ความจ าเป็น สามารถอนุมัติให้การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวน
หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ 
การศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

17.8 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W  

17.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ได้
หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ยื่นหลักฐานนั้น
ต่อมหาวิทยาลัยทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น ตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V  

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพ่ือขอรับการวัด
และประเมินผลเป็นล าดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

17.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
จะต้องขอลาพักการศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้
นั้นจากทะเบียนนักศึกษา 

17.11 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา กลับเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา ใน
กรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่
ค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคก่อน หาก
พ้นก าหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา 

17.12 กรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
ราย กรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่ตนสังกัด อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนรายวิชาตามข้อ
17.6 ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

17.13 กรณีท่ีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
ราย หรือกรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ อธิการบดีอาจ
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พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้
ทั้งนี้ โดยต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 3 
หลักสูตรการศึกษา 

 

ข้อ 18 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 
18.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 

18.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการที่มุ่ งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

18.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตร
ปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้วและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

18.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
18.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ

รอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่าน
การฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตท่ี
มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง”
ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

18.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตร
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึ กษา
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงใน
หน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ 

หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมี
การเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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ข้อ 19 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา 
ดังนี้ 

19.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายความว่า หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด าเนินชีวิตอย่างมี 
คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใดๆก็ได้โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสร้างเสริมลักษณะนิสัย ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
วิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จ านวนหน่วย
กิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญา
ตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

19.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายความว่า วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจ านวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพ
ก าหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพก าหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทาง
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วย
กิต ในจ านวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กว่า 90 หน่วยกิต 

19.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและ
วิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิต
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ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้ เรียนต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

19.3  หมวดวิชาเลือกเสรี หมายความว่า วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มี 
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ 
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตาม
เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
เทียบโอนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 4 

การด าเนินการศึกษา 
 

ข้อ 20 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
หน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ข้อ 21 จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
21.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบด้วย 

21.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

21.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน 

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 
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กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวนทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มนีั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

21.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ให้สามารถท าหน้าที่ 
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

21.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) 
ประกอบด้วย 

21.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็นบุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

21.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน 

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์
ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน 
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กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็น บุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และ
หากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น 
ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 

กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

21.2.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

ส าหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็น 
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปีทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

ข้อ 22 การเพิ่มและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการให้ส าเร็จการศึกษา 
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ข้อ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา  
23.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาค

การศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เมื่อได้ท าการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือ
ว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง  

23.2 นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ตามแผนหรือก าหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและ
ประเมินผลในรายวิชานั้น  

ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U 
23.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบล าดับขั้น และค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลนอกจาก 

รายวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล าดับขั้นซึ่งไม่มีค่าล าดับขั้น 
23.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้ก าหนดดังนี้  
             สัญลักษณ์              ความหมาย  
                   A =        ดีเยี่ยม (EXCELLENT)  
                   B+ =       ดีมาก (VERY GOOD)  
                   B = ดี (GOOD)  
                   C+  = ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)  
                   C    = พอใช้ (FAIR)  
                   D+ = อ่อน (POOR)  
                   D   = อ่อนมาก (VERY POOR)  
                   F    = ตก (FAILED)  
                   S    = เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY)  
                   U    = ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY)  
                   I     = การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 
                   V    = ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR)  
                   W  = การถอนรายวิชา (WITHDRAWN)  
23.5 ระบบล าดับขั้น ก าหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซึ่งแสดงผล

การศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าล าดับขั้นดังนี้  
ล าดับขั้น  A      มีค่าล าดับขั้นเป็น   4 
ล าดับขั้น  B+   มีค่าล าดับขั้นเป็น   3.5  
ล าดับขั้น  B    มีค่าล าดับขั้นเป็น   3 
ล าดับขั้น  C+   มีค่าล าดับขั้นเป็น   2.5  
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ล าดับขั้น  C    มีค่าล าดับขั้นเป็น   2  
ล าดับขั้น  D+   มีค่าล าดับขั้นเป็น   1.5  
ล าดับขั้น  D    มีค่าล าดับขั้นเป็น   1  
ล าดับขั้น  F    มีค่าล าดับขั้นเป็น   0  

23.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U  

23.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้น
ให้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่  

นักศึกษาจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพ่ือแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 30 
วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าชั้นเรียนหากพ้นก าหนดดังกล่าว  
มหาวิทยาลัย จะเปลี่ยนอักษร I เป็นล าดับขั้น F หรืออักษร U 

23.8 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะผู้เข้าร่วม
ศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนอาจใช้ดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนอักษร V เป็นอักษร W ได ้

23.9 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า  
23.9.1 นักศึกษาได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามข้อ 22 
23.9.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 17.8 
23.9.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนตามข้อ 23.8 
23.9.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  
23.9.5 นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน 
23.9.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอัน

เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเสียชีวิต ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 22 
23.10 อักษร S, U, I, V และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
23.11 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับผล

การเรียน ดังนี้ 
23.11.1 ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรองให้ได้รับผลการเรียนเป็น S 
23.11.2 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา

