
๑ 
 

(ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

............................................. 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้การจัดการศึกษาและ
การบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความ        
ในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที ่.............................. เมื่อวันที่ ............................. พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน                       
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลั ย ” หมายความว่ า  สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏว ไลยอล งกรณ์                          
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิ ชาการ” หมายความว่ า สภาวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี ” หมายความว่ า  อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏว ไลยอล งกรณ์                                                                               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี      
ที่นักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์       

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของนักศึกษา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา

แต่ละหมู่เรียน 
“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์                      

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ข อ ง ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า   แ ล ะป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ต็ ม เ ว ล า ใ น ม หา วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ ว ไ ล ย อล งกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 



๒ 
 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและ        
การพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  โดยจะ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ให้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน 

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและศึกษาเป็นรายวิชา
เพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ ที่มีการจัด
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาปัจจุบัน 
และก่อนภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาได้รับแต่ละรายวิชา 
“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่

เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร

มหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้ตาม
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ ๔ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว ในข้อบังคับ
นี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
ค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด ๑ 
ระบบการบริหารงานวิชาการ 

 
ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล ด าเนินงาน 

ดังต่อไปนี้ 
๖.๑ สภาวิชาการ 
๖.๒ คณะกรรมการวิชาการ 
๖.๓ คณะกรรมการวิชาการคณะ 
๖.๔ คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๖.๕ อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ ๗ การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อ ๘ อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อ ๙ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
๙.๑ อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
๙.๒ คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นกรรมการ 
๙.๓ นายทะเบียน เป็นกรรมการ 
๙.๔ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๙.๕ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ

และผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑๐.๑ พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 

๑๐.๒ พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

๑๐.๓ ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

๑๐.๔ พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
๑๐.๕ พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จการศึกษา

ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
๑๐.๖  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
๑๐.๗ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ ๑๑ ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหารงานวิชาการโดย
คณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

๑๑.๑ คณบดี เป็นประธาน 
๑๑.๒ ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
๑๑.๓ รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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๑๑.๔ หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑๒.๑ พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
๑๒.๒ พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบ      

การเรียนการสอน  
๑๒.๓ พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ. ๔) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕) รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. ๖) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. ๗) ทุกสาขาวิชา  

๑๒.๔ พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
๑๒.๕ พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์  

ผู้ประสานงานรายวิชา 
๑๒.๖ พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
๑๒.๗ พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวตัถุประสงค์

ของหลักสูตร 
๑๒.๘ พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
๑๒.๙ พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๒.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ ๑๓  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร        
จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ ๑๔  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
           ๑๔.๑  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

หรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
๑๔.๒  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียนการสอน และ

จัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. ๔) ทุกรายวิชา 
๑๔.๓  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕) รายงานผล     

การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. ๖) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. ๗) 
ทุกสาขาวิชา 

๑๔.๔  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
๑๔.๕  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
๑๔.๖  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
๑๔.๗  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑๔.๘  ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
๑๔.๙  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
๑๔.๑๐ ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
๑๔.๑๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ ๑๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาดูแล 
สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้าใน
การศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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หมวด ๒ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ ๑๖ การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดยแต่ละภาคการศึกษา          
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ ๒ 
โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

ข้อ ๑๗ การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
๑๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๑๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๑๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๑๗.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ

กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ ๑๘ การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

๑๘.๑ การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต  และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  และภาคฤดูร้อน        
ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

๑๘.๒ การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี       
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

๑๘.๓ การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็นการจัด
การศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๘.๔ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้การสอน
ทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ  หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

๑๘.๕ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุดรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๘.๖ การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัดการศึกษาที่
ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๘.๗ การศึกษาแบบนานาชาติ (International Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้
ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

๑๘.๘ การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบรายวิชา
เพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 



๖ 
 

๑๘.๙ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา (Dual Bachelor’s Degree 
Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน ๒ หลักสูตร โดยผู้ส าเร็จ
การศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง ๒ หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๘.๑๐ การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่ ๒ (The Second Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา ในระดับปริญญาตรีเพ่ือ
รับปริญญาที่ ๒ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๘.๑๑  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ได้ศึกษา
ตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๘.๑๒ การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย***ต้องเพิ่มหลักสูตรระยะสั้น****? 

