
 

Thammasat University Undergraduate Studies Regulation, 2561 B.E. 
 

Whereas it is as deemed appropriate to modify the Thammasat University Regulation 
on Undergraduate Studies,  

By virtue of Article 23 of Thammasat University Act, 2558 B.E. (2015), the University 
Council, at its 12/2017 meeting on 25 December 2017, approved the stipulations of the 
following: 

Number 1 The Regulation shall henceforth be known as “Thammasat University 
Undergraduate Studies Regulation, 2561 B.E. (2018)”  

Number 2 The Regulation shall become effective after the promulgation date and 
henceforth 

Number 3 The Regulation shall be applied to all students enrolled from the 
academic year 2018 on  

Number 4 In this Regulation, 
“University” means Thammasat University  
“University Council” means Thammasat University Council  
“Rector” means Rector of Thammasat University  
“Faculty” means colleges, institutes, or other university units called 

otherwise, which offer an undergraduate program 
 “Dean” means institute directors or heads of university units called 

otherwise, which offer an undergraduate program 
“Faculty Board” means board of a college, institute, or other university units 

called otherwise, which offer an undergraduate program 
“Program” means university undergraduate program, and undergraduate 

program of the integrated bachelor’s and master’s degree program    
“Semester” means bi-semester or tri-semester, excluding summer semester 
“Other higher institutions” means other universities or institutions of higher 

education which are established under the Thai laws, or foreign universities/institutions of 
higher education  
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“Program Specification” means specification on criteria and conditions of each 
program as approved by the University Council  

“Registrar” means Director of Office of Registrar  
Number 5 The University Rector is authorized to supervise the execution of this 

Regulation, and to issue university Announcements in compliance with the Regulation  
 

Section 1 
Academic Administration System and Supervisors 

------------------------- 
Number 6 The University operates on the principle of academic collaboration 

between faculties. A Faculty responsible for a specific academic discipline is tasked to 
administer the academic disciplinary study for students throughout the University, unless 
there is an appropriate reason for other faculties to administer the specific academic 
disciplinary study, which shall be approved by the University Council 

Number 7 The University’s administration is arranged into 2 systems as follows:   
(1) The bi-semester academic year is divided into 2 semesters, the first and 

second semesters. There may also be an additional summer session following the second 
semester  

(2) The tri-semester academic year is divided into 3 terms, first, second, and 
third semesters  

Academic period under clause 1 may be divided based on study topics with 
equivalent volume of academic work as the bi-semester or tri-semester academic years, as 
the case maybe  

The University Council is authorized to make approval to the implementation 
of academic system under clause 1 of a study program  

Number 8 Semesters under the bi-semester academic year consists of not less 
than 15 weeks, while summer session is made up of not less than 6 weeks, with the number 
of class periods for each course subject equaling those of a regular semester 

Semesters under the tri-semester academic year consists of not less than 12 weeks, 
and no more than 14 weeks 

Each course may consume study period that are different from those in clause 1, 
and 2, but the volume of academic work per credit must not be less than what stipulated in 
Number 9   
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Number 9 The number of credits for course subjects in each program shall be 
calculated according to volume of academic work. One credit per volume of academic work 
is determined as follows:  

(A) Bi-semester system  
(1) Theory-based courses entail at least 1 hour per week or at least 15 

hours over one full semester of lectures or seminars  
(2) Laboratory-based courses entail at least 2 hours per week or at least 

30 hours over one full semester of training or laboratory sessions  
(3) Training or fieldwork practices entail at least 3 hours per week or at 

least 45 hours over one full semester  
(4) Projects or any other assigned activities entail at least 3 hours per 

week or at least 45 hours over one full semesters  
(B) Tri-semester system  

(1) Theory-based courses entail at least 1 hour per week or at least 12 
hours over one full semester of lectures or seminars 

(2) Laboratory-based courses entail at least 2 hours per week or at least 
24 hours over one full semester of training or laboratory sessions  

(3) Training or fieldwork practices entail at least 3 hours per week or at 
least 36 hours over one full semester  

(4) Projects or any other assigned activities entail at least 3 hours per 
week or at least 36 hours over one full semesters 

Number 10 Criteria for overall cumulative credits of a study program is as follows: 
(1) Undergraduate program (4-Year), not less than 120 credits under bi-

semester system, or not less than 150 credits under tri-semester system  
(2) Undergraduate program (6-Year), not less than 80 credits under bi-

semester system, or not less than 125 credits under tri-semester system 
Number 11 Study period must not be over the period stipulated in Program 

Specification, which must not exceed the following periods:   
(1) Undergraduate program (4-Year), not over 8 academic years 
(2) Undergraduate program (6-Year), not over 12 academic years  

Students who take longer study time than what stipulated in clause 1 shall be 
dismissed  
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Number 12 Faculties shall assign a supervisor to each student to suggest, advise, 
approve, or allow students to plan their study, registration, course addition and withdrawal, 
program transfer, leave of absence, resignation, and any other procedure, as well as to keep 
track on students’ behaviors and performances   

 
Section 2 
Admission 

------------------------- 
Number 13 Admission to the University may be conducted as follows: 

(1) Admission conducted by government agency, or other agency authorized 
by the University, or in accordance with an Agreement. The admission must be carried out in 
line with selection criteria set in Program Specification    

(2) Admission conducted by the University in accordance with selection 
criteria set in Program Specification 

Criteria and admission method in (2) shall be announced as a University 
Announcement by the Rector, upon approval made by the University Council  

 Number 14 University students must possess general qualifications and must not 
possess prohibited characteristics as follows:  

(1) Have graduated from Mathayom 6 or an equivalent level  
(2) Must not be currently enrolled in a university or any other higher institution, 

except in an open university or an online certificate program  
(3) Must not be diagnosed with serious illness or be in the condition that 

may pose serious obstacles to studying  
(4) Must not be those who act against good morals or possess seriously 

inappropriate behaviors 
Other than the aforementioned qualifications and prohibited characteristics, 

applicants to a study program shall possess specific qualifications stipulated in the Program 
Specification, and in accordance with the University Announcement on admission 
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Section 3 
Student Registration 

------------------------- 
Number 15 Those who are admitted to the University as a student must register for 

their entry to the University according to the criteria and methods set by the University within 14 
days after the start of semester, except when the necessity arises that the Rector may permit 
late registration, but no later than the first semester of the first academic year  

Those with a degree from foreign academic institutions who are admitted must submit 
their diploma to the Faculty on the registration date. Should it be not possible to do so, the 
Rector may allow late submission, but no later than the first semester of the first academic year. 
Failure to submit within the deadline results in revocation of student registration. 

Number 16 If it is discovered that registered students do not meet the 
qualifications or possess prohibited characteristics stipulated in Number 14, or that 
submitted documents contains incorrect or fraudulent information, the Registrar may 
propose to the Rector for revocation of the student’s registration   

In an event that the case according to clause 1 occurs after the offender graduated, 
it is deemed for the Rector to propose to the University Council for revocation of the 
offender’s degree certificate 

   
Section 4 

Years of Study 
------------------------- 

Number 17 Equivalency of student’s year of study shall be calculated from the 
credits earned or transferred according to the following criteria:  

(1) First Year: starting from the registration for entry to the University, and having 
earned credits or equivalent credits of less than one-fourth of total credits stipulated in the 
Program Specification   

(2) Second Year: having earned credits or equivalent credits of one-fourth, but less 
than half, of total credits stipulated in the Program Specification     

(3) Third Year: having earned credits or equivalent credits of half, but less than three-
fourth, of total credits stipulated in the Program Specification   

(4) Fourth Year: having earned credits or equivalent credits of no less than three-
fourth of total credits stipulated in the Program Specification  
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Section 5 
Course Enrollment 
------------------------- 

Number 18 For educational management quality, the Dean may determine criteria 
or limit number of students enrolled in a course by way of a Faculty Announcement  

Announcement for opening or closing of courses that have already been enrolled 
by students must be done within 7 days after the opening date of a regular semester, or 4 
days after the opening date of a summer session  

Number 19 Course enrollment is to be conducted according to the criteria, 
methods, and schedules, specified by the Rector by way of a University Announcement  

Students owing any debt to the University must clear their debts prior to course 
enrollment, unless a special permission is granted by the Rector  

After the enrollment, students are required to review the result of their own 
registration within an appropriate time 

Students who are not able to enroll within the period stipulated in clause 1 may 
request for late registration within 14 days after the opening date of a regular semester or 3 
days after the opening date of a summer session, and are subject to the late registration fine 
at the rate stipulated in the University Announcement on Tuition Fees 
 Number 20 In the bi-semester or tri-semester systems, students must enroll at least 9 
credits and no more than 22 credits in a semester. For the summer session, the maximum 
credits allowed is 6  

 Students may enroll for more credits than what stipulated in clause 1 with the 
approval from the Dean in the following cases:  

(1) Being a fourth-year student  
(2) Registering more than 6 credits, but no more than 9, in a summer session 

only when the students expect to graduate within that particular academic year  
Students may enroll below the minimum number of credits stipulated in clause 1 in 

the following cases:  
(1) The number of credits left for courses in the program requirement is less 

than the minimum stipulated in clause 1 
(2) Serious sickness or accident that requires time for treatment or 

rehabilitation. Approval from the Dean must be sought in this case 
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Maximum number of credits to be enrolled, as stated in clause 1, includes non-
credited remedial courses prescribed by the University, audited courses, and courses 
enrolled in other higher institutions as approved in Number 25  

Number of credits to be enrolled, as stated in clause 1, does not count credits of 
courses exempted through equivalency of credits, tests, or examinations   

Number 21 No less than half of the total credits enrolled by a student in each 
semester must be courses offered under the program, except for the followings which must 
be approved by the Dean:  

(1) Having completed major courses or program’s specific courses  
(2) Having enrolled in all courses offered under the program in that particular semester  
(3) Requesting to enroll in courses offered under a program that the student 

is transferring to  
(4) Students with a second Warning or Probation status  

Number 22 Students who received a grade D and above, or S for a course are not 
allowed to register for the same course twice, unless stated otherwise in Program 
Specification  

Number 23 Students who received a grade F or U in the program’s compulsory 
courses must retake that course until the specified minimum grade requirement, D and 
above, or S, is fulfilled  

Students who received a grade F or U in the program’s elective courses must retake 
that course until the specified minimum grade requirement, D and above, or S, is fulfilled, or 
replace it with any other elective course under the program  

Number 24  Students who have not enrolled in a semester, and requested for 
leave of absence within 30 days after the opening date of the semester shall be dismissed  

Number 25 In the event that there is an agreement for exchange of students 
between the University and other higher institutions, or a scholarship agreement made 
between a student and a public sector, government agency, private sector, or non-profit 
organization, or in the case that a student expresses intent to study in another higher 
institution, the Rector, through the Dean’s proposal, may approve for the student to enroll 
in courses offered by other higher institutions, and take those courses as part of the 
student’s curriculum study   

 
 



8 

 

Number 26 In case of an agreement for exchange of students between the 
University and other higher institutions, or an agreement made between the University and 
other agencies that allows an individual’s enrollment in the University’s or a Faculty’s 
courses, the Rector may approve for the individual who are not the University student to 
enroll in the University’s courses  

Individuals who enroll in the University’s courses under clause 1 are required to 
pay for a fee at the rates stipulated in the University Announcement on Tuition Fees  

Number 27 The Rector has an authority to scrutinize issues related to course 
enrollment that are beyond what stipulated in the Regulation, only for the cases of which 
the cause is related to the University’s academic program management 