ตามอัธยาศัยให้ได้รับผลการเรียน ดังนี้ 



17 
 

1) CS (Credits from Standardized Test) กรณีที่ ได้หน่วยกิต จากการ
ทดสอบมาตรฐาน 

2) CE (Credits from Exam) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการทดสอบด้วยระบบ
ทดสอบจากมหาวิทยาลัยจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 

3) CT (Credits from Training) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการประเมินจากการ
ฝึกอบรมจากการประเมินการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

4) CP (Credits from Portfolio) กรณีที่ ไ ด้ หน่ ว ยกิ ตจากการประ เมิน
ประสบการณ์โดยการน าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอยกเว้นตามข้อ 23.11.2 ให้ท า
ประกาศมหาวิทยาลัย 

ผู้มีสิทธิ์ขอยกเว้นตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

23.12 การนับหน่วยกิตสะสม 
23.12.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ อักษร S 

เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสม 
23.12.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง โดยมิได้สอบตก

ในรายวิชานั้น ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้ายเพ่ือส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

23.12.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาที่เทียบเท่ากัน
ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดเท่านั้น 

23.13 มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าล าดับขั้นของ
รายวิชาทั้งหมดท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน  

23.14 ถ้านักศึกษาได้ล าดับขั้นในรายวิชาใด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตร
สาขาวิชาได้ก าหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก จนได้ล าดับขั้นเป็นไปตามความ
ต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชานั้น  

23.15 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาเป็นการชั่วคราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมิน
รวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย 

รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนนั้น จะต้องมีจ านวนหน่วยกิต
และจ านวนชั่วโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของคุณภาพและ
มาตรฐาน หากไม่เป็นไปตามนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษาสังกัด 
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ข้อ 24 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเป็น 
“I” ไม่น าหน่วยกิตมาค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ทั้งนี้การค านวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้น าเอา
ผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าล าดับขั้นของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมารวมกันแล้วหารด้วยผลรวม
ของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ 

กรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ า
รายวิชานั้นเพื่อใช้ค านวณหารระดับขั้นเฉลี่ยด้วย 

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ าในรายวิชาที่สอบได้ต่ ากว่า “C” หรือเรียนแทนในรายวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้น าจ านวนหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่ได้ ไปใช้ในการค านวณหาค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ยด้วย 

ข้อ 25 ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติผลการศึกษาแก่ผู้ที่ เรียนครบ
หลักสูตร   
 

หมวด 6 
การลา การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และการพ้นสภาพ 

 

ข้อ 26 การลา 
26.1 การลาป่วย นักศึกษาผู้ใดที่ป่วย จนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่น

ใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือจาก
สถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข รับรอง แล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน 

26.2 การลากิจ นักศึกษาผู้ใดมีกิจจ าเป็น ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่น
ใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันหากไม่สามารถ
ยื่นใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ยื่นวันแรกที่เข้าชั้นเรียน 

26.3 การลาพักการศึกษา 
26.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้ 

1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
2) ได้ รั บทุนแลกเปลี่ ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุน อ่ืนใดซึ่ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
5) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร 
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26.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติแล้ว
แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

26.3.3 นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกต ิ

26.4 การลาออก นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึง
คณบดีแล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 27 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา  
27.1 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น 
27.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

27.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนได้ ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 

27.2.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะนั้น
ซึ่งท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

27.2.3 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะรับย้าย
ไปสังกัดพิจารณาอนุมัต ิ

กรณีการย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะครุศาสตร์ ไม่สามารถกระท าได้เนื่องจาก
เป็นไปตามระเบียบของส านักงานคุรุสภา  

27.2.4 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรม 
เนียมการย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวใหม่แล้ว  

27.3 การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ ให้น า
ผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่าจะ
เป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่านักศึกษาจะ
ได้รับค่าระดับข้ันใด จะไม่น ามาค านวณค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

ข้อ 28 การพ้นสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
28.1 เสียชีวิต 
28.2 ลาออก 
28.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 
28.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล ตามข้อ 29 
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28.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ลาพักการศึกษา
ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

28.6 ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
28.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาตามข้อ 31 
28.8 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ข้อ 29 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา อันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล 
29.1 นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ

หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
29.1.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ

ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 
29.1.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ

ที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติท่ี 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16 และท่ี 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร 5 ปี  เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16, ที่ 18, ที่ 20, และท่ี 22 นับตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษา กรณี หลักสูตร 6 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 และที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณี
หลักสูตร (ต่อเนื่อง) 

29.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 

29.1.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาภาคปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปีเกิน 20
ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปีและเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร(ต่อเนื่อง) 

29.2 นักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

29.2.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาค
พิเศษที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

29.2.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาค
พิเศษที่ 6, ที่ 9, ที่ 12, ที่ 15, ที่ 18 และท่ี 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาภาคพิเศษที่ 6, และท่ี 9 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร (ต่อเนื่อง) 

29.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 

29.2.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เกิน
12 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร (ต่อเนื่อง) 
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29.3 การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีที่นักศึกษาคน
ใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 หรือต่ ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาที่ 4 หรือที่ 6 หรือภาคการศึกษาใดที่มีผลให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา เพ่ือ
ป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษาที่รัฐสนับสนุนและการ เสียโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผู้นั้นได้ทดลองเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะสามารถท า
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาค
การศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จ านวนวิชาและจ านวนหน่วยกิต ที่จะเรียนเพ่ิมให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

