(สำเนา)
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรือ่ ง ขอบังคับวาดวยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พุทธศักราช 2548
เพื่อใหการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดำเนินไปดวย
ความเรียบรอย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม
ครัง้ ที1่ /2548 เมือ่ วันที่ 17มกราคม พ.ศ.2548 จึงใหวางขอบังคับไวดงั นี้
ขอ 1 ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า "ข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2548"
ขอ 2 ขอบังคับนีใ้ ชบงั คับตัง้ แตภาคตนปการศึกษา 2548 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรือ่ ง ขอบังคับวาดวย
การศึกษา ขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2521 ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2521 และ ฉบับทีแ่ กไขเพิม่ เติม
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
“คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะทีน่ สิ ติ สังกัด
“นิสติ ” หมายความวา นิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
“งานทะเบียนนิสติ ” หมายความวา หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบงานทะเบียน
นิสิตในระดับวิทยาเขต
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้
หมวด 1 การรับเขาศึกษาและระบบการศึกษา
ขอ 6 การรับเขาเปนนิสติ
กําหนดการและวิธกี ารรับเขาศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ในแตละ ปการศึกษา
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ขอ 7 คุณสมบัติของผูสมัคร
7.1 สําเร็จชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
7.2 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีทโี่ ทษนัน้
เกิดจากความผิดอันไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
7.3 ไมเคยเปนผูม คี วามประพฤติเสียหาย
7.4 ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นซึ่ง
สังคมรังเกียจ
7.5 ไมเคยถูกคัดชือ่ ออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินยั
ขอ 8 ระบบการศึกษา
8.1 ปการศึกษาหนึง่ ๆ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา (semester) คือ
ภาคตน และภาคปลาย และอาจมีภาคฤดูรอ น (summer session)ตอจากภาคปลาย
อีก 1 ภาคก็ได ภาคการศึกษาหนึง่ ๆ มีระยะเวลการศึกษาไมนอ ยกวา 15 สัปดาห
สวนภาคฤดูรอ นมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 สัปดาห ทัง้ นีต้ อ งมีชวั่ โมงเรียน
ของแตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
การจัดภาคการศึกษาทีแ่ ตกตางไปจากนี้ จะตองไดรบั ความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณบดี
8.2 การศึกษาใชระบบหนวยกิต โดยหนึ่งหนวยกิตเทียบเทากับการ
บรรยายหรือการอภิปรายสัปดาหละ 1 ชั่วโมงตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือ
เทียบเทากับการปฏิบตั กิ ารสัปดาหละ 2-3 ชัว่ โมงตอหนึง่ ภาคการศึกษาปกติ
8.3 การสอน บรรยาย อภิปราย หรือปฏิบัติการ ใหใชเวลาสอนหรือ
อภิปราย 50 นาที ตอ 1 ชัว่ โมง
ขอ 9 การลงทะเบียนเรียน
9.1 กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธกี ารลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตาม
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาคการศึกษา
9.2 การลงทะเบียนเรียน จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษาและเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและขอกําหนดของคณะทีน่ สิ ติ สังกัด
9.3 การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ นิสิตจะตอง
ลงทะเบียนเรียนไมต่ำกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต สวนในการศึกษา
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ภาคฤดูรอ น ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 7 หนวยกิต ยกเวน ในกรณีทแี่ ผนการศึกษา
ของหลักสูตรนัน้ ไดกาํ หนดไวเปนอยางอืน่ ใหปฏิบตั ติ ามแผนการศึกษาทีก่ าํ หนดไว
หรือเปนนิสิตภาคการศึกษาสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษา และมีจํานวนหนวยกิต
คงเหลือที่จะลงทะเบียนเรียนต่ำกวา 9 หนวยกิต ใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูอนุมัติ
กรณีที่นิสิตมีความจําเปนตองลงทะเบียนเรียน โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมแตก
ตางไปจากนี้ ใหเปนอํานาจของคณบดีเจาสังกัดในการอนุมตั ิ
9.4 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนลาชากวากําหนดของมหาวิทยาลัยได
โดยกระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ สวนในภาคฤดูรอน
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากพนกําหนดการลงทะเบียนลาชาแลว
จะตองไดรับอนุมัติจากคณบดีเจาสังกัด
9.5 นิสิตจะตองตรวจสอบสถานภาพของตนเองกอนการลงทะเบียน
เรียนทุกครั้ง นิสิตที่มีหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัยหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนด
เงือ่ นไขของมหาวิทยาลัยทีป่ ระกาศไว จะไมมสี ทิ ธิลงทะเบียนเรียน