 
Section 6 

Course Addition and Withdrawal 
------------------------- 

Number 28 Addition of courses after the registration period can be done within 14 
days after the opening date of a regular semester, or within 7 days after the opening date of 
a summer session. The Dean may allow addition of courses after the aforementioned period 
only when there is a justifiable reason, but no later than 14 days prior to the last date of a 
regular semester or a summer session as the case may be. In any case, students must meet 
the requirement on class study time as stipulated in Number 43  

Request for addition of courses according to clause 1 requires approval from the 
student advisor and course instructor  

Number 29 Withdrawal of courses can be done in the following cases:  
(1) Courses withdrawn within 14 days after the opening date of a regular 

semester, or within 7 days after the opening date of a summer session shall not appear in 
the transcript  

(2) Should a student withdraw from a course after the period stipulated in (1), 
but within the first 10 weeks of a regular semester or the first 4 weeks of a summer session, 
student shall receive the “W” grade in that course  

(3) Withdrawal after the period stipulated in (2), but not later than 14 days 
prior to the end of a regular semester or a summer session can be done only when there is 
a justifiable reason, and with the approval of student advisor and the Dean. Student shall 
receive the “W” grade in that course    
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It is not possible to withdraw from courses until course enrollment in a 
semester is fewer than the minimum 9 credits, unless there is an inevitable circumstance, 
and with the Dean’s approval. Credits of courses enrolled in other higher institutions, as 
approved in Number 25, can be counted as credits attempted in the semester 

Number 30 The Rector has an authority to scrutinize issues related to course 
addition and withdrawal that are beyond what stipulated in the Regulation, only in the cases 
of which the cause is related to the University’s academic program management 
 

Section 7 
Course and Credit Transfer and Knowledge Transfer 

------------------------- 
Number 31 Students who have enrolled in other universities or higher institutions 

may request for transfer of courses and credits under the following criteria:  
(1) Having enrolled in the university for no less than one academic year 
(2) Total number of transfer credits shall not exceed half of the total 

number of credits required for the program  
(3) Courses requested for transfer must not be courses under a program 

from which the student has been dismissed 
(4) Courses requested for transfer must be those enrolled within 5 years 

from the enrollment year to the date of request for course and credit transfer  
(5) Courses requested for transfer of credits must receive a grade of not less 

than C and above or the equivalent. The exception is for joint programs or academic 
exchange programs with other universities or higher institutions from which course and credit 
transfer may be executed regardless of the grade earned 

 Aside from the criteria stipulated in clause 1, the Dean, through the Faculty 
Board’s approval, may set criteria, procedures, and details on course and credit transfer that 
are different from clause 1 by way of a Faculty Announcement, and report to the Rector for 
acknowledgement 

Number 32 The Dean, through the Faculty Board’s approval, is authorized to 
approve course and credit transfer as stipulated in this section  

Number 33 Academic record of courses approved for credit transfer shall be 
indicated as follows:  
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(1) Academic record of students who enroll in joint programs or academic 
exchange programs with other universities or higher institutions, or who conduct self-study 
under the Rector’s permission, shall be prescribed according to actual result. In courses 
where grade C and above are achieved, ACC may be recorded according to the criteria set 
by the Dean, through the Faculty Board’s approval, by way of a Faculty Announcement  

 (2) Academic record of other students who are not under clause 1 shall be 
prescribed as ACC  

Number 34 Knowledge transfer and grant of credits from non-formal and informal 
education may be undertaken based on the criteria and procedure set by the Dean, through 
the Faculty Board’s approval, by way of a Faculty Announcement. Such courses shall be 
recorded as ACC  

The Faculty may proceed according to clause 1 by way of either written or practical 
examination 

 
Section 8 

Letter Grades for Academic Evaluation Result 
------------------------- 

Number 35 Academic evaluation results for each course are divided into 2 types as 
follows:  

(1) Courses with attached points, and are calculated for grade point average, 
shall be given the following letter grades, definition and attached points:  

Letters Definition Attached Points 
A Excellent 4.0 
B+ Very Good 3.5 
B Good 3.0 
C+ Almost Good 2.5 
C Fair 2.0 
D+ Almost Fair 1.5 
D Poor 1.0 
F Failed 0 
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(2) Courses with no attached points, and are not calculated for grade point 
average, shall be given the following letter grades, and definition:  

Letters  Definition 
S  Satisfactory 
U  Unsatisfactory 
ACC  Accreditation 
EXE  Exempted 

I  Incomplete 
W  Withdraw 
AUD  Audit 

Number 36 Letters S or U shall be used for courses with academic result prescribing 
‘satisfactory’ and ‘unsatisfactory’ 

S is given for ‘satisfactory’ level, and U is given for ‘unsatisfactory’ level 
Number 37 Letters ACC or EXE shall be used for courses from which students wish to 

be exempted by way of equivalence examinations 
ACC is given for credits that are counted toward the degree 
EXE is given for credits that are not counted toward the degree 
Number 38 Letter ‘I’ shall be temporarily recorded for courses with incomplete 

academic evaluation  
Students who are given ‘I’ in any course shall have an assessment for the course 

indicated with an “I” within 80 days from the last date of the semester. If this made-up 
assessment is not completed within indicated period of time, course instructor shall assess 
his/her student from student’s examination marks and/or any other assessment already taken 

If the procedure under clause 2 is not undertaken within 90 days from the last date of 
the semester, a ‘W’ shall be indicated in student record 

Number 39 Letter W shall be given in the following cases: 
(1) In the case that a student is given ‘I’, and the course instructor fails to submit 

student assessment result within 90 days from the last date of a semester 
(2) In the courses that a student fails to turn up for exams for unavoidable 

reasons, and receives approval from the Dean or the Rector as the case may be  
(3) Approval received for course withdrawal under Number 29 (2) and 29 (3)  
(4) Approval received for leave of absence under Number 50 (2) และ 50 (3) 
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   In the case of (2), students must request for the Dean’s approval, through course 
instructor and student advisor, within 10 days after the examination date. If the request is not 
made within the indicated period of time, and the Dean deems that there is an appropriate 
reason, the Rector shall be reported for making approval    

Number 40 Letter ‘AUD’ shall be used for courses that students wish to audit without 
being evaluated, and that the students fulfill the required hours of study as stipulated in Number 
43, or the requirements set for the program and course  

Students who wish to audit a course must seek recommendation from student advisor, 
and receive permission from course instructor. They are required to pay for a fee at the rate 
stipulated in the University Announcement on Tuition Fees 

Changes from auditing to taking the course for evaluation must be done within 14 days 
after the opening date of a regular semester or 7 days after the opening date of a summer 
session, with an approval from the Dean. Such change cannot be made after the aforementioned 
period of time 

Students may not register for credit in courses previously audited, except when a 
student transfer to a new program, and the courses are prescribed in the new program the 
student transfer to  

Number 41 Credits to be accumulated include only those for courses which received a 
grade D and above, satisfactory (S), or ACC  

If a student registers for the same course twice or a substitute course, as stipulated in 
Program Specification, credits earned can be counted only once 

 
Section 9 

Student’s Performance Assessment and Calculation of Cumulative Grade Point Average 
------------------------- 

Number 42 The University shall assess every student’s performance for courses 
registered in each semester or summer session  

Assessment may be conducted mid-semester by way of reading assignments, group 
projects, mid-term examination, research papers, or other methods. Final examination shall be 
conducted for each registered course at the end of the semester 

The Dean shall make an Announcement for courses that do not require final 
examination  

In certain cases, the University may conduct equivalence examinations in lieu of 
assessment methods stipulated in clause 1  
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Number 43 Students must attend at least 70% of the total class time to be eligible for the 
final examination. However, should there be an appropriate reason that is not the student’s fault, the 
Dean may allow the student to take final examination for the course as a special case 

Calculation of class time according to clause 1 shall include both theory-based courses, 
laboratory-based courses, training, and fieldwork practices, as well as projects or any other 
assigned activities 

Number 44 Student’s grade point average for a semester or a summer session shall be 
calculated as follows:  

(1) Multiply attached points the student achieved for each course with the 
number of credits the course is worth 

(2) Sum the number, calculated in (1), of all courses together 
(3) Divide the number calculated in (2) by the total number of credits for all courses 

enrolled in the semester  
(4) The number calculated in (3) shall be the grade point average of the semester  

Number 45 Student’s cumulative grade point average shall be calculated as follows 
(1) Multiply attached points the student achieved for each course with the 

number of credits registered in all semesters and summer sessions 
(2) Sum the number, calculated in (1), of all courses together  
(3) Divide the number calculated in (2) by the total number of credits for all courses 

enrolled registered in all semesters and summer sessions 
(4) The number calculated in (3) shall be the cumulative grade point average  

Number 46 In the calculation according to Number 44 (4) or Number 45 (4), the third 
decimal digit that is over 5 shall be rounded up  

 
Section 10 

Academic Status 
------------------------- 

Number 47 Student’s academic status shall be assessed from his/her grade point 
average at the end of a semester:  

(1) Academic status of a student whose grade point average is no less than 2.00 
shall be maintained as normal 

(2) A student whose grade point average is less than 2.00 shall be given the first 
warning (Warning 1), except for the first semester of study where a special Warning shall be given  
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(3) A student whose academic status is a special Warning for the first semester of 
study, according to (2), and receive the grade point average of less than 1.50 in the following 
semester shall be dismissed  

(4) A student whose academic status is a special Warning for the first semester of 
study, according to (2), and receive the grade point average of less than 2.00 in the following 
semester shall receive the second Warning (Warning 2) 

(5) A student whose academic status is Warning 2, according to (4), and receive 
the grade point average of less than 2.00 in the following semester shall be given a Probation 
status  

(6) A student whose academic status is Probation, according to (5), and receive the 
grade point average of less than 2.00 in the following semester shall be dismissed  
 In an event that a student has taken all course works required for a chosen field of study 
program, has received the grade point average of less than 2.00 but greater than 1.80, and shall 
be dismissed according to (6), the Rector may allow the student to continue studying in the same 
program or transfer to a new program. However, the student must achieve the grade point 
average of 2.00 within the next 3 semesters, and complete his/her study within the period 
stipulated in Number 11 from the date of registration for entry to the University 
 Number 48 Under Number 47, transfer of program within the same Faculty or across 
faculties, or a leave of absence shall have no effect on the Warnings and Probation status  

 
Section 11 

Leave of Absence 
------------------------- 

Number 49 Students may request for leave of absence in the following cases: 
(1) Military service or conscription  
(2) Having received scholarships for overseas study, training, or fieldwork 

practices  research undertaking  
(3) An illness or accident that require leave of absence for medical 

treatment or rehabilitation on physician’s orders  
(4) Students who have enrolled in a program for over two semesters, and 

would like to request for leave of absence with appropriate reason, and receive permission 
from the Dean  
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(5) Students who have enrolled in a program for less than two semesters, 
and would like to request for leave of absence with appropriate reason, and receive 
permission from the Rector  

For leave of absence under clause 1, students shall submit a request to the Dean 
for permission, except in case (5). Leave of absence that exceeds 2 consecutive semesters 
shall require the Rector’s approval. In an event that students do not enroll for courses, 
request for leave of absence must be submitted to the Dean within 30 days after the 
opening date of the semester 

Number 50 In an event that students have enrolled for courses, and have been 
approved for leave of absence, the following shall be proceeded:  

(1) If applied within the first 14 days of regular semester or within the first 7 
days of summer session, courses enrolled in the semester shall be deleted from the 
academic record 