29.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 กรณีที่
นักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00
ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 16 จึงจะถือว่านักศึกษาผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

29.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใดให้
นักศึกษาผู้นั้นได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้นเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามวินัย
นักศึกษา 
 

หมวด 7 
การเสนอให้ส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 30 ระยะเวลาส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษาดังนี้ 

30.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาค
และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 15 ภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  
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30.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

ข้อ 31 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 

31.1 มีความประพฤติดี 
31.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเงื่อนไขที่ก าหนด

ของสาขาวิชานั้น 
31.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
31.4 มีระยะเวลาส าเร็จศึกษาตามข้อ 30  
การเสนอให้ส าเร็จการศึกษาให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษาตาม 

หลักสูตรด าเนินการขอส าเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
กรณีนักศึกษาผู้ใดไม่ประสงค์จะขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจ

พิจารณาอนุมัติค าขอ เป็นกรณีพิเศษก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

31.5 ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสภาวิชาชีพ 
ข้อ 32 เกณฑ์การให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับสอง พ.ศ. 2561 
 

หมวด 8 
การให้เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี 

 

ข้อ 33 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับ
เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ าปี ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

33.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.1.1 เหรียญทอง 

1) ส าหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้แก่
นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่
นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ า
ในรายวิชาใด และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป 
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2) ส าหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้เวลา
เรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา ไม่เคยได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ าในรายวิชาใด ทั้งในสถาบันเดิมและใน
มหาวิทยาลัย และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย จากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัย แต่ละแห่งตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ล าดับขั้นต่ ากว่า C และไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ที่ ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.1.2 เหรียญเงิน 

1) ส าหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีให้แก่
นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้  ไม่
นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ า
ในรายวิชาใด และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ 3.50 ถึง 3.74 

2) ส าหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้เวลา
เรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา ไม่เคยได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ าในรายวิชาใด ทั้งในสถาบันเดิมและใน
มหาวิทยาลัย และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งตั้งแต่ 3.50 ถึง
3.74 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ล าดับขั้นต่ ากว่า C และไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ที่ ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.2 เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ าปี 

1) ส าหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 6 ปี และหลักสูตรต่อเนื่องให้แก่
นักศึกษาที่เรียนดีประจ าปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษานั้น
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ าในรายวิชาใด เพ่ือปรับระดับ
คะแนนและต้องมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

2) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระท าผิดวินัยนักศึกษา  
3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ล าดับขั้นต่ ากว่า C และไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจากมหาวิทยาลัยมี

สิทธิ์รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ าปี 
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หมวด 9 
การประกันคุณภาพ 

 
ข้อ 34 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ

หลักสูตรโดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ที่สกอ. ก าหนด 
ข้อ 35 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ

รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาก าหนดระบบของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

ข้อ 36 หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน
อาจารย์ประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้นให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 

ข้อ 37 ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหาและออก
ค าสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับนี้ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 38 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549และฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2553 จนส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 

สมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2562 
*************************** 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 153 (1/2562) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 
   9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 
   9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมทุกรายวิชาโดยมีค่าล าดับขั้น
สะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า 
   9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรือ I หรือ U” 

  
 
 

 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 

สมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

พิมพ์ส าเนา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2562 
************************** 

โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 162(10/2562) เมื่อวันเสาร์ที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยาม ค าว่า “คณะหรือวิทยาลัย” “คณบดี” “คณะกรรมการ

ประจ าคณะหรือวิทยาลัย” “คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” และ “อาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตร” ในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งเป็น
ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงส่ วนงานภายในที่จัดตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามด้วย 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่เป็นส่วน
ราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงหั วหน้าส่วนงานภายในที่
จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามด้วย 

“คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะ
หรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามแต่งตั้ง เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการงานด้านวิชาการ 

พิมพ์ส าเนา 
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“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 
2 คน” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  20 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 20  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษา มีอ านาจและ
หน้าที่ ดังนี้ 

20.1 ด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายวิชาการ หลักสูตร และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

20.2 เสนอระบบการบริหาร ควบคุม ก ากับการใช้หลักสูตร และหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่บังคับใช้ใน
ปัจจุบันมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 

20.3 ก าหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสหกิจ
ศึกษา 

20.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควบคุม ก ากับมาตรฐานหลักสูตร การ
วิจัยการสอน การประเมินผลการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

20.5 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและการเปิด/ปิด/ปรับปรุงหลักสูตร แผนการ
รับนักศึกษา เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 

20.6 ศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีเพื่อเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

20.7 พิจารณาให้ความเห็นต่อสภาวิชาการเกี่ยวกับงานวิชาการด้านอ่ืนๆของ
มหาวิทยาลัย 

20.8 ด าเนินงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย” 
                                       
 

ประกาศ  ณ  วันที่   30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   
 

สมบูรณ์   เสงี่ยมบุตร 

(นายสมบูรณ์   เสงี่ยมบุตร) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 