9.6 นิสิตที่ไมมีสิทธิในการลงทะเบียนเรียน แตไดลงทะเบียนเรียน
และชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว จะไมมสี ทิ ธิขอคาธรรมเนียมการศึกษานัน้ ๆ คืน
9.7 รายวิชาทีม่ นี สิ ติ ลงทะเบียนเรียนนอยกวา 6 คน คณบดีเจาสังกัด
รายวิชามีอํานาจในการสั่งปดการสอนในรายวิชานั้น ๆ ได โดยคืนคาหนวยกิต
ยกเวนกรณีชาํ ระเงินคาธรรมเนียมแบบเหมาจาย ไมมกี ารจายเพิม่ หรือถอนคืน
9.8 การเทียบชัน้ เรียนของนิสติ ใหถอื เกณฑดงั นี้
9.8.1 สอบไลได 1-34 หนวยกิต ใหเทียบเปนนิสติ ชัน้ ปที่ 1
9.8.2 สอบไลได 35 หนวยกิตขึน้ ไป ใหเทียบเปนนิสติ ชัน้ ปที่ 2
9.8.3 สอบไลได 69 หนวยกิตขึน้ ไป ใหเทียบเปนนิสติ ชัน้ ปที่ 3
9.8.4 สอบไลได 103 หนวยกิตขึน้ ไป ใหเทียบเปนนิสติ ชัน้ ปที่ 4
9.8.5 สอบไลได 137 หนวยกิตขึน้ ไป ใหเทียบเปนนิสติ ชัน้ ปที่ 5
9.8.6 สอบไลได 171 หนวยกิตขึน้ ไป ใหเทียบเปนนิสติ ชัน้ ปที่ 6
ขอ 10 การขอเพิ่ม ขอลด ขอถอนรายวิชา และการเรียนรายวิชาที่มีวิชา
บังคับกอน
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10.1 การขอเพิม่ ขอลด หรือการเปลีย่ นแปลงรายวิชาเรียน หมูเ รียน
จะกระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ สวนภาคฤดูรอ น ใหเปน
ไปตามระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา
10.2 การขอถอนรายวิชาบางรายวิชา ภายใน 30 วัน นับตัง้ แตวนั เปด
ภาคการศึกษาภาคปกติ จะไมบนั ทึกอักษร W (withdrawn) หากขอถอนวิชาเรียน
บางรายวิชาหลังจาก 30 วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาภาคปกติ จะบันทึก
อักษร W ในรายวิชานัน้ ๆ สวนการศึกษาภาคฤดูรอ น ไมมกี ารบันทึกอักษร W
10.3 นิสิตมีสิทธิที่จะของดเรียนบางรายวิชาไดภายใน 60 วัน นับ
ตั้งแตวันเปดภาคเรียน หรือภายในกําหนดในปฏิทินการศึกษาของแตละปการ
ศึกษา แตจํานวนหนวยกิตที่คงเหลือจะตองไมนอยกวา 9หนวยกิต หากมีความ
จําเปนตองงดเรียนหลังจาก 60 วัน นับตัง้ แตวนั เปดภาคการศึกษา หรือเมือ่ งดเรียน
แลว จํานวนหนวยกิตคงเหลือนอยกวา 9 หนวยกิต จะตองไดรบั การอนุมตั จิ ากคณบดี
เจาสังกัดทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันสอบไลของภาคการศึกษานั้นๆ
10.4 ในการขอเปลีย่ นรายวิชาลงทะเบียนเรียนทุกครัง้ นิสติ จะตองชําระ
เงินคาลงทะเบียนเรียนเพิม่ ถารายวิชาทีข่ อเปลีย่ นมีจาํ นวนเงินคาลงทะเบียนเรียน
รวมกันมากกวาผลรวมของจํานวนเงินคาลงทะเบียนเรียนของรายวิชาเดิม เวนแต
ไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาระบบเหมาจายไวแลวไมตองชําระเงินเพิ่มในกรณี
เพิม่ รายวิชา และไมสามารถถอนเงินคืนไดกรณีของดเรียน
10.5 การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทีม่ วี ชิ าบังคับกอน (prerequisite)
มีหลักเกณฑดังนี้
10.5.1 การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าหนึ่ ง รายวิ ช าใดที่ มี
วิชาบังคับกอนนิสิตจะตองสอบไดวิชาบังคับกอน มิฉะนั้นใหถือวาการลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้น ๆ เปนโมฆะ การผอนผันไมใหเปนโมฆะ จะตองไดรับอนุมัติจาก
รองอธิการบดีฝายวิชาการกอนการลงทะเบียนเรียน และจะตองเปนนิสิตปสุดทาย
ของหลักสูตรที่จะจบการศึกษาในปการศึกษานั้น
10.5.2 นิ สิ ต อาจลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าต อ เนื่ อ งควบคู กั บ
รายวิชาบังคับกอนที่เคยสอบตก (ได F) มาแลว โดยความเห็นชอบของอาจารยที่
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ปรึกษา ทัง้ นี้ ผลการเรียนของวิชาตอเนือ่ งจะไมเปนโมฆะไมวา ผลการเรียนของวิชา
บังคับกอนจะสอบไดหรือสอบตก แตจะนําผลการเรียนของวิชาตอเนื่องและวิชา
บังคับกอนมาคํานวณแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมตามปกติ
10.5.3 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาตอเนื่องควบคูกับวิชาบังคับกอน
หากงดเรียนวิชาบังคับกอน จะตองงดเรียนวิชาตอเนือ่ งในคราวเดียวกันดวย หากไม
งดเรียนวิชาตอเนือ่ ง จะถือวาการลงทะเบียนเรียนวิชาตอเนือ่ งนัน้ เปนโมฆะ เวนแต
ไดรับการผอนผันจากคณบดี
หมวด 2 คาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 11 คาธรรมเนียมการศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
11.1 อั ต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ให เ ป น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดี
11.2 นิสิตจะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามวิธี ตามขั้นตอน
และตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด การผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
ใหเปนอํานาจของคณบดีเจาสังกัด โดยผอนผันไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา การ
ยกเวนไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนอํานาจของอธิการบดี
11.3 นิสติ มีสทิ ธิทจี่ ะไดรบั การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาประเภท
ตาง ๆโดยใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยในแตประเภทที่จะไดรับการ
ยกเวน
หมวด 3 ระเบียบการศึกษา
ขอ 12 ระเบียบการเรียน การสอบ
12.1 ระเบียบการเรียน