(2) After the first 14 days of regular semester or the first 7 days of summer 
session but not later than the first 10 weeks of regular semester or the first 4 weeks of summer 
session, all the enrolled courses in the semester shall appear as W in the academic record 

(3) A leave beyond the period stipulated in (2) shall be allowed only if there 
is an appropriate reason and must be granted by the Rector. All the enrolled courses in the 
semester shall appear as W in the academic record  

Number 51 students who apply for leave of absence prior to course enrollment or 
prior to the opening date of the semester shall pay a fee to maintain student status at the 
rates stipulated in the University Announcement on Tuition Fees   
  Number 52 The faculties shall notify Registration Office the soonest of the list of 
students approved for leave of absence  

Number 53 Leave of absence period shall be counted as a study period, as 
stipulated in Number 11  

 
Section 12 
Suspension 

------------------------- 
Number 54 Courses enrolled in a semester by a student who is suspended from 

studying due to disciplinary cause shall be deleted, and the academic record shall be 
marked as “Suspended”, which shall later be changed to “Leave” upon graduation  
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A student who is suspended from studying due to disciplinary cause must pay a fee 
for maintaining student status during the suspended semester 

Number 55 The faculties shall notify Registration Office the soonest of the list of 
students who are suspended 

Number 56 Suspension period shall be counted as a study period, as stipulated in 
Number 11  

 
Section 13 
Resignation 

------------------------- 
Number 57 A Student who wishes to resign must submit a letter of consent from 

parents/ guardians, together with the request form for student resignation, reviewed by the 
student advisor, to the Dean   

Upon the Dean’s approval, resignation shall take effect from the day the student 
submit the resignation form, as stipulated in clause 1  

Number 58 Once the resignation takes effect, courses that have not been graded 
shall appear as W in the academic record   
 

Section 14 
Change of Study Program 

------------------------ 
Number 59 Criteria and conditions for change of study program within a Faculty or 

across faculties is as follows:  
(1) Students shall have studied in his/her own program for no less than 2 

semesters, excluding leave of absence and suspension period 
(2) Complete and pass all general education courses of his/her own program 

or the program students intend to change to. Students must achieve grade point average of 
no less than 2.00, or a grade in accordance with the criteria for change of study program, 
determined by the Faculty in the form of a Faculty Announcement  

(3) Receive accumulative grade point average (as of the semester the 
students intend to change study program) of no less than 2.00, or a grade in accordance 
with the criteria for change of study program, determined by the Faculty in the form of a 
Faculty Announcement  

(4) Comply with criteria and conditions of the new study program  
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Number 60 Students who wish to change his/her study program shall submit 
application for change of study program, citing reasons for change, to the receiving Faculty 
no less than 30 days prior to course enrollment for the semester students intend to change 
study program  

The Dean, through an approval of the board of the receiving Faculty, shall consider 
and approve student’s change of study program  

In an event that the receiving program has different grading system from the 
student’s current program, grades earned under the current program shall be converted in 
accordance with the grading system of the receiving program before the student’s academic 
status is scrutnized for change of study program  

Number 61 Student who has been approved of program change must complete 
his/her study within the period stipulated in Number 11 from the date he/she entered the 
University  

Number 62 Courses completed under the former program, together with those of 
the receiving program, shall be computed for cumulative grade point average   
 

Section 15 
Graduation and Approval of Diploma and Bachelor’s Degree 

------------------------- 
Number 63 Students shall graduate under the following criteria: 

(1) Bachelor’s Program (4 Years): the student must spend at least 7 regular 
semesters studying under the bi-semester program, or at least 10 semesters under the tri-
semester program  

(2) Bachelor’s Program (6 Years): the student must spend at least 9 regular 
semesters studying under the bi-semester program, or at least 13 semesters under the tri-
semester program  

(3) Diploma Program: the student must spend at least 5 regular semesters 
studying under the bi-semester program, or at least 7 semesters under the tri-semester 
program  

The periods stipulated in clause 1 exclude combined degree program or joint 
degree program with other higher institutions. Criteria for graduation of these programs shall 
be stipulated in Program Specification which must be complied by students who receive 
course and credit equivalency under the University Regulation 
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Number 64 Students who are eligible for the University Diploma and Bachelor’s 
Degree shall possess the following qualifications:   

(1) Complete all course requirements in a chosen program of study with a 
minimum cumulative grade point average of 2.00  

(2) Complete and pass University’s requirement for placement tests and any 
other skills  

(3) Possess fitting behavior for the prestige of the University’s Diploma or the 
Bachelor’s Degree 

(4) Do not owe any debt to the University  
 

Section 16 
Graduation with Honors 

------------------------- 
Number 65 There are 2 levels for the graduation with honors:  

(1) First Class Honors are awarded to students who have qualifications and 
possess no prohibited characteristics stipulated in this Section, and achieved cumulative 
grade point average of  not less than 3.50 with grade not lower than C for any course  

(2) Second Class Honors are awarded to students who have qualifications 
and possess no prohibited characteristics stipulated in this Section as follows:  

(2.1) Have cumulative grade point average of not less than 3.50 with 
grade lower than C for some courses, and receive cumulative grade point average for major 
courses of not less than 2.00  

(2.2) Have a cumulative grade point average of not less than 3.25 with 
grade not lower than C for any major course  

Aside from the criteria stipulated in clause 1, the Dean, through Faculty Board’s 
approval, shall determine specific criteria for a program by way of a Faculty’s 
Announcement. The specific criteria must not contradict with Numbers 65 and 66  

Number 66 Students are eligible for graduation with honor if they have the 
following qualifications and possess no prohibited characteristics:  

(1) Student must complete all the study requirements for graduation within 
4 years for Bachelor’s Program (4 Years), and within 6 years for Bachelor’s Program (6 Years)  

(2) Ratio of equivalent or exempted courses must be no more than 25% of 
the total credits prescribed in the Study Program  

(3) Have never repeated any course  
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(4) Have never received ‘F’ or ‘U’ for any course 
(5) Have never been imposed with any disciplinary probation 

Period of study stipulated in (1) excludes leave of absence, or the semester that 
the students are approved by the Dean, through the Faculty Board’s or Rector’s approval, of 
study or training elsewhere under a University’s program or a program administered by other 
agency. However, such study or training must not be longer than one academic year  
 

Section 17 
Nomination for Graduation and Approval of Diploma or Bachelor’s Degree 

------------------------- 
Number 67 Students who expect to complete graduation requirements in the 

current semester shall send a completed Request for Graduation form to the University 
within 14 days after the opening date of the regular semester, or 7 days for summer session.  
The request shall be approved by the University at the end of the semester  

Number 68 The Registrar shall verify and compile a list of students who meet 
graduation requirements, and possess qualifications with no prohibited characteristics 
according to Numbers 64 or 66, as the case may be. The list shall be submitted to the 
University Council for approval of graduation with honors, Bachelor’s Degree, or Diploma 
under each Study Program  
 

Section 18 
Fees and Request for Refund of Fees 

------------------------- 
Number 69 Students shall pay tuition fee, administrative fees, service charges, and 

fines according to the University’s Announcement on Tuition Fees  
Number 70 The University may refund the fee paid by a student in the following 

cases and rates:  
(1) Student’s resignation or leave of absence  prior to the opening date of a 

semester: the student shall be entitled to full refund  
(2) Student’s resignation or leave of absence  within 14 days after the 

opening date of a semester: the student shall be entitled to a half refund   
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(3) Student’s withdrawal due to the closing of course that has already been 
enrolled: the student shall be entitled to the full refund of tuition fee and equipment and 
facilities fee for the course. However, refund of courses that are closed cannot be made if 
tuition payment is on the lump-sum basis  

(4) Student’s course withdrawal within 14 days after the opening date of a 
regular semester, or 7 days after the opening date of a summer session: the student shall be 
entitled to the half refund of tuition fee and equipment and facilities fee for the course. 
However, refund of courses that are closed cannot be made if tuition payment is on the 
lump-sum basis  

(5) Students who have been suspended for the next semester due to a 
disciplinary cause, but have enrolled for courses and paid tuition fee for the suspended 
semester shall be eligible for the full refund of the tuition fee  

Students who wish to have refund of fees according to clause 1 shall submit a 
request for refund of fees to the Faculty within 30 days from the opening date of a regular 
semester or a summer session. Failure to do so shall be considered forfeiture of rights 
 

Section 19 
Termination and Reinstatement of Student Status 

------------------------- 
Number 71 Termination of student status shall be executed in the following cases:  

(1) Have completed all requirements of the study program, and have been 
conferred with a diploma or a degree  

(2) Do not meet qualifications or possess prohibited characteristics 
stipulated in Number 14 

(3) Be dismissed  
(4) Failure to complete the study within the period stipulated in the 

Regulation or Program Specification  
(5) Resignation 
(6) Have been dismissed for serious disciplinary causes  
(7) Death 

Number 72 For student whose status has been terminated according to Number 24 
for not over 2 years after the termination date, the Rector may approve reinstatement of 
the student to the same program  
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In the case of student reinstatement under clause 1, earlier termination period shall 
be deemed the leave of absence period In doing so, the student shall pay for status 
maintenance fee, and any other fees for the semesters deemed leave of absence period  

Number 73 For student whose status has been terminated due to resignation for 
no more than 1 semester after the resignation date, the Rector may approve reinstatement 
of the student to the same program  

Clause 2 under Number 72 shall be applied mutatis mutandis to clause 1 
Number 74 Leave of absence period under Number 72 and Number 73 shall be 

counted as study period according to Number 11 
 

Section 20 
Exemption Clauses 
------------------------- 

Number 75  In an event that compliance with the Regulation engenders injustice to 
a student due to a cause deemed responsible by the University, the University Council, 
through the Rector’s proposal, may determine on other approaches different from what 
stipulated in the Regulation in order to ensure appropriate justice to the student as a 
specific case  

Number 76 In an event that there are other University regulations or program 
specifications that stipulate criteria, conditions, and methods of undergraduate study 
specifically for a Faculty or a program, these specific University regulations or program 
specifications shall be enforced. However, if any specific topic is not stipulated, the 
Regulation shall be enforced    

   
Temporary Provision 

Number 77 Thammasat University 1997’s Regulation on undergraduate study, 
which was amended into the 3rd version in 2012, and has been applied to students who 
entered the University prior to the academic year 2018, shall remain applicable to those 
students until they graduate  
   Number 78 The following University regulations, entered into force prior to the 
date the Regulation goes into effect, shall remain in effect until the University issues new 
regulations of the similar topics:  
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    (1) Thammasat University Regulation on Undergraduate Program of 
Faculty of Law, 2530 B.E. (and the amendments) 
    (2) Thammasat University Regulation on Undergraduate Program of 
Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry, 2541 B.E. (and the amendments)  
    (3) Thammasat University Regulation on Twinning Engineering Programs, 
2543 B.E.  
    (4) Thammasat University Regulation on Undergraduate Program of 
Faculty of Medicine, 2552 B.E.  
    (5) Thammasat University Regulation on Study Program for International 
Students, 2524 B.E.  