 
หมวด ๓ 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ ๑๙ หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ ๒ ระดับ ดังนี้ 
๑๙.๑ หลักสูตรระดับอนุปริญญา ๓ ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 

๙๐ หน่วยกิต 
๑๙.๒ หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ ๓ ประเภท ดังนี้ 

๑๙.๒.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต 

๑๙.๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต 

๑๙.๒.๓ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 

ข้อ ๒๐ ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
๒๐.๑ ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 

๒๐.๑.๑ หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ภาคการศึกษาปกติ
และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 

๒๐.๑.๒ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษา
ปกติและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 

๒๐.๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๕ ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษา
ปกติและไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา 

๒๐.๑.๔ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔     
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา 

๒๐.๒ ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
๒๐.๒.๑ หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ

และไม่เกิน ๙ ปีการศึกษา 



๗ 
 

๒๐.๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  
๑๔ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 

๒๐.๒.๓ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๕ ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  
๑๗ ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา 

๒๐.๒.๔ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘     
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 

๒๐.๓ ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 
หมวด ๔ 

การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ ๒๑ การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
๒๒.๑ หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๕ ปี ต้องส าเร็จการศึกษา

ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
๒๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ

เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
๒๒.๓ ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
๒๒.๔ ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 
๒๒.๕ มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๓ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
๒๓.๑ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
๒๓.๒ ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
๒๓.๓ ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 
๒๓.๔ มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๕ 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ ๒๔ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

๒๔.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย 



๘ 
 

ข้อ ๒๕ ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
๒๕.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ  

ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
๒๕ .๒  นั กศึ กษา ไม่ เ ต็ ม เ วล า  หมายถึ ง  นั กศึ กษาที่ มี ก า รล งทะ เบี ยน เ รี ย น                                                                  

ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
ข้อ ๒๖ การลงทะเบียนเรียน 

๒๖.๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 
ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 

๒๖.๒ ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒๖.๓ การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียน
เรียนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละ              
ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้น               
การลงทะเบียนรายวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๙ หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๒๕ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิตใน          
ภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการพิจารณาลงนามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดหรือตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 
๑๒ สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน ๖ สัปดาห์ โดยต้องมีจ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิต
ในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาที่
มหาวิทยาลัย โดยเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๒๖.๓.๑ วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน และ
จะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 

๒๖.๓.๒ วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอนให้แก่
นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

๒๖.๓.๓ วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความเห็นชอบของ
มหาวิทยาลัย 

๒๖.๓.๔ วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
๒๖.๓.๕ วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๒๖.๔ นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูกปรับ
ค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 



๙ 
 

๒๖.๕ เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย ก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

๒๖.๖ นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

๒๖.๗ นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

๒๖.๘ นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษาอยู่ใน
ระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ ๒ ปริญญา 

๒๖.๙ ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือจ ากัด
จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

๒๖.๑๐ นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ลงทะเบียนเรียนและ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ถ้าไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

๒๖.๑๑ ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

๒๖.๑๒ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P 

ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็นโมฆะ  เว้นแต่บาง
หลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรนั้น
อาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายเพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 

ข้อ ๒๘ การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
๒๘.๑ รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ต่อเมื่อ

ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้
ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

๒๘.๒ นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก 
จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

๒๘.๓ นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

๒๘.๔ นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ  
แทนได ้ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทนก็ได้ 

 
 



๑๐ 
 

ข้อ ๒๙ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
๒๙.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียน

รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตร 
๒๙.๒  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ

จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  
๒๙.๓  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษได้ 

แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาที่เรียนแบบ             
ไม่เต็มเวลา 

ข้อ ๓๐ การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
๓๐.๑ เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะเรียนตาม

โครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
๓๐.๒ รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
๓๐.๓ รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกต ิ
๓๐.๔ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ ๓๑ การขอเพ่ิมรายวิชา ขอถอนรายวิชา และขอยกเลิกรายวิชา 
๓๑.๑ การขอเพ่ิมรายวิชา ขอถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี     

ที่นักศึกษาสังกัด โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
๓๑.๒ การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ

หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาได้ภายใน ๖ สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ ๒๖.๓ แต่จ านวนหน่วยกิต ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 

๓๑.๓ การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา     
ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 

ข้อ ๓๒ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
๓๒.๑ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
๓๒.๒ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

๓ สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๓๓ การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด ๗ การวัดและการประเมินผล 
 