12.1.1 นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนติดตอกันทุกภาคการศึกษา
ปกติ การลาพักการศึกษาจะตองปฏิบตั ติ ามระเบียบการลาพักการศึกษา
12.1.2 นิสิตจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลา
เรี ย นทั้ ง หมดของรายวิ ช านั้ น จึ ง จะมี สิ ท ธิ เ ข า สอบไล วิ ช านั้ น ๆเว น แต จ ะได รั บ
อนุญาตจากอาจารยประจําวิชานัน้ ๆ
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12.2 ประเภทการลงทะเบียนเรียน
12.2.1 การลงทะเบียนเรียนประเภท Credit (C) เปนการลง
ทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตร จะมีการรายงานผลการเรียนตามขอ 13.2.1 และนํา
ผลการเรียนมาคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม
12.2.2 การลงทะเบียนเรียนประเภท Audit (A) เปนการลงทะเบียน
เรียนเพือ่ เพิม่ พูนความรู จะรายงานผลการเรียนเปน S หรือ U โดยไมนบั หนวยกิต
ในหลักสูตร และไมตอ งเรียนซ้ำเมือ่ ไดรบั ผลการเรียนเปน U การวัดผลผูล งทะเบียน
เรียนประเภท Audit ใหอยูใ นดุลพินจิ ของอาจารยประจําวิชา
12.3 ระเบียบการสอบ
12.3.1 การสอบแบงเปน 3 ประเภทคือ การสอบยอย การสอบ
กลางภาค และการสอบไล
12.3.2 การกําหนดจํานวนครัง้ วิธกี ารสอบ ใหอยูใ นดุลพินจิ ของ
อาจารยประจําวิชา
12.3.3 ระเบียบการสอบ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
12.3.4 นิ สิ ต ที่ ไ ม ไ ด เ ข า สอบตามกํ า หนดโดยมี เ หตุ ผ ลความ
จําเปนจะตองยืน่ ขอสอบชดใชตอ อาจารยประจําวิชาภายใน 7 วันนับตัง้ แตวนั สอบ
วิชานัน้ และใหสอบใหเสร็จสิน้ ภายใน 30 วัน นับตัง้ แตวนั สอบตามปกติของวิชานัน้
หากพนกําหนดใหถอื วาขาดสอบ กรณีทมี่ คี วามจําเปนตองสอบเกิน 30 วัน ใหอยู
ในดุลพินิจของอาจารยประจําวิชา
12.3.5 นิสติ ทีท่ จุ ริตในการสอบ ใหถอื วาสอบตก (ได F) ในวิชานัน้
และถือวาผิดวินยั นิสติ จะตองไดรบั การพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และอาจารยประจําวิชามีสิทธิที่จะไมอนุญาตใหนิสิตถอนการลงทะเบียนเรียนวิชา
นัน้ ได
ขอ 13 ผลการเรียน
13.1 ผลการเรียนเปนสิง่ ทีแ่ สดงความสามารถในการเรียนรูข องผูเ รียน
ซึง่ สามารถวัดไดจากการสอบขอเขียนและหรือการปฏิบตั งิ าน และหรือผลงานอืน่ ๆ
ที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยประจําวิชา แลวประเมินเปนระดับคะแนน การ
รายงานผลการเรียนใหรายงานทัง้ ระดับคะแนน และแตมระดับคะแนน
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13.2 ระดับคะแนน เทียบเปนแตมระดับคะแนน ดังนี้
13.2.1 ระดับคะแนนที่มีแตมระดับคะแนน
ระดับคะแนน A แตมระดับคะแนน 4.0
ระดับคะแนน B+ แตมระดับคะแนน 3.5
ระดับคะแนน B แตมระดับคะแนน 3.0
ระดับคะแนน C+ แตมระดับคะแนน 2.5
ระดับคะแนน C แตมระดับคะแนน 2.0
ระดับคะแนน D+ แตมระดับคะแนน 1.5
ระดับคะแนน D แตมระดับคะแนน 1.0
ระดับคะแนน F แตมระดับคะแนน 0
13.2.2 ระดับคะแนนที่ไมมีแตมระดับคะแนน
I ยังไมสมบูรณ (incomplete)
S พอใจ (satisfactory)
U ยังไมพอใจ (unsatisfactory)
N ยังไมทราบระดับคะแนน (grade not reported)
P ผาน (passed)
NP ไมผา น (not passed)
ระดับคะแนน S และ U ใชสาํ หรับรายวิชาทีน่ สิ ติ ลงทะเบียนเรียน
ประเภท Audit
ระดับคะแนน N หนวยงานทะเบียนนิสิตเปนผูใชและใหใชระดับ
คะแนนนี้เฉพาะกรณีที่ยังไมไดรับรายงานผลการเรียน
ระดับคะแนน P ใชสําหรับรายวิชาที่ไมนําคาของหนวยกิตมา
คํานวณแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม และการฝกงานที่ไมมีหนวยกิตหรือรายวิชาที่มี
การเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน
ระดับคะแนน I ใชเฉพาะกรณีที่นิสิตมีงานบางสวนในวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ แตมีผลการเรียนอยางอื่น ๆ ของวิชานั้นตลอดของภาคการศึกษาเปน
ที่พอใจของอาจารยผูสอน
13.3 ระดับคะแนนตาง ๆ มีความหมายดังนี้
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A = ดีเยีย่ ม (excellent)
B+ = ดีมาก (very good)
B = ดี (good)
C+ = คอนขางดี (above average)
C = พอใช (average)
D+ = ออน (below average)
D = ออนมาก (poor)
F = ตก (fail)
13.4 การแกไขระดับคะแนน I จะตองกระทําใหเสร็จสิน้ กอนสิน้ ภาคการ
ศึกษาปกติถดั ไป หากไมปฏิบตั ติ ามนี้ ใหถอื วานิสติ ผูน นั้ สอบตก(ได F) รายวิชานัน้
โดยอัตโนมัติ การผอนผันจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชาและ
โดยอนุมัติของคณบดีเจาสังกัดรายวิชานั้น
13.5 การคิดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
13.5.1 การคิดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมของนิสติ ใหคดิ จาก
แตมระดับคะแนนทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งรายวิชาที่สอบไดและราย
วิชาที่สอบตก
13.5.2 การคิดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมของนิสติ ทีย่ า ยสาขา
วิชาเอก ยายหลักสูตร ยายคณะ ใหคดิ แตมระดับคะแนนของทุกรายวิชาทีม่ ปี รากฏ
ในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเขาไมวาจะเปนรายวิชาที่เทียบใหหรือไมก็ตาม สวน
รายวิชาที่ไม ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเขา ไมวานิสิตจะเรียนไดแตม