Announcement made on  4  January, 2018 

(Professor Noranit Setabutr) 
President of the University Council 



 

ข้อบงัคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

ว่าด้วยการศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๖๑  

...................................... 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรว์า่การศึกษาระดับปริญญาตร ี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เห็นชอบใหอ้อกขอ้บังคับไวด้ังนี้  

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561” 

ข้อ ๒ ขอ้บงัคับนี้ใหใ้ชบ้ังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาซ่ึงขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑  

เป็นต้นไป 

ข้อ ๔ ในขอ้บงัคับนี้ 

“มหาวทิยาลัย” หมายความวา่ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

“สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 

“อธกิารบด”ี หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 

“คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ

มหาวทิยาลัยที่จัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี 

“คณบดี” ให้หมายความรวมถึงผู้อํานวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ

อยา่งอื่นที่จัดการศกึษาระดับปรญิญาตร ี

“คณะกรรมการประจําคณะ” ให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการประจําวิทยาลัย 

สถาบัน หรอืส่วนงานที่เรยีกชื่ออยา่งอื่นที่จัดการศกึษาระดับปรญิญาตร ี

“หลักสูตร” หมายความวา่ หลักสูตรการศกึษาระดับปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลัย และ

ใหห้มายความรวมถงึหลักสูตรการศกึษาระดับปรญิญาตรคีวบปรญิญาโทในส่วนที่เป็นการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรด้ีวย  
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“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ภาคการศกึษาในระบบทวิภาค หรือในระบบไตรภาค 

แตไ่มร่วมภาคฤดูรอ้น 

“สถาบันอุดมศกึษาอ่ืน” หมายความวา่ มหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้รับ

การจัดตัง้ตามกฎหมายของไทยหรอืเป็นมหาวทิยาลัยหรอืสถาบันอุดมศกึษาของตา่งประเทศ  

“ข้อกําหนดหลักสูตร” หมายความว่า ข้อกําหนดที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ในการศึกษาของหลักสูตรตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวทิยาลัย 

“นายทะเบยีน” หมายความวา่ ผู้อํานวยการสํานักงานทะเบยีนนักศึกษา 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศของ

มหาวทิยาลัยเพื่อปฏบิัตติามขอ้บังคับนี้ได ้ 

หมวด ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา และอาจารยท์ี่ปรกึษา 

------------------------- 

ข้อ ๖ มหาวทิยาลัยจัดการศึกษาดว้ยหลักการประสานงานด้านวชิาการระหวา่งคณะ คณะใด

มหีน้าที่จัดการศกึษาในวชิาการด้านใดให้จัดการศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ทุกคณะ เวน้แตก่รณทีี่มเีหตุผลอันสมควรและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย 

ข้อ ๗ การจัดการศึกษาของมหาวทิยาลัยม ี2 ระบบ ดังน้ี   

(๑) ระบบทวิภาคเป็นการจัดการศึกษาที่หน่ึงปีการศึกษามีสองภาคการศึกษาคือ  

ภาคการศกึษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ และอาจมภีาคฤดูรอ้นตอ่จากภาคการศกึษาที่ ๒ ด้วยก็ได้ 

(๒) ระบบไตรภาคเป็นการจัดการศึกษาที่หนึ่งปีการศึกษามีสามภาคการศึกษาคือ  

ภาคการศกึษาที ่๑ ภาคการศกึษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ 

การจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งอาจออกแบบวิธีการเรียนการสอนโดยแบ่งช่วง

การศึกษาตามหัวข้อการศึกษาที่มีปริมาณการเรียนรู้เทียบเท่าระบบทวิภาคหรือระบบไตรภาคแล้วแต่

กรณ ี 

หลักสูตรการศึกษาใดจะจัดการศึกษาในระบบตามวรรคหนึ่งให้เป็นอํานาจของ 

สภามหาวทิยาลัยเป็นผูพ้จิารณาอนุมัต ิ

ข้อ ๘ ระบบทวิภาคในภาคการศึกษาให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ และใน 

ภาคฤดูรอ้นใหม้รีะยะเวลาไม่น้อยกว่าหกสัปดาห์ แต่ให้เพิ่มช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับ

ภาคการศกึษา 

ระบบไตรภาคในภาคการศึกษาให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบสองสัปดาห์และไม่เกิน  

14 สัปดาห์ 
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ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนอาจใช้ระยะเวลาศึกษาแตกต่างจากวรรคหน่ึงหรือวรรคสองก็ได้ 

แตต้่องมปีรมิาณการศึกษาต่อหนึ่งหน่วยกติไมน้่อยกวา่ที่กําหนดไวใ้นขอ้ 9 

ข้อ ๙ หน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรให้คํานวณตามปริมาณการศึกษา โดยหน่ึงหนว่ยกิต

เทา่กับปรมิาณการศกึษาดังตอ่ไปน้ี 

(ก) ระบบทวภิาค  

(๑) ในรายวิชาภาคทฤษฎีให้มีเวลาการบรรยายหรือการอภิปรายปัญหาไม่น้อย

กวา่หนึ่งช่ัวโมงตอ่สัปดาห ์หรอืไมน่อ้ยกวา่สบิหา้ช่ัวโมงต่อภาคการศกึษา 

(๒) ในรายวิชาภาคปฏิบัติให้มีเวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่าสองช่ัวโมงต่อ

สัปดาห ์ หรอืไมน่อ้ยกวา่สามสบิช่ัวโมงตอ่ภาคการศึกษา 

(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามให้มีเวลาฝึกไม่น้อยกว่าสามช่ัวโมงต่อ

สัปดาห ์ หรอืไมน่อ้ยกวา่สี่สิบหา้ช่ัวโมงตอ่ภาคการศึกษา  

(๔) การทําโครงงานหรอืกจิกรรมการเรยีนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ใหม้เีวลา

ทําโครงงาน หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่าสามช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่าส่ีสิบห้าช่ัวโมงต่อภาค

การศกึษา  

(ข) ระบบไตรภาค  

(๑) ในรายวชิาภาคทฤษฎใีหม้ีเวลาการบรรยาย หรือการอภิปรายปัญหาไม่น้อย

กวา่หนึ่งช่ัวโมงตอ่สัปดาห ์หรอืไมน่อ้ยกวา่สบิสองช่ัวโมงต่อภาคการศกึษา 

(๒) ในรายวิชาภาคปฏิบัติให้มีเวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่าสองช่ัวโมงต่อ

สัปดาห ์หรอืไมน่อ้ยกวา่ยีสิ่บส่ีช่ัวโมงตอ่ภาคการศึกษา 

(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามให้มีเวลาฝึกไม่น้อยกว่าสามช่ัวโมงต่อ

สัปดาห ์ หรอืไมน่อ้ยกวา่สามสบิหกช่ัวโมงตอ่ภาคการศึกษา  

(๔) การทําโครงงานหรอืกจิกรรมการเรยีนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ใหม้เีวลา

ทําโครงงานหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่าสามช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่าสามสิบหกช่ัวโมงต่อภาค

การศกึษา 

ขอ้ ๑๐ การกําหนดจํานวนหนว่ยกิตรวมของหลักสูตร ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑดั์งต่อไปนี้ 

(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) ระบบทวิภาคต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบหน่วยกิต 

หรอืระบบไตรภาคตอ้งไมน่อ้ยกวา่หน่ึงรอ้ยหา้สิบหนว่ยกิต 

(๒) หลักสูตรปรญิญาตร ี(หกป)ี ระบบทวภิาคตอ้งไมน้่อยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบหน่วยกิต 

หรอืระบบไตรภาคตอ้งไมน่อ้ยกวา่สองรอ้ยยี่สบิหา้หนว่ยกิต 

ข้อ ๑๑ ระยะเวลาที่ใช้ศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดหลักสูตร แต่ทั้งน้ี  

ในขอ้กําหนดหลักสูตรต้องกําหนดไวไ้มเ่กินระยะเวลาดังต่อไปนี้  
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(๑) หลักสูตรปรญิญาตร ี(สี่ป)ี ใหใ้ชเ้วลาศกึษาไดไ้มเ่กนิแปดปกีารศกึษา  

(๒) หลักสูตรปรญิญาตร ี(หกป)ี ใหใ้ชเ้วลาการศึกษาได้ไมเ่กินสบิสองปกีารศกึษา 

นักศกึษาที่ใชเ้วลาศึกษาเกินกว่ากําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน

นักศกึษา  

ข้อ ๑๒ คณะต้องกําหนดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา เพื่อทําหน้าที่

แนะนํา ให้คําปรึกษา ให้ความเห็นชอบ หรืออนุญาตในการวางแผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน  

การเพิ่มและการถอนรายวิชาของนักศึกษา การย้ายหลักสูตร การลาพักการศึกษา การลาออก และ

การดําเนนิการอื่นเพื่อดูแลความประพฤติและการติดตามผลการเรยีนของนักศึกษา 

หมวด ๒ 

การรับเขา้ศกึษา  

------------------------- 

ข้อ ๑๓ การรับเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยอาจมไีดด้ังตอ่ไปน้ี 

(๑) การรับเข้าโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นดําเนินการตามการมอบหมาย 

ของมหาวทิยาลัยหรอืตามขอ้ตกลง ทั้งน้ี ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาที่กําหนด

ไวใ้นขอ้กําหนดหลักสูตร 

(๒) การรับเข้าโดยการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก 

เขา้ศึกษาที่กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดหลักสูตร 

หลักเกณฑ์และวิธีการรับเข้าตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบ

ของสภามหาวทิยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวทิยาลัย 

 ข้อ ๑๔ นักศึกษามหาวทิยาลัยตอ้งมคุีณสมบัตทิั่วไปและไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้ม ดังนี้ 

(๑) สาํเร็จการศึกษาไมต่่ํากวา่ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่ 

(๒) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษา 

ในมหาวทิยาลัยเปดิ หรอืการศกึษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปรญิญา 

(๓) ไมเ่ป็นผู้ปว่ยหรอือยูใ่นสภาวะที่จะเป็นอุปสรรครา้ยแรงตอ่การศึกษา 

(๔) ไมเ่ป็นผู้ประพฤตผิิดศีลธรรมอันดีหรอืมพีฤติกรรมเสื่อมเสยีอยา่งรา้ยแรง 

นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตร

การศกึษาใด ต้องมคุีณสมบัติเฉพาะตามขอ้กําหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัย

วา่ดว้ยการรับเขา้ศึกษาด้วย 

 

 

 



๕ 

 

หมวด ๓ 

การขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษา 

------------------------- 

ข้อ ๑๕ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจําเป็น 

อธกิารบดีอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบยีนได ้แต่ตอ้งไมเ่กนิภาคการศึกษาที่ ๑ ของปกีารศึกษาแรก   

ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสําคัญแสดงวุฒิ

การศกึษาต่อคณะในวันขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาด้วย แตห่ากยังไมส่ามารถนําส่งได ้อธิการบดีอาจผ่อน

ผันใหนํ้ามาสง่ในภายหลัง แตต่อ้งไมเ่กนิภาคการศึกษาที่ ๑ ของปกีารศึกษาแรก หากพน้กําหนดเวลาที่

ผอ่นผันใหแ้ลว้ยังไมอ่าจนําสง่ไดใ้หเ้พกิถอนการขึ้นทะเบยีนการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๑๖ หากมีการตรวจพบว่าผู้ซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามข้อ ๑๔  หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียน

เสนอตอ่อธกิารบดเีพกิถอนการขึ้นทะเบยีนการเป็นนักศึกษาผูน้ัน้  

หากมีกรณีตามวรรคหน่ึงปรากฏขึ้นเมื่อผู้กระทําผิดได้สําเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดี

เสนอตอ่สภามหาวทิยาลัยเพกิถอนปรญิญาบัตรของผูน้ัน้   

หมวด ๔  

ฐานะชัน้ป ี 

------------------------- 

ข้อ ๑๗ การเทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้พิจารณาจากจํานวนหน่วยกิตที่สอบได้ หรือ