หมวด ๖ 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ ๓๔ การเรียน 



๑๑ 
 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึง
จะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด แต่ไม่ต่ ากว่า     
ร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค พร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการ
ขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
วิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ  ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา ๑ สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ได้รับผลการเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา   
๓๕.๑ นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใด

ปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
๓๕.๒ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องประพฤติ

ตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยงในหน่วยงาน       
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือสหกิจศึกษาใหม ่

๓๕.๓ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ เตรียมสหกิจศึกษา
ก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาได้ 

 
หมวด ๗ 

การวัดและการประเมินผล 
 

ข้อ ๓๖ ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้ 
๓๖.๑ ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐ 
B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
B ดี (Good) ๓.๐ 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) ๒.๕ 
C พอใช้ (Fair) ๒.๐ 

D+ อ่อน (Poor) ๑.๕ 
D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
F ตก (Fail) ๐ 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตามหลักสูตร ระดับ
คะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” 
ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน “ F ”  สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียน
รายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนใหม ่

 



๑๒ 
 

๓๖.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ 

โดยไม่นับหน่วยกิต 
 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนด

เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชา โดย
ไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้ เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ ๓๗ ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
๓๗.๑  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษ

โดยไม่นับหน่วยกิต      
๓๗.๒  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้น 

โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
และใช้ในกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

๓๗.๓  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
๓๗.๔  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการเรียนไม่

สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้
เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

๓๗.๔.๑ กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้
ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หาก
อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F” เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่
ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

๓๗.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่มาสอบ
ภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจาก
คะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอขาดสอบปลายภาคภายในเวลา ๒ สัปดาห์หลังจากเปิด           
ภาคการศึกษาถัดไปกับคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ถ้าได้รับอนุญาตให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัด     
วัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามคะแนนที่มีอยู่                 



๑๓ 
 

ถ้านักศึกษาไม่ยื่นค าร้องตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามคะแนนที่มีอยู่ หากอาจารย์        
ไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F” 
                ข้อ ๓๘  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะไม่น ามา
คิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ ๓๙ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ ากับ
รายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชา
เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ ๔๐ การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ       
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ ๔๑ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาเป็นตัว
ตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม ๒ ต าแหน่ง
โดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ ๔๒ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม ๒ ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ ๔๓ รายวิชาที่ได้ระดับคะแนนเป็นผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ ๔๔ ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ       
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ ๔๕ ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น
โดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 

ข้อ ๔๖ เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
๑.๘๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้ระดับคะแนนรับผลการศึกษา
เป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง ๒.๐๐ กรณีเป็นการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ ๔๗ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา หรือประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๘ ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถประเมินผล
การศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด ๘ 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ ๔๙ การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 



๑๔ 
 

๔๙.๑ นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิม   
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

๔๙.๒ ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

๔๙.๓ การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษานั้น ๆ  

๔๙.๔ รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่ ๙ การเทียบโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

๔๙.๕ ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
๔๙.๖ การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
๔๙.๗ นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตรที่ย้ายไป

ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้
พักการเรียน 

๔๙.๘ นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อ ๕๐ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
๕๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะ

เทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี และขออนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย 

๕๐.๒ คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
๕๐.๒.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๒ 
๕๐.๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิดทางวินัย 
๕๐.๒.๓ ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ 

ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ 
ขึ้นไป 

๕๐.๒.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบสมัครถึง
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อมกับแนบเอกสาร
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๕๐.๒.๕ นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา 
โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด ๙ การเทียบโอนผลการ
เรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด ๙ 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ ๕๑ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 



๑๕ 
 

๕๑.๑ ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้ายคณะหรือ
เปลี่ยนหลักสูตร 

๕๑.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่ ๒ 
๕๑.๓ ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
๕๑.๔ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕๒ การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
๕๒.๑ ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่โอนย้าย

คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
๕๒.๒ ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียงกันได้ 
๕๒.๓ ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ ๕๓ ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๕๓.๑ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
๕๓.๒ ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
๕๓.๓ ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
๕๓.๔ ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือประสบ

การณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
๕๓.๕ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษาปริญญาตรีใบ

ที่ ๒ สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต และต้องเรียนเพ่ิม
รายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับ
อนุปริญญา ให้ได้รับการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และ
ต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕๔ การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  ๕๔.๑ การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

๕๔.๑.๑ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

๕๔.๑.๒ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

๕๔.๑.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้ค่าระดับ
คะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่านในรายวิชา
ที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นก าหนด 