ระดับคะแนนอยางไรจะไมนํามาคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
13.5.3 การคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต ที่โอนมา
จากสถานศึกษาอื่นและนิสิตที่จบอนุปริญญาหรือเทียบเทา และไดรับอนุมัติให
เขาศึกษาตอใหคิดเฉพาะแตมระดับคะแนนของรายวิชาที่เรียนใหมเทานั้น
13.5.4 การคิดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม เพือ่ พิจารณาสถานภาพ
ทางการศึกษาของนิสติ ตามเกณฑในขอ 25.4.10 และ 25.4.11 นัน้ ใหคดิ ปละ 2
ครั้ง คือเมื่อสิ้นสุดการศึกษาภาคตนและภาคปลาย สวนผลการศึกษาในภาคฤดู
รอนใหนําไปนับรวมกับผลการศึกษาภาคตนถัดไป เวนแตกรณีผูจบการศึกษาใน
ภาคฤดูรอ น
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13.6 ภาควิชาและคณะ จะระงับการประกาศหรือการคัดผลการเรียน
ใหแกนสิ ติ หากนิสติ คางชําระหนีส้ นิ ในภาควิชาและในคณะนัน้ ๆ
13.7 มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและรับรอง
ใดๆ ใหแกนิสิต หากนิสิตคางชําระหนี้สินภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่
มหาวิทยาลัยรับทราบ ถึงแมจะไดมกี ารประกาศผลการเรียนไปแลวก็ตาม
ขอ 14 การเรียนในภาคฤดูรอ น ใหเปนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยวาดวย
การศึกษาภาคฤดูรอ น
ขอ 15 การฝกงาน
15.1 นิสติ จะตองรับการฝกงานตามทีร่ ะบุไวในหลักสูตร ถาผูใ ดปฏิบตั ิ
งานไมครบถวน ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณตามความตองการแหงหลักสูตร
ของคณะนั้น
15.2 ในระหวางการฝกงาน นิสิตจะตองประพฤติตนและปฏิบัติงาน
ตามระเบียบวินัยทุกประการ หากฝาฝน ผูควบคุมซึ่งเปนอาจารยหรือบุคคลจาก
ภายนอกอาจพิจารณาสงตัวกลับ และใหถอื วาการฝกงานนัน้ ไมสมบูรณ
ขอ 16 การยายคณะและการเปลีย่ นสาขาวิชาเอก
16.1 ระเบียบเกีย่ วกับการยายคณะ
16.1.1 ผูท พี่ น สภาพนิสติ ไมมสี ทิ ธิยา ยคณะ
16.1.2 การยายคณะจะตองไดรับอนุมัติจากผูปกครอง อาจารย
ทีป่ รึกษา คณบดีเจาสังกัดเดิม และคณะกรรมการประจําคณะทีน่ สิ ติ ขอยายเขา
16.1.3 นิสิตจะขอยายคณะได ตอเมื่อไดเรียนตามหลักสูตรใน
คณะเดิมมาแลวไมต่ำกวาสองภาคการศึกษาปกติ
16.1.4 นิสิตที่ยายคณะจะตองมีเวลาศึกษาอยูในคณะที่ตนยาย
เขาอยางนอยสี่ภาคการศึกษาปกติ กอนจบการศึกษาจึงจะมีสิทธิขอรับปริญญา
หรืออนุปริญญา ทัง้ นีย้ กเวนนิสติ ทีย่ า ยหลักสูตรภายในคณะเดิม โดยไมเปลีย่ นสาขา
วิชาเอก และนิสิตที่กลับเขาศึกษาในคณะเดิมแลวยายไปศึกษาในคณะอื่นและ
ยายกลับไปศึกษาในคณะเดิมอีกคํารบหนึง่ โดยไมเปลีย่ นสาขาวิชาเอกทีเ่ คยเรียน
อยูแตเดิมในคณะเดิมนั้น
16.1.5 นิสิตจะขอยายเรียนจากหลักสูตรเดิม ไปเรียนหลักสูตร
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ใหมในคณะเดียวกันได โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาเจาสังกัดและไดรบั
อนุมัติโดยคณบดีเจาสังกัด
16.2 ระเบียบเกีย่ วกับการยายสาขาวิชาเอกในคณะเดิม
16.2.1 การยายสาขาวิชาเอกจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาเจาสังกัดสาขาวิชาเอกเดิม หัวหนาภาควิชาเจา
สังกัดสาขาวิชาเอกใหม และคณะกรรมการประจําคณะ
16.2.2 นิสิตที่ยายสาขาวิชาเอก จะตองมีเวลาศึกษาอยูในภาค
วิชาที่นิสิตยายเขาไมตํากวา 2 ภาคการศึกษาปกติกอนจบการศึกษา จึงจะมีสิทธิ
รับปริญญาหรืออนุปริญญา
ขอ 17 การรับโอน
17.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผูท มี่ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั ตอไปนี้
17.1.1 มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามขอ 7
17.1.2 เปนนิสติ นักศึกษาจากสถานศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยรับรอง
17.1.3 สอบไดครบถวนทุกรายวิชาตามหลักสูตรชัน้ ปทหี่ นึง่ ของ
สถานศึกษาเดิมเปนอยางต่ำ
17.1.4 มีแตมระดับคะแนนะเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษา
สุดทายกอนการขอโอนไมตาํ กวา 2.50 หรือเทียบเทา
17.2 การพิจารณารับโอนใหอยูในดุลพินิจของคณบดีคณะที่จะรับ
โอน และตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ17.3 นิสติ รับโอน
จะตองมีเวลาศึกษาอยูใ นมหาวิทยาลัยไมนอ ยกวา 4 ภาคการศึกษาปกติแตไมเกิน
2 เทาของจํานวนภาคการศึกษาปกติ ที่จําเปนตองศึกษาเพื่อใหไดหนวยกิตที่คง
เหลือจนครบถวน มิฉะนัน้ จะหมดสภาพการเปนนิสติ ในการนีใ้ หถอื วา 18 หนวยกิต
เทียบเทากับหนึ่งภาคการศึกษาปกติ และเศษที่เกิน 9 หนวยกิตเทียบเปน 1 ภาค
การศึกษาปกติ
ขอ 18 การรับเขาศึกษาตอ
18.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณา แตเฉพาะผูที่ไดรับอนุปริญญาหรือ
เทียบเทาเปนอยางต่ำจากสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองเทานั้น โดยที่ผูนั้น
ตองมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามขอ 7
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18.2 การรับเขาศึกษาในกรณีอนื่ ๆ ใหใชหลักเกณฑโดยอนุโลมตาม
ขอ 17 ยกเวนขอ 17.3
18.3 ระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะตองไมเกิน 2 เทาของ
จํานวนภาคการศึกษาปกติที่จําเปนตองศึกษา เพื่อใหไดหนวยกิตที่ตองเรียนจน
ครบถวน การเทียบจํานวนหนวยกิตเปนจํานวนภาคการศึกษาปกติ ใหถอื เกณฑใน