ไดรั้บเทยีบโอน ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปน้ี  

(๑) ชั้นปีหนึ่ง นับตั้งแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและสอบได้หรือได้รับเทียบโอน 

ไมถึ่งหนึ่งในส่ีของจํานวนหน่วยกติรวมของขอ้กําหนดหลักสูตร   

(๒) ชั้นปีสอง สอบได้หรือได้รับเทียบโอนต้ังแต่หนึ่งในส่ีแต่ไม่ถึงหนึ่งในสอง 

ของจํานวนหน่วยกติรวมของขอ้กําหนดหลักสูตร   

(๓) ชั้นปีสาม สอบได้หรือได้รับเทียบโอนต้ังแต่หนึ่งในสองแต่ไม่ถึงสามในส่ี 

ของจํานวนหน่วยกติรวมของขอ้กําหนดหลักสูตร   

(๔) ชั้นปีสี่ สอบได้หรือได้รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนหน่วยกิต 

รวมของขอ้กําหนดหลักสูตร 

 

 

 



๖ 

 

หมวด ๕ 

การลงทะเบยีนเรยีน 

------------------------- 

ข้อ ๑๘ เพื่อคุณภาพของการจัดการศึกษา คณบดีอาจกําหนดเงื่อนไข หรือจํากัดจํานวน

นักศกึษาที่จะลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาใดก็ไดโ้ดยทําเป็นประกาศคณะ 

การประกาศเปดิวชิาเพิ่ม หรอืปดิรายวชิาใดที่มนัีกศึกษาลงทะเบยีนแล้วจะต้องกระทําภายใน

เจ็ดวันนับแตว่ันเปดิภาคการศกึษา หรอืสี่วันนับแต่วันเปดิภาคฤดูรอ้น 

ข้อ ๑๙ การลงทะเบียนเรียนให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และกําหนดการ 

ทีอ่ธกิารบดกํีาหนด โดยออกเป็นประกาศมหาวทิยาลัย 

หากนักศึกษามีหน้ีสินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย จะต้องชําระให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะมีสิทธิ

ลงทะเบยีนเรยีนได ้เวน้แตจ่ะได้รับอนุมัติจากอธกิารบดี 

ภายหลังจากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว นักศึกษาต้องดําเนินการตรวจสอบผลการ

ลงทะเบยีนของตนเองดว้ยภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่ทันกําหนดการตามวรรคหน่ึง นักศึกษาอาจขอ

ลงทะเบียนล่าช้าได้ แต่ทั้งน้ี ต้องดําเนินการภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาน้ัน หรือสามวัน

นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อนนั้น และต้องชําระเบี้ยปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันในอัตราตาม

ประกาศมหาวทิยาลัยวา่ดว้ยอัตราคา่ธรรมเนยีมการศกึษา  

ข้อ ๒๐ ในภาคการศึกษาของระบบทวิภาคหรือระบบไตรภาค นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน 

ไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิต แต่ไม่เกินย่ีสิบสองหน่วยกิต  และในภาคฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ 

ไมเ่กนิหกหนว่ยกิต 

นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนมากกว่าจํานวนตามวรรคหนึ่งได้โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี 

ในกรณดีังตอ่ไปนี้ 

(๑) เป็นนักศึกษาที่มฐีานะชัน้ป ี๔  

(๒) สําหรับการศึกษาภาคฤดูร้อนนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๖หน่วยกิต 

แตไ่มเ่กนิ ๙ หนว่ยกิตได ้เฉพาะกรณเีป็นนักศึกษาทีค่าดวา่จะสําเร็จการศึกษาในปกีารศกึษานัน้  

นักศกึษาอาจลงทะเบยีนเรยีนรายวชิานอ้ยกวา่จํานวนตามวรรคหนึ่งได ้ในกรณดีังตอ่ไปน้ี 

(๑) ศึกษาจนเหลือจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรน้อยกว่าจํานวน 

ตามวรรคหน่ึง 

(๒) เจ็บปว่ยหรอืประสบอุบัติเหตุรา้ยแรงจนจําเป็นตอ้งใชเ้วลาเพื่อการรักษาพยาบาล

หรอืฟื้นฟูรา่งกาย โดยได้รับอนุมัติจากคณบด ี 

 



๗ 

 

การนับจํานวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเรียนสูงสุดตามวรรคหน่ึง ให้รวมถึงรายวิชาเสริม

หลักสูตรพื้นฐานที่มหาวทิยาลัยกําหนดใหศ้กึษาโดยไมน่ับหนว่ยกิต รายวชิาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

เพื่อเสริมความรู้โดยไม่วัดผลการศึกษา และรายวิชาที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นที่ได้รับอนุมัติ 

ตามขอ้ 25  

การนับจํานวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเรียนตามวรรคหนึ่งมิให้นับจํานวนหน่วยกิตของ

รายวชิาที่นักศกึษาได้รับการยกเวน้โดยผ่านการทดสอบ การวัดผล หรอืการเทยีบโอนรายวชิา  

ข้อ ๒๑ ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรที่ศึกษา

อยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดีในกรณี

ดังตอ่ไปน้ี  

(๑) ไดศึ้กษารายวชิาเอกหรอืรายวชิาเฉพาะของหลักสตูรครบแล้ว  

(๒) ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรที่ ศึกษาทุกรายวิชาในภาคการศึกษา 

ทีล่งทะเบยีนเรยีนน้ันแล้ว  

(๓) นักศกึษาขอลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาของหลักสูตรที่จะยา้ยเขา้ไปศกึษา 

(๔) นักศกึษามสีถานภาพทางวชิาการอยูใ่นการเตือนครัง้ที่ ๒ หรอืภาวะรอพนิิจ 

ข้อ ๒๒ ห้ามมิให้นักศึกษาที่ได้อักษร D ขึ้นไป หรือได้อักษร S ในรายวิชาใดลงทะเบยีนเรียน

ในรายวชิานัน้อกี เวน้แต่ขอ้กําหนดหลักสูตรกําหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น  

ข้อ ๒๓ นักศึกษาได้อักษร F หรือ U ในรายวิชาที่เป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตร  

ใหล้งทะเบยีนเรยีนรายวชิานัน้ซ้ําอกีจนกวา่จะได้อักษร D ขึ้นไป หรอื S  

นักศกึษาที่ไดอั้กษร F หรอื U ในรายวชิาเลอืกของหลักสูตร ใหล้งทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซํ้า

อกีจนกว่าจะได้อักษร D ขึ้นไป หรือ S  หรืออาจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นที่เป็นรายวชิาเลือกของ

หลักสูตรแทนก็ได้ 

ข้อ ๒๔  นักศึกษาผู้ใดไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด และไม่ได้ขอลาพักการศึกษา

ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาน้ัน ให้ถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจาก

ทะเบยีนนักศึกษา 

ข้อ ๒๕  ในกรณีที่ มหาวิทยาลัยมี ข้อตกลงในโครงการแลกเปลี่ ยนนักศึกษากับ

สถาบันอุดมศกึษาอื่น หรอืนักศึกษามีข้อตกลงเพื่อรับทุนจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน

ภาคประชาชน หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรอื่น หรือนักศึกษามีความประสงค์จะไปศึกษากับ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียน 

ในรายวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเปิดสอนโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของ

นักศกึษาผูน้ั้นก็ได ้



๘ 

 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น หรือมีข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยหรือหน่วยอื่นที่มีวัตถุประสงค์ให้มหาวิทยาลัยหรือ

คณะรับบุคคลเข้าศึกษาในรายวิชาของมหาวิทยาลัยหรือคณะ อธิการบดีอาจอนุมัติให้ผู้ซึ่งมิได้เป็น

นักศกึษาของมหาวทิยาลัยลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาของมหาวทิยาลัยก็ได้ 

ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ตอ้งชําระค่าธรรมเนยีมในอัตรา

ตามประกาศมหาวทิยาลัยวา่ด้วยอัตราค่าธรรมเนยีมการศกึษา  

ข้อ 27 ใหอ้ธกิารบดมีอีํานาจพจิารณาเรื่องการลงทะเบยีนเรยีน ซึ่งเกินกวา่เงื่อนไขที่กําหนด

ไวใ้นขอ้บังคับนี้ เฉพาะกรณทีี่มเีหตุอันเน่ืองมาจากการจัดการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลัย 

หมวด ๖ 

การเพิ่มและการถอนรายวชิา 

------------------------- 

ข้อ ๒8 การขอเพิ่มรายวิชาภายหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้กระทําได้ภายในสิบสี่วัน

นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผล 

อันสมควรคณบดีอาจอนุมัติให้เพิ่มรายวิชาเมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินสิบส่ีวันก่อน

วันปดิภาคการศกึษาหรอืภาคฤดูรอ้นแล้วแตก่รณ ีทัง้น้ี ตอ้งมเีวลาเรยีนครบตามที่กําหนดไวใ้นขอ้ ๔3 

การขอเพิ่มรายวิชาตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

ในรายวชิานัน้กอ่น 

ข้อ ๒9 การขอถอนรายวชิาที่ไดล้งทะเบยีนเรยีนไวแ้ล้วใหก้ระทําไดใ้นกรณดีังตอ่ไปน้ี 

(๑) การขอถอนภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หรือภายในเจ็ดวันนับแต่ 

วันเปดิภาคฤดูรอ้น เพื่อการนี้ใหล้บรายวชิานัน้ออก 

(๒) การขอถอนเมื่อพ้นกําหนดเวลาตาม (๑)  แต่ไม่ เกินสิบสัปดาห์แรกของ 

ภาคการศกึษาหรอืสี่สัปดาหแ์รกของภาคฤดูรอ้น เพื่อการน้ีใหบ้ันทกึอักษร W สําหรับรายวชิาน้ัน 

(๓) การขอถอนเมื่อพ้นกําหนดเวลาตาม (๒) แต่ไม่เกินสิบส่ีวันก่อนปิดภาคการศึกษา

หรอืภาคฤดูรอ้น ทัง้นี้ จะกระทําไดเ้มื่อมเีหตุผลความจําเป็น โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ

คณบด ีเพื่อการนี้ใหบ้ันทกึอักษร W สําหรับรายวชิาน้ัน 

การขอถอนจนเหลอืรายวชิาที่ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษานัน้นอ้ยกวา่จํานวนเก้าหน่วยกิต     

จะกระทํามไิด ้เวน้แต่มเีหตุผลความจําเป็นและได้รับอนุมัตจิากคณบดี ทัง้นี้ ใหน้ับหน่วยกติของรายวิชา

ที่ลงทะเบยีนเรยีนในมหาวทิยาลัยอื่นที่ได้รับอนุมัติตามขอ้ 25 รวมเขา้ในหน่วยกติดังกลา่วด้วย   

ข้อ 30 ให้อธิการบดีมีอํานาจพิจารณาเรื่องการเพิ่มและถอนรายวิชาซ่ึงเกินกว่าเงื่อนไขที่

กําหนดไวใ้นขอ้บังคับนี้ เฉพาะกรณทีี่มเีหตุอันเนื่องมาจากการจัดการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลัย 

 



๙ 

 

หมวด ๗ 

การเทยีบโอนรายวชิาและหนว่ยกติ และการเทยีบโอนความรู ้

------------------------- 

ข้อ 31 นักศกึษาที่ศกึษาในมหาวทิยาลัยหรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเทียบโอนรายวิชา

และหน่วยกิตที่มีเนื้อหาของรายวิชาเทียบเท่าและมีเกณฑ์การประเมินผลหรือวัดผลได้มาตรฐาน