๕๔.๑.๔ จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกินสามในสี่
ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

๕๔.๑.๕ รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกในใบรายงาน   
ผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร เป็น “ T ” 

๕๔.๑.๖ ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  



๑๖ 
 

๕๔.๑.๗ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกิน
ชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

๕๔ .๑ .๘ กรณีที่ ไม่เป็นไปตามข้อ ๕๔ .๑.๑ – ๕๔ .๑.๗ ให้อยู่ ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร หรือคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๕๔.๒ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างานเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ 

  ๕๔.๒.๑ การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ประสบการณ์
ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

๕๔.๒.๒ การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมินการยกเว้นการ
เรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน 

(๑) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(๒) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from Examination) 
(๓) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from Training)  
(๔) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับคะแนน 

๒.๐๐ หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น แต่จะ
ไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

๕๔.๒.๓  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(๑) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” (Credits 

from Standardized Tests) 
(๒) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้บันทึก

เป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(๓) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ให้

บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(๔) หน่วยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” (Credits 

from Portfolio) 
๕๔.๒.๔ นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยอย่าง

น้อย ๑ ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
๕๔.๒.๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น

การเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(๑) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่

จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(๒) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชา

จ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (๑) เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียน

รายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 



๑๗ 
 

เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือ
เสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ ๕๕ ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จะต้อง

ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๖ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาได้
เพียงครั้งเดียว 

ข้อ ๕๖ การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น       
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

๕๖.๑ นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิตเป็น       
๑ ภาคการศึกษา 

๕๖.๒ นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิตเป็น       
๑ ภาคการศึกษา 

ข้อ ๕๗ การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๑๐ 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ ๕๘ การลาพักการเรียน 

๕๘.๑ นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
๕๘.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
๕๘.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด ที่มหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
๕๘.๑.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน

ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของ
เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

๕๘.๑.๔ เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 

๕๘.๑.๕ เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
๕๘.๒ นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของภาคการศึกษา       

ที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา 

ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า ๑ ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบก าหนดพักการเรียน
แล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพักการเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย 



๑๘ 
 

๕๘.๓ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียน
เข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

๕๘.๔ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้องขอกลับ
เข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดีแล้วจึงจะ
กลับเข้าเรียนได ้

ข้อ ๕๙ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นหนังสือลาออก 
และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ ๖๐ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
๖๐.๑ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๖๐.๒ ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
๖๐.๓ ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
๖๐.๔ ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ ๒ ยกเว้นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

๖๐.๕ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติที่ ๑ 
หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่ม
เข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญา
ในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็นภาคการศึกษาด้วย 
ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ารายวิชานั้นมาคิดมาคิด ให้

คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 
๖๐.๖ ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
๖๐.๗ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒๒ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
๖๐.๘ ตาย  

ข้อ ๖๑  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษาสามารถยื่น
ค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้อง
ช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๑๑ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ ๖๒ นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

๖๒.๑ มีความประพฤติดี  
๖๒.๒ สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล 
๖๒.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
๖๒.๔ สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
๖๒.๕ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 



๑๙ 
 

๖๒.๖ มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ข้อ ๖๓ การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

๖๓.๑ ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 
การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษาความจ านงขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖๒ และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

๖๓.๒ คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตามข้อบังคับ
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติ
ว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และจ าเป็นต้องยุติ
การศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดย
ศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่
น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบ
ตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๑.๗๕ สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๖๔ นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๖๔.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี หรือปริญญาตรี ๕ ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ขึ้นไป และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

๖๓.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ “NP”     
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

๖๔.๒ มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
๖๔.๒.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใช้เวลา

ในการศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 
๑๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๖๔.๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๕ ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใช้เวลา
ในการศึกษาไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 
๑๕ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๖๔.๒.๓ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใช้
เวลาในการศึกษาไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาใช้เวลาไม่
เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  



๒๐ 
 

๖๔.๓ ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

๖๔.๔ นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษ
ทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖๕ การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

๖๕.๑ ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๗๕ 
๖๕.๒ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน                    

แต่ละคณะ 
 

หมวด ๑๒ 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ ๖๖ ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

๑ ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ ๖๗ ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องภายใน 

๕ ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ประกาศ ณ  วันที่ ……. เดือน ……………………..   พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
                                 
                      

   (……………………………………………) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 