ขอ 17.3
ขอ 19 เกณฑการเทียบรายวิชา
19.1 นิสติ ทีส่ อบคัดเลือกเขามาใหม ไมมสี ทิ ธิเทียบรายวิชา ยกเวนนิสติ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่พนสภาพนิสิตเนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ต่ำกวา 1.5 หรือ ต่ำกวา 1.75 เปนเวลา 2 ครั้งติดตอกันจึงจะมีสิทธิขอเทียบ
รายวิชา หรือเปนนิสิตในโครงการใด ๆ ที่ไดกําหนดไวในโครงการวาสามารถ ขอ
เทียบรายวิชาได จึงจะมีสทิ ธิขอเทียบรายวิชา
19.2 การเทียบรายวิชาสําหรับนิสิตที่ยายคณะ ยายหลักสูตร หรือ
ยายสาขาวิชาเอก เทียบใหเฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยูในหลักสูตรของคณะสาขา
วิชาเอกที่รับเขา กรณีที่รายวิชานั้นคณะหรือสาขาวิชาเอกถือวาเปนรายวิชาเอก
วิชาเฉพาะ จะเทียบใหเฉพาะรายวิชาทีไ่ ดระดับคะแนนตัง้ แต C หรือ 2.0 ขึน้ ไป
19.3 นิสติ ทีร่ บั โอนมาจากสถานศึกษาอืน่ มีเกณฑการเทียบรายวิชาดังนี้
19.3.1 เปนรายวิชาที่เทียบไดกับรายวิชาในหลักสูตรของคณะ
ที่รับเขา
19.3.2 ไดระดับคะแนนตัง้ แต C หรือ 2.0 ขึน้ ไป
19.3.3 เทียบไดไมเกินกึง่ หนึง่ ของหนวยกิตรวมตามหลักสูตรของ
คณะที่รับเขา
19.4 นิสิตที่ไดรับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเขาศึกษาตอตาม
นโยบายหรือขอตกลงมีสทิ ธิเทียบรายวิชาไดโดยอนุโลมตามขอ 19.3 หรือ
19.6 แลวแตคณ
ุ วุฒิ
19.5 การเทียบรายวิชาใหอยูในดุลพินิจของภาควิชาเจาของรายวิชา
และโดยอนุมัติของคณบดีเจาสังกัด
19.6 การเทียบรายวิชา สําหรับนิสติ ทีไ่ ดรบั อนุปริญญาหรือเทียบเทา
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19.6.1 เปนรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรของคณะที่รับเขา
19.6.2 เทียบไดไมเกินสองในสามของหนวยกิตรวมตามหลักสูตร
ของคณะที่รับเขา
19.7 การเทียบรายวิชาในลักษณะเทียบเปนกลุมวิชา การเทียบโอน
จากประสบการณ การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบและการเทียบโอนจาก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
19.8 นิสิตที่มีสิทธิขอเทียบรายวิชาเรียน เพื่อยกเวนไมตองเรียน ให
ดําเนินการขอเทียบรายวิชาเรียนตอคณบดีเจาสังกัด และสงหลักฐานการขออนุมตั ิ
ถึงหนวยงานทะเบียนนิสติ ภายในภาคการศึกษาปกติแรกทีน่ สิ ติ ยายคณะ ยายสาขา
วิชาเอก ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาหรือโอนมาจากสถานศึกษาอื่น หากพนกําหนดนี้
สิทธิที่จะขอเทียบรายวิชาเปนอันหมดไป กรณีที่มีความจําเปนไมอาจดําเนินการ
ใหแลวเสร็จตามกําหนดใหอยูในอํานาจของคณบดีในการพิจารณาอนุมัติ
ขอ 20 การเรียนเพือ่ เปลีย่ นแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
20.1 รายวิชาที่จะขอเรียนเพื่อเปลี่ยนแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ถาเปนการเรียนซ้ำจะตองเปนรายวิชาที่ไดแตมระดับคะแนนต่ำกวา 2.0 ถาเปน
รายวิชาอืน่ จะตองไดรบั อนุมตั จิ ากคณบดีเจาสังกัดของนิสติ
20.2 การคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะตองคิดทั้งคะแนนเดิม
และคะแนนใหมสําหรับรายวิชาที่เรียนซ้ำ
20.3 ในแต ล ะภาคการศึ ก ษา นิ สิ ต จะลงทะเบี ย นเรี ย นซ้ำ ได โ ดย
ตองเรียนรายวิชาอืน่ ๆ ในหลักสูตรไมต่ำกวา 9 หนวยกิต ยกเวนในกรณีทนี่ สิ ติ เรียน
ครบหนวยกิตตามหลักสูตรปริญญาตรีแลว แตระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง
เกณฑ ก็อาจเรียนซ้ำเฉพาะวิชาทีจ่ ะเรียนเพือ่ ยกระดับคะแนนได
20.4 การเรียนซ้ำตองไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยทปี่ รึกษาทุกรายวิชา
ขอ 21 การลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษา
21.1 นิ สิ ต อาจลงทะเบี ย นเรี ย นข า มสถานศึ ก ษาได ใ นแต ล ะภาค
การศึกษาหากเปนการลงทะเบียเรียนเพือ่ เพิม่ พูนความรู ประเภท Audit
21.2 นิสิตที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษาเพื่อนับ
หนวยกิตในหลักสูตรจะตองเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังนี้
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21.2.1 เปนนิสิตที่อยูในโครงการของหลักสูตรที่จัดใหมีการเรียน
การสอนรวมระหวางสถาบัน โดยไดรบั ความเห็นชอบจากคณะเจาของหลักสูตร
21.2.2 เปนนิสิตปสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษา แตรายวิชาที่จะ
เรียนไมเปดสอนในภาคการศึกษานัน้ ๆ
21.2.3 รายวิชาทีจ่ ะลงทะเบียนเรียนในสถาบันอืน่ จะตองเทียบได
กับรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การเทียบใหอยูใ นดุลพินจิ ของภาควิชา
และคณะเจาของวิชา โดยถือเกณฑเนื้อหาและจํานวนหนวยกิตเปนหลัก สวนการ
อนุมัติใหลงทะเบียนเรียนขามสถาบันใหเปนอํานาจของคณบดีเจาสังกัดนิสิต
21.3 ผลการเรียนจากสถาบันอืน่ ทีไ่ ปศึกษา ใหบนั ทึกเปน P หรือ NP
เทานั้น และไมนําไปคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม เวนแตเปนการลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาที่อยูในหลักสูตรที่จัดรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันนั้น ๆ ให
บันทึกผลการเรียนตามขอ 13.2.1และนําคํานวณแตมคะแนนเฉลีย่ สะสมได