เทยีบเทา่กับรายวชิาในหลักสูตรที่ศกึษาอยู่ไดต้ามหลักเกณฑดั์งต่อไปนี้  

(๑) ตอ้งมเีวลาศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลัยไมน่อ้ยกวา่หน่ึงปกีารศกึษา  

(๒) ใหเ้ทยีบโอนไดไ้มเ่กินกึง่หนึ่งของจํานวนหนว่ยกติรวมทัง้หลักสูตร  

(๓) รายวิชาที่จะขอเทียบโอน ต้องมใิช่รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาผู้นัน้ถูกถอนชื่อ 

จากทะเบยีนนักศึกษา 

(๔) รายวชิาที่จะขอเทยีบโอนต้องศกึษามาแลว้ไมเ่กินห้าปีนับจากปีที่ลงทะเบียนเรียน

จนถงึวันที่ขอเทยีบโอนรายวชิาและหน่วยกติ  

(๕) รายวชิาที่จะขอเทยีบโอนต้องมผีลการศึกษาระดับ C ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ยกเว้น

กรณีของนักศึกษาซึ่งไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ในโครงการความร่วมมือผลิต

บัณฑิตร่วมกัน หรือโครงการแลกเปล่ียนทางวิชาการให้เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตตาม 

ผลการศกึษาที่ได ้ 

นอกจากหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 

อาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตที่แตกต่าง 

จากความในวรรคหนึ่งก็ได้ โดยทําเป็นประกาศคณะ และรายงานใหอ้ธิการบดีเพื่อทราบ  

ข้อ ๓2 ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 

การเทยีบโอนรายวชิาและหน่วยกติตามหมวดนี้  

ขอ้ ๓3 ใหบ้ันทกึผลการศกึษาในรายวชิาที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาและหนว่ยกิต 

ดังตอ่ไปน้ี 

(๑) สําหรับกรณีนักศึกษาที่ไปศึกษาตามโครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือ

โครงการแลกเปล่ียนทางวิชาการ หรือไปศึกษาด้วยตนเองโดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ให้บันทึกผล

การศึกษาตามที่ได้ หรือในรายวิชาที่มีผลการศึกษาได้อักษร C ขึ้นไปอาจบันทึกอักษร ACC ก็ได้  

ตามหลักเกณฑท์ี่คณบดโีดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะกําหนดโดยทําเป็นประกาศคณะ  

(๒) สําหรับกรณนัีกศึกษาอ่ืนนอกจาก (๑) ใหบ้ันทกึอักษร ACC  

 

 



๑๐ 

 

ข้อ ๓4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา

ตามอัธยาศัย อาจทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําคณะกําหนดโดยทําเป็นประกาศคณะ และใหบ้ันทกึอักษร ACC ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบ

โอนความรูน้ั้น 

คณะอาจดําเนนิการตามวรรคหนึ่งโดยจัดใหม้กีารทดสอบขอ้เขยีนหรอืสอบภาคปฏบิัติก็ได ้

หมวด ๘  

อักษรแสดงผลการศึกษา 
------------------------- 

ข้อ ๓5 ผลการศกึษาของแตล่ะรายวชิา แบง่ออกเป็นสองประเภทดงันี้  

(๑) ผลการศึกษารายวิชาที่มีค่าระดับและนํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย มีอักษร 

ความหมาย และคา่ระดับดังนี้  

อักษร ความหมาย ความหมายภาษาอังกฤษ ค่าระดับ 
A ผลการประเมนิขัน้ชัน้เลิศ Excellent 4.0 
B+ ผลการประเมนิขัน้ดีมาก Very Good 3.5 
B ผลการประเมนิขัน้ดี Good 3.0 
C+ ผลการประเมนิขัน้ดีพอใช้ Almost Good 2.5 
C ผลการประเมนิขัน้พอใช้ Fair 2.0 
D+ ผลการประเมนิขัน้ค่อนขา้งออ่น Almost Fair 1.5 
D ผลการประเมนิขัน้ออ่น Poor 1.0 
F ผลการประเมนิขัน้ตก Failed 0 

(๒) ผลการศึกษาที่ไม่มีค่าระดับและไม่นํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย มีอักษรและ
ความหมาย ดังนี้  

อักษร ความหมาย  ความหมายภาษาอังกฤษ 
S ใชไ้ด้ Satisfactory 
U ใชไ้มไ่ด ้ Unsatisfactory 
ACC ได้รับยกเว้นรายวิชาโดยผ่านการ

ทดสอบเทียบความรู้หรือใช้ผล
การสอบในรายวิชาที่นับหน่วยกิต 
หรือได้รับการเทียบโอนรายวิชา
และหนว่ยกิต 
 
 
 

Accreditation 



๑๑ 

 

อักษร ความหมาย  ความหมายภาษาอังกฤษ 
EXE 
 

ได้รับยกเว้นรายวิชาโดยผ่านการ
ทดสอบเทียบความรู้หรือใช้ผล
การสอบ ในร ายวิ ช า ที่ ไ ม่ นั บ 
หนว่ยกิต 

Exempted 

I การวัดผลไมส่มบูรณ ์ Incomplete 
W การถอนรายวชิาโดยไดรั้บอนุมัต ิ Withdraw 
AUD การศกึษาโดยไมว่ัดผลการศกึษา Audit 

ข้อ ๓6 อักษร S หรอื U ใหใ้ชไ้ดใ้นรายวชิาของหลักสูตรที่กําหนดให้มีผลการศึกษาเป็นระดับใช้ได ้

หรอืระดับใชไ้มไ่ด ้ 

ผลการศกึษาระดับใชไ้ด ้ใหใ้ชอ้ักษร S และระดับใชไ้มไ่ด้ใหใ้ชอ้ักษร U  

ข้อ ๓7 อักษร ACC หรือ EXE ให้ใช้ในรายวิชาที่ให้นักศึกษาสามารถนําผลการทดสอบเทียบ

ความรูห้รอืคะแนนการทดสอบอื่นมาใชแ้ทนการศกึษาในรายวชิาน้ันได้ 

อักษร ACC ใหใ้ชใ้นรายวชิาที่นํามานับหน่วยกติ 

อักษร EXE ใหใ้ชใ้นรายวชิาที่ไมนํ่ามานับหนว่ยกิต 

ข้อ ๓8 อักษร  I ให้ใช้กับรายวิชาที่การวัดผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และเป็นการบันทึกไว ้

เป็นการช่ัวคราว 

นักศกึษาที่ไดอั้กษร I ในรายวชิาใด ใหดํ้าเนินการวัดผลในรายวิชานั้นให้แล้วเสร็จภายในแปดสิบวัน

นับแต่วันปิดภาคการศึกษา แต่หากไม่สามารถดําเนินการวัดผลได้ทัน อาจารย์ ผู้สอนอาจกําหนด 

ผลการศกึษาของนักศกึษาผูน้ั้นจากคะแนนสอบหรอืคะแนนการวัดผลการศกึษาโดยวิธีการอ่ืนเทา่ที่นักศึกษา 

ผูน้ั้นมอียูก็่ได ้

เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันปิดภาคการศึกษา หากยังไม่มีการดําเนินการตามวรรคสองให้บันทึก

อักษร W  

ขอ้ ๓9 อักษร W ใหใ้ชไ้ด้ในกรณดัีงต่อไปนี้ 

(๑) ในรายวชิาที่นักศึกษาไดอ้ักษร I และอาจารย์ผูส้อนยังไมไ่ดกํ้าหนดผลการศึกษาภายใน

เกา้สบิวันนับแต่วันปดิภาคการศกึษา 

(๒) ในรายวชิาทีน่ักศึกษาขาดสอบโดยมเีหตุผลอันสมควร และได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือ

อธกิารบดแีลว้แตก่รณ ี

(๓) ได้รับอนุมัติใหถ้อนรายวชิาตามขอ้ ๒9 (๒) และ 29 (๓)  

(๔) ไดรั้บอนุมัติใหล้าพักการศกึษาตามขอ้ 50 (๒) และ 50 (๓) 



๑๒ 

 

   ในกรณีตาม (๒) นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขออนุมัติต่อคณบดีผ่านอาจารย์ผู้สอนและอาจารย ์

ที่ปรึกษา ภายในสิบวันนับแต่วันสอบแต่หากยื่นคําร้องเมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว หากคณบดีเห็นว่า 

มเีหตุผลอันสมควรใหร้ายงานเสนออธิการบดีเพื่อพจิารณาอนุมัติ 

ข้อ 40 อักษร AUD กระทําได้ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อการเสริมความรู ้

โดยไม่ต้องมีการวัดผล และมีเวลาเรียนในรายวิชาน้ันตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๔3 หรือตามข้อกําหนด

ของหลักสูตรและรายวชิา  

นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อเสริมความรู้ต้องได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ

ได้รับอนุญาตจากผู้สอน และชําระค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

การศกึษา 

เมื่อลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาเพื่อการเสรมิความรูโ้ดยไมต้่องมกีารวัดผลแล้ว จะขอเปล่ียนแปลง

เป็นการลงทะเบยีนเรยีนเพือ่วัดผลการศึกษาได้ภายในสบิสี่วันนับแตว่ันเปดิภาคการศกึษาหรอืเจ็ดวันนับแต่

วันเปดิภาคฤดูรอ้นโดยตอ้งได้รับอนุมัติจากคณบดี เมื่อพน้กําหนดเวลานี้แล้วกระทํามไิด ้

ห้ามมิให้ลงทะเบียนเรียนเพื่อวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่ได้อักษร AUD แล้วซ้ําอีก เว้นแต่กรณี
การยา้ยหลักสูตรและรายวชิาน้ันเป็นรายวชิาที่กําหนดไวใ้นหลักสูตรที่ยา้ยเขา้ 

ข้อ 41 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้ระดับ 

ตัง้แต่ D ขึ้นไป ระดับใชไ้ด้ (S) หรอืระดับ ACC เทา่น้ัน 

ในกรณีที่นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาใดซํ้าหรือแทนกันตามข้อกําหนดหลักสูตร ให้นับจํานวน 

หนว่ยกติของรายวชิาน้ันได้เพยีงครัง้เดยีว 

หมวด ๙ 

การวัดผลการศึกษา และการคํานวณค่าเฉล่ียสะสม 

      ------------------------- 

ข้อ ๔2 มหาวทิยาลัยจะจัดใหม้กีารวัดผลการศึกษาสําหรับรายวชิาที่นักศึกษาลงทะเบยีนเรยีนไว้

ในภาคการศึกษาหรอืภาคฤดูรอ้น 

การวัดผลการศึกษาอาจกระทําได้ระหว่างภาค ด้วยวิธีรายงานจากหนังสือที่กําหนดให้อ่าน  

งานที่แบง่กันทําเป็นหมูค่ณะ การทดสอบระหวา่งภาค การเขยีนสารนพินธ์ประจํารายวชิาหรืออ่ืน ๆ และเมื่อ

สิ้นภาคจะมกีารสอบไลส่ําหรับแต่ละรายวชิาที่ศึกษาในภาคนัน้ 

รายวชิาใดที่ไมม่กีารสอบไล่เมื่อส้ินภาค คณบดจีะประกาศใหท้ราบ 

ในบางกรณี มหาวิทยาลัยอาจใช้วิธีทดสอบเทียบความรู้แทนการวัดผลการศึกษาตามความ 

ในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ ๔3 นักศึกษาที่มีเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษาในรายวิชาใดไม่ถึงร้อยละเจ็ดสิบของเวลาเรียน 

