(สำเนา)
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรือ่ ง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พุทธศักราช 2548
เพื่อให้การศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม
ครัง้ ที1่ /2548 เมือ่ วันที่ 17มกราคม พ.ศ.2548 จึงให้วางข้อบังคับไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี ้ เ รี ย กว่ า "ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาขั ้ น ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548"
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ช่บงั คับตัง้ แต่ภาคต้นปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ่ ง ข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษา ขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2521 ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2521 และ ฉบับทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะทีน่ สิ ติ สังกัด
“นิสติ ” หมายความว่า นิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“งานทะเบียนนิสติ ” หมายความว่า หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบงานทะเบียน
นิสิตในระดับวิทยาเขต
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
หมวด 1 การรับเข้าศึกษาและระบบการศึกษา
ข้อ 6 การรับเข้าเป็นนิสติ
กําหนดการและวิธกี ารรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ในแต่ละ ปีการศึกษา
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ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้สมัคร
7.1 สําเร็จชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
7.2 ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีทโ่ี ทษนัน้
เกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
7.3 ไม่เคยเป็นผูม้ คี วามประพฤติเสียหาย
7.4 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่ง
สังคมรังเกียจ
7.5 ไม่เคยถูกคัดชือ่ ออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินยั
ข้อ 8 ระบบการศึกษา
8.1 ปีการศึกษาหนึง่ ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (semester) คือ
ภาคต้น และภาคปลาย และอาจมีภาคฤดูรอ้ น (summer session)ต่อจากภาคปลาย
อีก 1 ภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึง่ ๆ มีระยะเวลการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
ส่วนภาคฤดูรอ้ นมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 สัปดาห์ ทัง้ นีต้ อ้ งมีชว่ั โมงเรียน
ของแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
การจัดภาคการศึกษาทีแ่ ตกต่างไปจากนี้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณบดี
8.2 การศึกษาใช้ระบบหน่วยกิต โดยหนึ่งหน่วยกิตเทียบเท่ากับการ
บรรยายหรือการอภิปรายสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือ
เทียบเท ากับการปฏิบตั กิ ารสัปดาห์ละ 2-3 ชัว่ โมงต่อหนึง่ ภาคการศึกษาปกติ
8.3 การสอน บรรยาย อภิปราย หรือปฏิบัติการ ให้ใช้เวลาสอนหรือ
อภิปราย 50 นาที ต่อ 1 ชัว่ โมง
ข้อ 9 การลงทะเบียนเรียน
9.1 กํ า หนดการลงทะเบี ย นเรี ย น
วิ ธ ี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย น
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแต่ละภาคการศึกษา
9.2 การลงทะเบียนเรียน จะต้อ ง ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ทีป่ รึกษาและเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรและข้อกําหนดของคณะทีน่ สิ ติ สังกัด
9.3 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นิสิตจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนในการศึกษา
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ภาคฤดูรอ้ น ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต ยกเว้น ในกรณีทแ่ี ผนการศึกษา
ของหลักสูตรนัน้ ได้กาํ หนดไว้เป็นอย่างอืน่ ให้ปฏิบตั ติ ามแผนการศึกษาทีก่ าํ หนดไว้
หรือเป็นนิสิตภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา และมีจํานวนหน่วยกิต
คงเหลือที่จะลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้อนุมัติ
กรณีที่นิสิตมีความจําเป็นต้องลงทะเบียนเรียน โดยมีจํานวนหน่วยกิตรวมแตก
ต่างไปจากนี้ ให้เป็นอํานาจของคณบดีเจ้าสังกัดในการอนุมตั ิ
9.4 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนล้าช้ากว่ากําหนดของมหาวิทยาลัย ได้
โดยกระทําได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ส่วนในภาคฤดูร้อน
ให้เป์นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากพ้นกําหนดการลงทะเบียนล้าช้าแล้ว
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัด
9.5 นิสิตจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียน
เรียนทุกครั้ง นิสิตที่มีหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัยหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด
เงือ่ นไขของมหาวิทยาลัยทีป่ ระกาศไว้ จะไม่มสี ทิ ธิลงทะเบียนเรียน
9.6 นิสิตที่ไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียน
และชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มสี ทิ ธิขอค่าธรรมเนียมการศึกษานัน้ ๆ คืน
9.7 รายวิชาทีม่ นี สิ ติ ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 คน คณบดีเจ้าสังกัด
รายวิชามีอํานาจในการสั่งปิดการสอนในรายวิชานั้น ๆ ได้ โดยคืนค่าหน่วยกิต
ยกเว้นกรณีชาํ ระเงินค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ไม่มกี ารจ่ายเพิม่ หรือถอนคืน
9.8 การเทียบชัน้ เรียนของนิสติ ให้ถอื เกณฑ์ดงั นี้
9.8.1 สอบไล่ได้ 1-34 หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนิสติ ชัน้ ปีท่ี 1