21.4 การผอนผันเงื่อนไขตามขอ 21.2 จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณบดีเจาสังกัด และอนุมตั โิ ดยรองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
ขอ 22 การลา
22.1 การลาปวย ลากิจ ทีไ่ มเกิน 15 วัน ใหอยูใ นดุลพินจิ ของอาจารย
ทีป่ รึกษาในการอนุมตั ิ หากเกินจากนีต้ อ งไดรบั ความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา
และอนุมัติจากคณบดีเจาสังกัด
22.2 นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลาแลว มีสิทธิไดรับผอนผันดานการสอบ
การนับเวลาเรียน และสิทธิอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการเรียน การสอบ
ขอ 23 การลาพักการศึกษา
23.1 นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาได ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
โดยคณบดีเปนผูอ นุมตั ิ ดังตอไปนี้
23.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร
23.1.2 ไดรบั ทุนแลกเปลีย่ นนิสติ ระหวางประเทศหรือทุนอืน่ ใด ซึง่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
23.1.3 ประสบอุบตั เิ หตุ ภยันตราย หรือเจ็บปวย จนไมสามารถ
ศึกษาตอไปใหไดผลดีได
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23.2 เมือ่ มีเหตุผลอันควรนอกเหนือไปจากขอ 23.1 ใหเปนอํานาจของ
คณบดีเจาสังกัด
23.3 การลาพักการศึกษา กระทําไดครั้งละไมเกิน 2 ภาคการศึกษา
ติดตอกันถาจําเปนตองลาพักการศึกษาตอ ใหยนื่ คํารองใหม การลาพักการศึกษา
ทุกครั้งตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง
23.4 นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียม
การรักษาสถานภาพนิสิต
ขอ 24 การลาออก
การลาออกจะตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง และอนุมัติโดยคณบดี
เจาสังกัด
หมวด 4 สถานภาพนิสติ
ขอ 25 สถานภาพนิสติ
25.1 ผูปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัย โดยถูกตองสมบูรณ ถือวามีสถานภาพนิสิตการกําหนดชั้นปของ
นิสติ ใหเปนไปตามเกณฑในขอ 9.8
25.2 นิสติ ปกติ คือนิสติ ทีส่ อบไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไมต่ำกวา 2.00
25.3 นิสติ รอพินจิ คือ นิสติ ทีส่ อบไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ำกวา 2.00
25.4 สถานภาพนิสติ จะสิน้ สุดลงดวย
25.4.1 ถึงแกกรรม
25.4.2 ลาออก
25.4.3 ขาดคุณสมบัตขิ อ หนึง่ ขอใดในขอ 7
25.4.4 เปนนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแหงอื่น
ดวยเวนแตสถานศึกษานั้นเปนมหาวิทยาลัยเปด
25.4.5 ไดรบั อนุมตั อิ นุปริญญาหรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรแลว เวนแตจะไดรบั อนุมตั จิ ากอธิการบดีใหเขาศึกษาตอ
25.4.6 ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นภายในสามสัปดาห นับแต
วันเปดภาคเรียน เวนแตจะไดรบั การผอนผันจากคณบดีเจาสังกัดนิสติ
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25.4.7 ไมลงทะเบียนเรียนหรือชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อรักษาสถานภาพนิสิตภายในสามสัปดาห นับแตวันเปดภาคเรียน เวนแตจะ
ไดรับการผอนผันจากคณบดีเจาสังกัดนิสิต
25.4.8 พักการศึกษาโดยไมไดรบั อนุญาต ตามระเบียบทีก่ าํ หนด
ไวในขอบังคับนี้
25.4.9 ดํารงสถานภาพนิสิตครบกําหนด 2 เทาของจํานวนป
การศึกษาทั้งหมดที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือ 2 เทาของจํานวนภาคการศึกษา
ปกติที่จําเปนตองศึกษา เพื่อใหไดหนวยกิตที่ตองเรียนจบครบถวนตามหลักสูตร
แตยังศึกษาไมครบตามความตองการแหงหลักสูตร การเทียบจํานวนหนวยกิต
เปนจํานวนภาคการศึกษาปกติ ใหถอื ตามเกณฑในขอ17.3 การนับจํานวนภาคการ
ศึกษา ใหนับทั้งภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและภาคการศึกษาที่ลาพักการ
ศึกษาดวย
25.4.10 มีแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ำกวา 1.50 ยกเวนนิสติ
ใหมที่เขาศึกษาเปนภาคแรก
25.4.11 มีแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ำกวา 1.75 เปนเวลา 2
ภาคการศึกษาปกติตดิ ตอกัน ทัง้ นี้ ไมนบั ภาคการศึกษาแรกของนิสติ ใหม
25.4.12 ถูกลงโทษทางวินยั ใหไลออกหรือใหออก
25.4.13 ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจาํ คุก เวนแตความผิด
ที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
25.5 ผูที่มีสภาพภาพนิสิตจะมีบัตรประจําตัวนิสิตเปนหลักฐาน เพื่อ
ประกอบการใชสทิ ธิตา ง ๆ ทีน่ สิ ติ พึงมีในมหาวิทยาลัย
หมวด 5 การเสนอใหรบั ปริญญาและรางวัลเรียนดี
ขอ 26 การขอรับและอนุมตั ปิ ริญญาหรืออนุปริญญา
26.1 นิสิตที่จะมีสิทธิขอรับปริญญา ตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบ
ถวนตามความตองการแหงหลักสูตรและขอกําหนดของภาควิชาและคณะ โดยมี
แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต 2.00 ขึ้นไป และมีเวลาศึกษา
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ในมหาวิทยาลัยไมต่ำกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร 4 ป หรือไมต่ำ
กวา 8 ภาคการศึกษาปกติสาํ หรับหลักสูตร5 ป และไมตาํ กวา 10 ภาคการศึกษา
ปกติสาํ หรับหลักสูตร 6 ปทงั้ นี้ ยกเวนผูท ไี่ ดรบั การเทียบโอนรายวิชา