ในรายวชิาน้ันทัง้หมดหรอืตามที่กําหนดไวใ้นรายวิชาหรือข้อกําหนดหลักสูตร ไม่มีสิทธิเขา้สอบไล่ในรายวิชานั้น 



๑๓ 

 

เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นอันมิใช่ความผิดของนักศึกษาผู้นั้น คณบดีอาจอนุญาตให้เข้าสอบไล่ได้เป็น 

กรณพีเิศษ 

การนับเวลาเรียนตามวรรคหนึ่งให้นับการเรียนในรายวิชานั้นทั้งการเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ 

การฝกึงาน การฝึกภาคสนาม และการทําโครงงาน 

ข้อ ๔4 ให้คํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อนเมื่อสิ้นภาค  

โดยคํานวณตามวธิกีารดังตอ่ไปน้ี  

(๑) ใหน้ําคา่ระดับคะแนนของรายวชิาที่ไดคู้ณดว้ยจํานวนหนว่ยกิตของรายวชิานัน้ 

(๒) ใหน้ําผลการคํานวณตาม (๑) ของทุกรายวชิามารวมกัน 

(๓) ให้นําผลการคํานวณตาม (๒) มาหารด้วยจํานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน 

ในภาคนัน้  

(๔) ผลการคํานวณตาม (๓) เป็นคะแนนเฉลี่ยสําหรับภาคนัน้  

ข้อ ๔5 การคํานวณระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใหคํ้านวณตามวธิกีารดังต่อไปนี้ 

(๑) ใหน้ําคา่ระดับคะแนนของรายวิชาที่ได้คูณดว้ยจํานวนหนว่ยกติของรายวิชาที่ลงทะเบยีนไว้

ทัง้หมดทุกภาคการศึกษา  

(๒) ใหน้ําผลการคํานวณตาม (๑) ของทุกรายวชิามารวมกัน 

(๓) ใหน้ําผลการคํานวณตาม (๒) มาหารด้วยจํานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนไว้

ทุกภาคการศกึษาและภาคฤดูรอ้น 

(๔) ผลการคํานวณตาม (๓) เป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม  

ข้อ ๔6 ในการคํานวณตามข้อ ๔4 (๔) หรือข้อ ๔5 (๔) หากได้ทศนิยมตําแหน่งที่สามเป็นจํานวน

ตัง้แต่หา้ขึ้นไปใหป้ัดเศษขึ้นไป  

หมวด ๑๐ 

สถานภาพทางวชิาการ 

------------------------- 

ข้อ ๔7 สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษาให้พิจารณาจากผลการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

ของนักศกึษา เมื่อส้ินภาคการศกึษาที่เรยีน ดังนี้  

(๑) นักศกึษาที่มคีะแนนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไปมสีถานภาพทางวชิาการปกต ิ (Normal) 

(๒) นักศึกษาที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า ๒.๐๐ มีสถานภาพทางวิชาการเตือนครั้งที่ ๑ 

(Warning ๑) เว้นแต่กรณีเป็นภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ให้มีสถานภาพทางวิชาการเตือนพิเศษ 

(Warning)  



๑๔ 

 

(๓) นักศึกษาซึ่งอยู่ในสถานภาพทางวิชาการเตือนพิเศษในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 

ตาม (๒) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๕๐ ในภาคการศึกษาถัดมา ต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน

นักศกึษา (Dismissed) 

(๔) นักศึกษาซ่ึงอยู่ในสถานภาพทางวิชาการเตือนพิเศษ หรือเตือนครั้งที่ ๑ ตาม (๒)  

ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และมีคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดมา ให้มีสถานภาพ

ทางวชิาการ เตือนครัง้ที่ ๒ (Warning ๒) 

(๕) นักศึกษาซึ่งอยู่ในสถานภาพทางวิชาการเตือนครั้งที่ ๒ ตาม (๔) ในภาคการศึกษา 

ที่ผ่านมา และมีคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดมา ให้มีสถานภาพทางวิชาการ 

ภาวะรอพนิจิ (Probation) 

(๖) นักศึกษาซึ่งอยู่ในสถานภาพทางวิชาการภาวะรอพินิจ ตาม (๕) ในภาคการศึกษา 

ที่ผ่านมา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดมา ต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน

นักศกึษา (Dismissed) 

 ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้รายวิชาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว 

มีคะแนนเฉล่ียสะสม ๑.๘๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ และต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ตาม (๖) 

อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้นั้นศึกษาต่อในหลักสูตรเดิม หรือย้ายหลักสูตร แต่นักศึกษาต้องศึกษา 

ให้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึง ๒.๐๐ ภายในสามภาคการศึกษา และต้องศึกษาให้สําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาตามขอ้ ๑๑ นับแต่วันขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษา 

 ข้อ ๔8 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 47 การย้ายหลักสูตรระหว่างคณะหรือภายในคณะ หรือการลาพัก

การศกึษาไมม่ผีลทําใหก้ารเตอืนและภาวะรอพนิิจเปล่ียนแปลง 

หมวด ๑๑ 

การลาพักการศึกษา 

------------------------- 

ข้อ ๔9 นักศกึษาอาจขอลาพักการศึกษาได ้ในกรณดัีงต่อไปนี้ 

(๑) ถูกเกณฑห์รอืระดมพลเขา้รับราชการทหารกองประจําการ 

(๒) ไดรั้บทุนเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม หรอืปฏบิัตงิานเพิม่พูนความรูค้วามสามารถ 

(๓) เ จ็บป่วยหรือประสบอุบั ติ เหตุร้ายแรงจนจํา เป็นต้องพักการศึกษาเพื่ อ 

การรักษาพยาบาลหรอืฟื้นฟูรา่งกายตามใบรับรองแพทย ์

(๔) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วเกินกว่าสองภาคการศึกษามีความประสงค์ 

จะขอพักการศกึษาโดยมเีหตุผลอันสมควรและไดรั้บอนุมัตจิากคณบด ี

(๕) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ถึงสองภาคการศึกษามีความประสงค์จะขอพัก

การศกึษาโดยมเีหตุผลอันสมควรและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 



๑๕ 

 

การลาพักการศึกษาตามวรรคหน่ึง ให้นักศึกษายื่นคําร้องต่อคณบดี และให้คณบดีเป็น 

ผู้พิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีตาม (๕) และการลาพักการศึกษาเกินกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน

ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนให้ยื่นคําร้องต่อคณบดี

ภายในสามสบิวันนับแต่เปดิภาคการศึกษา 

ข้อ 50 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว ได้ รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  

ใหด้ําเนนิการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักภายในสิบสี่วันแรกของภาคการศึกษาหรือภายใน 

เจ็ดวันแรกของภาคฤดูรอ้น ใหล้บรายวชิาที่ไดล้งทะเบยีนเรยีนไวแ้ลว้ออก 

(๒) ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักเมื่อพ้นกําหนดเวลาตาม (๑) แต่ยังไม่เกินสิบสัปดาห์

แรกของภาคการศึกษาหรือส่ีสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน ให้บันทึกอักษร W สําหรับรายวิชา 

ที่ได้ลงทะเบยีนเรยีนไว ้

(๓) ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักเมื่อพ้นกําหนดเวลา ตาม (๒) แต่ก่อนวันปิดภาค

การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน จะกระทําได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร และต้องไดร้ับอนุมัติจากอธิการบดี 

ใหบ้ันทกึอักษร W สําหรับรายวชิาที่ได้ลงทะเบยีนเรยีนไว ้

ข้อ 51 นักศกึษาที่ลาพักการศกึษากอ่นการลงทะเบยีนเรยีนหรอืการลาพักการศึกษาก่อนวัน

เปิดภาคการศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย

อัตราค่าธรรมเนยีมการศกึษา  

ข้อ 52 คณะจะต้องแจง้รายชื่อนักศกึษาที่ไดรั้บอนุมัตใิหล้าพักใหส้ํานักงานทะเบยีนนักศึกษา

ทราบโดยเร็วที่สุด 

ข้อ 53 ใหน้ับรวมเวลาในระหวา่งการลาพักการศกึษา เป็นระยะเวลาศึกษาตามขอ้ ๑๑ ดว้ย  

หมวด ๑๒ 

การถูกลงโทษใหพ้ักการศกึษา 

------------------------- 

ข้อ 54 นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยให้พักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา ให้ลบ

รายวชิาที่นักศกึษาผูน้ั้นลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาออก และให้บันทึกคําว่า

ถูกสั่งพักการศกึษา (Suspended) และเปลี่ยนเป็นลาพักการศึกษา (Leave) เมื่อสําเร็จการศกึษา 

นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยใหพ้ักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปต้องชําระค่าธรรมเนียม

การรักษาสถานภาพ ในภาคการศกึษาที่ถูกลงโทษนัน้ด้วย 

ข้อ 55 คณะจะต้องแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ถูกส่ังให้พักการศึกษาให้สํานักงานทะเบียน

นักศกึษาทราบโดยเร็วที่สุด 



๑๖ 

 

ข้อ ๕6 ให้นับรวมเวลาในระหว่างที่ถูกลงโทษให้พักการศึกษาเป็นระยะเวลาศึกษาตาม 

ขอ้ ๑๑ ดว้ย 

หมวด ๑๓ 

การลาออก 

------------------------- 

ข้อ ๕7 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกให้มีความเห็นจากผู้ปกครอง และให้ยื่นคําร้องที่ได้รับ

คําปรกึษาจากอาจารยท์ี่ปรกึษาแลว้ต่อคณบด ี 

เมื่อคณบดอีนุมัตแิล้วใหม้ผีลนับแต่วันที่นักศึกษายื่นคํารอ้งตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๕8 เมื่อการลาออกมีผลแล้ว ให้บันทึกอักษร W ในรายวิชาที่ยังไม่มีการประกาศผล

การศกึษา 

หมวด ๑๔ 

การยา้ยหลักสูตร 

------------------------ 

ข้อ ๕9 การย้ายหลักสูตรภายในคณะหรือย้ายระหว่างคณะ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ดังตอ่ไปน้ี 

(๑) นักศึกษาต้องศึกษาในหลักสูตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษา ทั้งน้ี  

ไมน่ับภาคการศึกษาที่ลาพัก หรอืถูกลงโทษทางวนัิยใหพ้ักการศกึษา 

(๒) สอบผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรเดิม หรือหลักสูตรที่จะย้ายเข้า  

โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ีย ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือตามหลักเกณฑ์การย้ายหลักสูตรที่คณะกําหนด โดย 

ทําเป็นประกาศคณะ 

(๓) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาก่อนการย้ายหลักสูตร ๒.๐๐ ขึ้นไป 

หรอืตามหลักเกณฑก์ารยา้ยหลักสูตรที่คณะกําหนด โดยทําเป็นประกาศคณะ 

(๔) ตอ้งปฏบิัตติามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของหลักสูตรที่จะยา้ยเขา้ 

ข้อ 60 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายหลักสูตรให้ยื่นคําร้องขอย้ายหลักสูตรพร้อมแสดง

เหตุผลความจําเป็นต่อคณะที่ประสงค์จะย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ัน ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนการ

ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาที่ประสงคจ์ะย้ายเขา้ในหลักสูตรนัน้  

ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะของหลักสูตรที่จะย้ายเข้า 

พจิารณาอนุมัตกิารยา้ยหลักสูตรของนักศึกษา  

ในกรณีหลักสูตรที่ย้ายเข้าใช้ระบบการวัดผลแตกต่างกันกับหลักสูตรที่ย้ายออก ก่อนที่จะ