26.2 นิสติ จะตองสอบไดทกุ รายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนไว จึงจะมีสทิ ธิ
ขอรับปริญญาได กรณีที่สอบตก (ได F) ในรายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรีอาจเลือก
เรียนรายวิชาอืน่ ทดแทนได โดยความเห็นชอบของอาจารยทปี่ รึกษา หัวหนาภาควิชา
และคณบดีเจาสังกัด
26.3 นิสติ ทีเ่ รียนครบตามหลักสูตร และปฏิบตั คิ รบตามขอกําหนดและ
ระเบียบแตไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ำกวา 2.00 อาจขอรับอนุปริญญาได
26.4 ใหนสิ ติ ยืน่ คํารองแสดงความจํานงขอรับปริญญา หรืออนุปริญญา
ตออาจารยทปี่ รึกษาและคณบดีเจาสังกัดตามลําดับ ภายใน 30 วัน นับแตวนั เปด
เรียนของภาคการศึกษาสุดทาย ที่นิสิตคาดวาจะสอบไดหนวยกิตครบถวนตาม
หลักสูตร คณบดีเปนผูพ จิ ารณาเสนอชือ่ ผูส มควรไดรบั ปริญญา หรืออนุปริญญา
26.5 นิสิตจะตองชําระหนี้สินทั้งหมดที่มีตอมหาวิทยาลัย ตอคณะ
หรือตอภาควิชาใหเรียบรอยเสร็จสิน้ กอน จึงจะไดรบั การเสนอชือ่ เพือ่ ขอรับปริญญา
หรืออนุปริญญา
26.6 นิสติ ทีส่ มควรไดรบั การเสนอชือ่ ใหไดรบั ปริญญา หรืออนุปริญญา
จะตองเปนผูที่มีความประพฤติที่ไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัย และวินัยของ
นิสิต
26.7 สภามหาวิทยาลัย เปนผูพ จิ ารณาอนุมตั ปิ ริญญาหรืออนุปริญญา
26.8 พิธปี ระสาทปริญญากําหนดปละ 1 ครัง้
ขอ 27 การใหปริญญาเกียรตินยิ ม
27.1 คุณสมบัตดิ า นการศึกษาของนิสติ ทีม่ สี ทิ ธิไดรบั ปริญญาเกียรตินยิ ม
27.1.1 ไมเคยสอบตกในรายวิชาใดตลอดหลักสูตร
27.1.2 ไมเคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนแตมระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
27.1.3 ไมเคยเรียนซ้ำเพือ่ นับหนวยกิตในรายวิชาทีไ่ ดลงทะเบียน
เรียน โดยไมนบั หนวยกิต (Audit) มากอน
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27.1.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป สําหรับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป สําหรับ
เกียรตินิยมอันดับสอง
27.1.5 เรียนจบภายในกําหนดเวลาไมเกินจํานวนปที่ระบุไวใน
หลักสูตรการนับระยะเวลาเรียนเปนจํานวนปนนั้ นับเฉพาะเวลาทีล่ งทะเบียนเรียน
นิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนภาคฤดูรอ น ตอจากภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร ไม
มีสิทธิไดรับเกียรตินิยม
27.1.6 นิสติ ทีม่ กี ารเทียบรายวิชา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีสิทธิไดรับเกียรตินิยม กรณีเทียบมาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในกรณีรับโอนมีสิทธิ
ไดรับเกียรตินิยม หากรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนนั้น มีผลการเรียนเฉลี่ย
ระดับเกียรตินยิ มและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตาม ขอ 27.1.1 ถึง
27.1.5 แตจาํ นวนหนวยกิตทีเ่ ทียบโอนนัน้ ตองไมเกิน รอยละ 25
ของจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
27.2 นิสิตที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยม มีสิทธิประดับเครื่องหมาย
เกียรตินยิ ม
ขอ 28 รางวัลการเรียนดี
นิสิตที่มีสิทธิไดรับรางวัลการเรียนดี จะตองมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะ
ปการศึกษานั้น 3.50 ขึ้นไป และสอบไดทุกรายวิชา ทั้งนี้ไมนําผลการเรียนภาค
ฤดูรอนมาคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยดวย และนิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนใน 2
ภาคการศึกษาปกติของปการศึกษานัน้ ไมนอ ยกวา 32 หนวยกิต โดยไมนบั จํานวน
หนวยกิตวิชาฝกงาน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนั้นตองไมเปนรายวิชาที่เรียนซ้ำ
เพราะสอบตก หรือ
เรียนซ้ำรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตมากอนแลว นิสิตป
สุดทายของแตละหลักสูตร ไมอยูในขายขอสิทธิไดรบั รางวัลการเรียนดี
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หมวด 6 ความประพฤติและวินยั นิสติ
ขอ 29 ในบริเวณมหาวิทยาลัย
บริเวณมหาวิทยาลัย หมายถึง บริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัย สถานีและ
ไรฝกนิสิต และบริเวณที่ตั้งของคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหอพักนิสิต
และที่ตั้งหนวยงานของมหาวิทยาลัย
ขอ 30 วินยั นิสติ
30.1 นิสิตทุกคนมีหนาที่ปฏิบัติตนตามระเบียบและขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยทุกประการ และรักษาวินัยโดยเครงครัดเสมอ การกระทําที่เกี่ยวของ
กับการทุจริตในการสอบถือวาผิดวินัยนิสิต
30.2 นิสิตทุกคนมีหนาที่ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม และวัฒนธรรม
ของสังคมไทยในทุกโอกาส
30.3 นิสิตทุกคนมีหนาที่รักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยละเวน
การประพฤติใด ๆ ทีน่ าํ มา หรือาจนํามาซึง่ ความเสียหายแกตนเองและมหาวิทยาลัย
30.4 นิสิตมีหนาที่รักษาความสามัคคีในหมูคณะ และละเวนความ
ประพฤติใด ๆ ซึง่ อาจนํามาซึง่ การแตกความสามัคคีในหมูค ณะ
30.5 นิสติ ตองไมเสพสุรา หรือสิง่ เสพติดอืน่ ใดในบริเวณมหาวิทยาลัย
นิสิตจะไมเสพสุราจนครองสติไมอยู หรือเสพสิ่งเสพติดใด ๆ จนเปนสาเหตุให