พจิารณาอนุมัตใิหน้ักศกึษายา้ยหลักสูตร ใหแ้ปลงคะแนนของรายวชิาของหลักสูตรที่ยา้ยออก ใหเ้ป็นไป



๑๗ 

 

ตามหลักเกณฑ์การวัดผลของหลักสูตรที่จะย้ายเข้า เพื่อประกอบการพิจารณาสถานภาพทางวชิาการ

ของนักศกึษา  

ข้อ 61  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายหลักสูตร ต้องศึกษาให้สําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาตามขอ้ ๑๑ นับแต่วันที่ได้เขา้ศึกษาในมหาวทิยาลัย 

ข้อ 62 ให้นํารายวิชาของหลักสูตรที่ย้ายออกมาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมกับ

รายวชิาของหลักสูตรที่ยา้ยเขา้  

หมวด ๑๕ 

การสําเร็จการศึกษา และการอนุมัตอินุปรญิญาหรอืปรญิญา 

------------------------- 

ข้อ 63 นักศกึษาจะสําเร็จการศึกษาไดดั้งตอ่ไปนี้ 

(๑) หลักสูตรปรญิญาตร ี(สี่ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนเจ็ดภาคการศึกษาในระบบ

ทวภิาค หรอืไมก่่อนสบิภาคการศึกษาในระบบไตรภาค 

(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (หกปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนเก้าภาคการศึกษา 

ในระบบทวภิาค หรอืไมก่อ่นสบิสามภาคการศึกษาในระบบไตรภาค 

(3) หลักสูตรอนุปริญญาจะสําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนห้าภาคการศึกษาในระบบ

ทวภิาค หรอืเจ็ดภาคการศกึษาในระบบไตรภาค 

ระยะเวลาตามวรรคหน่ึงไม่ให้ใช้บังคับกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโทหรือ

หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งนี้ ให้กําหนดไว้ในข้อกําหนดหลักสูตร และ

นักศกึษาซึ่งไดรั้บการเทยีบโอนรายวชิาและหน่วยกติตามขอ้บังคับนี้ 

ข้อ 64 นักศึกษาซึ่งจะได้รับอนุปริญญาหรือปริญญาจากมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ 

ดังตอ่ไปน้ี 

(๑) ศึกษาจนครบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามข้อกําหนดหลักสูตร และได้ระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมไมน่อ้ยกวา่ ๒.๐๐  

(๒) ผา่นการทดสอบความรูแ้ละทักษะอื่นตามทีม่หาวทิยาลัยกําหนด 

(๓) เป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมกับศักด์ิศรีแห่งอนุปริญญาหรือปริญญาของ

มหาวทิยาลัย 

(๔) ไมม่ภีาระหน้ีสนิกับมหาวทิยาลัย  

 

 

 

 



๑๘ 

 

หมวด ๑๖ 

การได้รับปรญิญาเกยีรตินยิม 

------------------------- 

ข้อ ๖5 ปรญิญาเกียรตนิิยมมสีองระดับ ดงันี้ 

(๑) ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามหมวดนี้ และศึกษาได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ ขึ้นไป โดยทุกรายวิชาต้องได้ 

ไมต่่ํากวา่อักษร C  

(๒) ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ตอ้งหา้มตามหมวดนี้ ในกรณอียา่งหนึ่งอย่างใด ดังนี้  

(๒.๑) ศึกษาได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ ขึ้นไปแต่มีรายวิชาที่ได้ต่ํากว่า

อักษร C และมรีะดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวชิาเฉพาะไมน้่อยกวา่ ๒.๐๐  

(๒.๒) ศึกษาได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๒๕ ขึ้นไป โดยทุกรายวิชาในหมวด

วชิาเฉพาะต้องไดไ้มต่่ํากวา่อักษร C  

นอกจากหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ

อาจกําหนดหลักเกณฑเ์ฉพาะของหลักสูตรโดยออกเป็นประกาศคณะ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ 65 

และขอ้ 66 

ข้อ ๖6 นักศึกษาที่จะมีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ตอ้งหา้มดังต่อไปนี้ 

(๑) นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) มีเวลาศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 

ไมเ่กินสี่ปกีารศกึษา และนักศึกษาที่ศกึษาหลักสูตรปรญิญาตร ี(หกป)ี มีเวลาศึกษาจนสําเร็จการศึกษา

ไมเ่กินหกปกีารศกึษา 

(๒) มีรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนมาหรือได้รับการยกเว้นไม่เกินกว่าร้อยละ

ยี่สิบหา้ของจํานวนหนว่ยกติรวมที่กําหนดไวใ้นหลักสูตร 

(๓) ไมเ่คยลงทะเบยีนเรยีนซ้ําในรายวชิาหนึ่งวชิาใด 

(๔) ไมเ่คยศึกษาไดอ้ักษร F หรอื U ในรายวชิาหนึ่งวชิาใด 

(๕) ไมเ่คยได้รับการลงโทษทางวนัิยนักศกึษาถงึขัน้ทําทัณฑบ์นขึ้นไป 

การนับเวลาตาม (๑) ไม่ให้นับรวมเวลาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพัก

การศึกษา หรือให้ไปศึกษาหรือปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามโครงการของมหาวิทยาลัย หรือ

โครงการของหน่วยงานอื่นที่คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะหรืออธิการบดี 

ใหค้วามเห็นชอบ แตท่ัง้น้ี การไปศึกษาหรอืปฏบิัตงิานน้ันต้องมรีะยะเวลาไมเ่กนิหน่ึงปกีารศกึษา 

 



๑๙ 

 

หมวด ๑๗ 

การเสนอชื่อและการอนุมัติอนุปรญิญาหรอืปรญิญา 

------------------------- 

ข้อ ๖7 ใหนั้กศกึษาซึ่งคาดวา่จะสําเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคที่ลงทะเบียนเรียนทําหนังสือยื่น

ตอ่มหาวทิยาลัยภายในสบิสีว่ันนับแตว่ันเปดิภาคการศกึษา หรอืภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปดิภาคฤดูร้อน 

เพื่อขอสําเร็จการศึกษาและใหม้หาวทิยาลัยพจิารณาอนุมติัอนุปรญิญาหรอืปรญิญาเมื่อสิ้นภาค  

ข้อ ๖8 ให้นายทะเบียนตรวจสอบและจัดทํารายชื่อนักศึกษาซึ่งศึกษาครบรายวิชาตาม

หลักสูตรและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามข้อ 64 หรือ ๖6 แล้วแต่กรณี ที่ได้ยื่นหนังสือ

ตามขอ้ ๖7 ไว ้ตอ่สภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัตปิรญิญาเกียรตนิิยม ปรญิญา หรอือนุปรญิญา 

แลว้แต่กรณใีนสาขาวชิาที่ศกึษาสําเร็จตามหลักสูตร  

หมวด ๑๘ 

คา่ธรรมเนยีมและการขอคืนคา่ธรรมเนยีม 

------------------------- 

ข้อ ๖9 นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ตามประกาศ

มหาวทิยาลัยวา่ดว้ยอัตราคา่ธรรมเนยีมการศึกษา  

ข้อ 70 มหาวทิยาลัยอาจคนืคา่ธรรมเนียมที่นักศกึษาชําระใหแ้กม่หาวทิยาลัยไวแ้ลว้ ในกรณี

และอัตราดังตอ่ไปน้ี 

(๑) นักศึกษาลาออกหรือลาพักการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ให้มีสิทธิขอคืน

ไดเ้ต็มจํานวนที่ชําระไว ้

(๒) นักศึกษาลาออกหรอืลาพกัการศกึษา ภายในสบิสีว่ันนับแตว่ันเปดิภาคการศึกษา  

ใหม้สิีทธขิอคนืไดก้ึ่งหนึ่ง   

(๓) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเพราะมหาวิทยาลัยปิดรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน

เรยีนไว ้ใหม้สีทิธขิอคนืค่าธรรมเนียมรายวิชาและค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณก์ารศึกษาในรายวิชานั้น

ได้เต็มจํานวน เว้นแต่กรณีเป็นการชําระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายไม่อาจขอคืนค่าธรรมเนียมใน

รายวชิาที่ปดิได้  

(๔) นักศึกษาขอถอนรายวชิาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาค

การศกึษา หรอืเจ็ดวันนับแต่วันเปดิภาคฤดูรอ้น ใหม้สีทิธขิอคืนค่าธรรมเนยีมรายวชิาและค่าธรรมเนียม

การใชอุ้ปกรณก์ารศึกษาในรายวชิาน้ันได้กึ่งหน่ึง เวน้แต่กรณีเป็นการชําระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย

ไมอ่าจขอคืนค่าธรรมเนียมในรายวชิาที่ถอนได้  



๒๐ 

 

(๕) นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในภาคการศึกษาที่ถูกลงโทษไว้แล้ว ให้มีสิทธิขอ

คนืไดเ้ต็มจํานวนที่ชําระไว ้

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งต้องยื่นคําร้องต่อคณะ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาหรือภาคฤดูร้อน หากพ้นกําหนดเวลานั้น ให้ถือว่า 

สละสทิธ ิ

หมวด ๑๙ 

การพน้สภาพนักศึกษาและการขอกลับเขา้ศึกษา 

------------------------- 

ข้อ 71 นักศึกษาตอ้งพน้สภาพนักศกึษา ในกรณดัีงต่อไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาและไดรั้บอนุปรญิญาและปรญิญา  

(๒) ขาดคุณสมบัตหิรอืมลัีกษณะตอ้งหา้ม ตามขอ้ ๑๔ 

(๓) ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนนักศึกษา 

(๔) พน้กําหนดเวลาศึกษาตามขอ้บงัคับนี้หรอืตามขอ้กําหนดหลักสูตร  

(๕) ลาออกจากการเป็นนักศกึษา 

(๖) ถูกลงโทษทางวนิัยนักศึกษาอยา่งรา้ยแรงถงึขัน้ไล่ออกจากการเป็นนักศึกษา 

(๗) ตาย 

ข้อ 72 นักศึกษาซึ่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะถูกถอนชื่อตาม ข้อ ๒๔ ไปแล้วไม่เกิน

กว่าสองปีนับแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ถอนชื่อ อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้นั้นกลับเข้า

ศกึษาในหลักสูตรเดิมได้  

ในกรณทีี่นักศึกษาไดรั้บอนุมัตใิหก้ลับเขา้ศกึษาตามวรรคหน่ึง ใหถ้อืวา่ในระหว่างที่ถูกถอนชื่อ

ออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นช่วงเวลาลาพักการศึกษา เพื่อการนี้ ให้นักศึกษาดําเนินการชําระ

ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพและค่าธรรมเนียมอื่นสําหรับภาคการศึกษาที่ถือเป็นการลาพัก

การศกึษาน้ันดว้ย 

ข้อ 73 นักศึกษาซ่ึงพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะลาออกจากการเป็นนักศึกษาไปแล้ว 

ไม่เกินหน่ึงภาคการศึกษานับแต่วันลาออก  อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้นั้นกลับเข้าศึกษา 

ในหลักสูตรเดิมได้  

ใหน้ําความในขอ้ 72 วรรคสองมาใชกั้บกรณตีามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

ข้อ 74 ให้นับรวมเวลาในช่วงเวลาลาพักการศึกษาตามข้อ 72 และข้อ 73 เป็นระยะเวลา

ศกึษาตามขอ้ ๑๑ ดว้ย 
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