เสือ่ มเสียแกตนเอง บิดา มารดา ผูป กครอง และเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย
30.6 นิสติ จะไมพกอาวุธ หรือวัตถุระเบิดเมือ่ อยูใ นบริเวณมหาวิทยาลัย
30.7 นิสติ ไมกอ เรือ่ งวิวาทกับนิสติ ดวยกัน หรือบุคคลอืน่ ภายใน หรือ
ภายนอกบริเวณมหาวิทยาลัย
30.8 นิสติ ไมเลนการพนันขันตอไมวา ประเภทใดในบริเวณมหาวิทยาลัย
30.9 นิสติ ไมจดั สิง่ พิมพ สิง่ วาด หรือสิง่ เขียนอันอาจกระทบกระเทือน
ถึงผูอ นื่ ออกโฆษณาเผยแพร โดยมิไดรบั อนุญาตจากมหาวิทยาลัย
30.10 นิสติ ไมนาํ ขนบธรรมเนียม หรือวิธกี ารอันไมเหมาะสมมาปฏิบตั ิ
ไมวาในหรือนอกบริเวณมหาวิทยาลัย
30.11 นิสติ ไมจดั การประชุม ขอชุมนุมกิจกรรม โดยไมไดรบั ความเห็น
ชอบจากมหาวิทยาลัย
228 

30.12 นิสติ ไมทาํ ลายทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัย
30.13 นิสิตไมนําสิ่งของผิดกฎหมายเขามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
หรือมีสิ่งของผิดกฎหมายไวในครอบครอง
30.14 นิสติ ไมประพฤติตนเปนอันธพาล
30.15 นิสติ ตองสามารถแสดงบัตรประจําตัวนิสติ ไดทนั ที เมือ่ เจาหนาที่
มหาวิทยาลัยหรือเจาหนาทีอ่ นื่ ๆ ขอตรวจสอบ
30.16 นิสิตมีหนาที่แจงใหมหาวิทยาลัยทราบทันที เมื่อมีการเปลี่ยน
แปลงขอมูลสวนตัวหรือที่พักอาศัย
ขอ 31 การลงโทษทางวินยั
31.1 การลงโทษนิสติ ทีก่ ระทําผิดทางวินยั มี 9 สถาน
31.1.1 ตักเตือนดวยวาจาหรือลายลักษณอกั ษร แลวแตกรณี
31.1.2 ภาคทัณฑและทําทัณฑบน
31.1.3 ใหชดใชคาเสียหาย
31.1.4 ใหพักการศึกษามีกําหนดตั้งแต 1 ภาคการศึกษา ถึง 3
ปการศึกษา แลวแตกรณี
31.1.5 ระงับการใหปริญญาหรืออนุปริญญา มีกําหนดไมเกิน 3
ปการศึกษา
31.1.6 ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา หรือใบรับรองใดๆ มี
กําหนดไมเกิน 3 ปการศึกษา
31.1.7 ระงับการออกปริญญาบัตร หรืออนุปริญญาบัตรมีกาํ หนด
ไมเกิน 3 ปการศึกษา
31.1.8 ใหออก
31.1.9 ไลออก
31.2 รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อทําหนาที่พิจารณา หรือสอบสวนการกระทําผิดทางวินัยของนิสิต และเสนอ
ตามสมควรแหงความผิดตออธิการบดี
31.3 คณะตาง ๆ อาจวางระเบียบเพื่อสงเสริมความมีวินัยของนิสิต
ตามสมควรแกกรณี เชน จัดใหมรี ะบบการใหคะแนนความประพฤติ ฯลฯ
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31.4 เมื่อมีเหตุอันควรแกการลดหยอนการลงโทษทางวินัยในกรณี
ตางๆ ยกเวนการทุจริตในการสอบ ใหมหาวิทยาลัยมีอาํ นาจสัง่ การไดตามสมควร
31.5 ใหหนวยงานทะเบียนนิสติ บันทึกการลงโทษไวในระเบียนประวัติ
นิสิตทุกครั้ง
หมวด 7 อาจารยทปี่ รึกษา
ขอ 32 สิทธิและหนาทีข่ องอาจารยทปี่ รึกษาของนิสติ
32.1 อาจารยทปี่ รึกษาของนิสติ หมายถึง อาจารยทไี่ ดรบั การแตงตัง้
โดยคณบดีเพื่อใหทําหนาที่ควบคุมแนะนํา และใหคําปรึกษาดานการเรียนและ
ดานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการเรียนของนิสติ ในคณะ
32.2 อาจารยทปี่ รึกษาของนิสติ มีสทิ ธิและหนาทีด่ งั นี้
32.2.1 ใหคําแนะนําและทําแผนการเรียนของนิสิตรวมกับนิสิต
ใหถูกตองตามหลักสูตรที่กําหนดไว
32.2.2 ใหคาํ แนะนําในเรือ่ งระเบียบขอบังคับวาดวยการศึกษา
32.2.3 รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การเปลี่ยนรายวิชา
การเพิ่มรายวิชา การงดเรียนบางรายวิชา และจํานวนหนวยกิตตอภาคการศึกษา
ของนิสิต
32.2.4 แนะนําวิธเี รียน ใหคาํ ปรึกษา และติดตามผลการเรียนของนิสติ
32.2.5 พิจารณาคํารองตาง ๆ ของนิสิต และดําเนินการใหถูก
ตองตามระเบียบ
32.2.6 ใหคาํ ปรึกษาเกีย่ วกับความเปนอยูแ ละการศึกษาของนิสติ
ในมหาวิทยาลัย
32.2.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนิสิต ใหเปนไปตาม
ระเบียบวินัยที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว ในกรณีที่นิสิตกระทําผิดวินัยใหอาจารย
ที่ ป รึ ก ษารายงานให หั ว หน า ภาควิ ช าและคณบดี ท ราบ เพื่ อ พิ จ ารณานํ า เสนอ
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตพิจารณาโทษทางวินัยตอไป
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หมวด 8 บทเบ็ดเตล็ด
ขอ 33 ในขอบังคับนี้ในกรณีใดที่มิไดกําหนดระเบียบปฏิบัติไวในขอบังคับ
ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งปฏิบัติการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตองไมขัดตอเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาขั้นปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอ 34 ในระหวางทีย่ งั ไมไดออกประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑ
ใดเพือ่ ปฏิบตั ติ ามขอบังคับนี้ ใหนาํ ประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑเกีย่ ว
กับการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีทมี่ ผี ลใชบงั คับอยูก อ น หรือในวันทีข่ อ บังคับนีใ้ ชบงั คับ
มาใชบังคับโดยอนุโลม จนกวาจะไดมีการออกประกาศ ระเบียบขอกําหนด หรือ
หลักเกณฑตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548
ลงนาม อําพล เสนาณรงค
(นายอําพล เสนาณรงค)
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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