9.8.2 สอบไล่ได้ 35 หน่วยกิตขึน้ ไป ให้เทียบเป็นนิสติ ชัน้ ปีท่ี 2
9.8.3 สอบไล่ได้ 69 หน่วยกิตขึน้ ไป ให้เทียบเป็นนิสติ ชัน้ ปีท่ี 3
9.8.4 สอบไล่ได้ 103 หน่วยกิตขึน้ ไป ให้เทียบเป็นนิสติ ชัน้ ปีท่ี 4
9.8.5 สอบไล่ได้ 137 หน่วยกิตขึน้ ไป ให้เทียบเป็นนิสติ ชัน้ ปีท่ี 5
9.8.6 สอบไล่ได้ 171 หน่วยกิตขึน้ ไป ให้เทียบเป็นนิสติ ชัน้ ปีท่ี 6
ข้อ 10 การขอเพิ่ม ขอลด ขอถอนรายวิชา และการเรียนรายวิชาที่มีวิชา
บังคับก่อน
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10.1 การขอเพิม่ ขอลด หรือการเปลีย่ นแปลงรายวิชาเรียน หมูเ่ รียน
จะกระทําได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ส่วนภาคฤดูรอ้ น ให้เป็น
ไปตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา
10.2 การขอถอนรายวิชาบางรายวิชา ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั เปิด
ภาคการศึกษาภาคปกติ จะไม่บนั ทึกอักษร W (withdrawn) หากขอถอนวิชาเรียน
บางรายวิชาหลังจาก 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาภาคปกติ จะบันทึก
อักษร W ในรายวิชานัน้ ๆ ส่วนการศึกษาภาคฤดูรอ้ น ไม่มกี ารบันทึกอักษร W
10.3 นิสิตมีสิทธิที่จะของดเรียนบางรายวิชาได้ภายใน 60 วัน นับ
ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายในกําหนดในปฏิทินการศึกษาของแต่ละปีการ
ศึกษา แต่จํานวนหน่วยกิตที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9หน่วยกิต หากมีความ
จําเป็นต้องงดเรียนหลังจาก 60 วัน นับตัง้ แต่วนั เปิดภาคการศึกษา หรือเมือ่ งดเรียน
แล้ว จํานวนหน่วยกิตคงเหลือน้อยกว่า 9 หน่วยกิต จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณบดี
เจ้าสังกัดทั้งนี้ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบไล่ของภาคการศึกษานั้นๆ
10.4 ในการขอเปลีย่ นรายวิชาลงทะเบียนเรียนทุกครัง้ นิสติ จะต้องชําระ
เงินค่าลงทะเบียนเรียนเพิม่ ถ้ารายวิชาทีข่ อเปลีย่ นมีจาํ นวนเงินค่าลงทะเบียนเรียน
รวมกันมากกว่าผลรวมของจํานวนเงินค่าลงทะเบียนเรียนของรายวิชาเดิม เว้นแต่
ได้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาระบบเหมาจ่ายไว้แล้วไม่ต้องชําระเงินเพิ่มในกรณี
เพิม่ รายวิชา และไม่สามารถถอนเงินคืนได้กรณีของดเรียน
10.5 การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทีม่ วี ชิ าบังคับก่อน (prerequisite)
มีหลักเกณฑ์ดังนี้
10.5.1 การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าหนึ ่ ง รายวิ ช าใดที ่ ม ี
วิชาบังคับก่อนนิสิตจะต้องสอบได้วิชาบังคับก่อน มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้น ๆ เป็นโมฆะ การผ่อนผันไม่ให้เป็นโมฆะ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการก่อนการลงทะเบียนเรียน และจะต้องเป็นนิสิตปีสุดท้าย
ของหลักสูตรที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานั้น
10.5.2 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื ่องควบคู่กับ
รายวิชาบังคับก่อนที่เคยสอบตก (ได้ F) มาแล้ว โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
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ปรึกษา ทัง้ นี้ ผลการเรียนของวิชาต่อเนือ่ งจะไม่เป็นโมฆะไม่วา่ ผลการเรียนของวิชา
บังคับก่อนจะสอบได้หรือสอบตก แต่จะนําผลการเรียนของวิชาต่อเนื่องและวิชา
บังคับก่อนมาคํานวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตามปกติ
10.5.3 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื่องควบคู่กับวิชาบังคับก่อน
หากงดเรียนวิชาบังคับก่อน จะต้องงดเรียนวิชาต่อเนื่องในคราวเดียวกันด้วย
หากไม่งดเรียนวิชาต่อเนือ่ ง จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนือ่ งนัน้ เป็นโมฆะ
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากคณบดี
หมวด 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 11 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
11.1 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดี
11.2 นิสิตจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวิธี ตามขั้นตอน
และตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด การผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้เป็นอํานาจของคณบดีเจ้าสังกัด โดยผ่อนผันได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา การ
ยกเว้นไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอํานาจของอธิการบดี
11.3 นิสติ มีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท
ต่าง ๆโดยให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ประเภทที่จะได้รับการ
ยกเว้น
หมวด 3 ระเบียบการศึกษา
ข้อ 12 ระเบียบการเรียน การสอบ
12.1 ระเบียบการเรียน
12.1.1 นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนติดต่อกันทุกภาคการศึกษา
ปกติ การลาพักการศึกษาจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบการลาพักการศึกษา
12.1.2 นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบไล่วิชานั้น ๆเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากอาจารย์ประจําวิชานัน้ ๆ
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12.2 ประเภทการลงทะเบียนเรียน
12.2.1 การลงทะเบียนเรียนประเภท Credit (C) เป็นการลง
ทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตร จะมีการรายงานผลการเรียนตามข้อ 13.2.1 และนํา
ผลการเรียนมาคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
12.2.2 การลงทะเบียนเรียนประเภท Audit (A) เป็นการลงทะเบียน
เรียนเพือ่ เพิม่ พูนความรู้ จะรายงานผลการเรียนเป็น S หรือ U โดยไม่นบั หน่วยกิต
ในหลักสูตร และไม่ตอ้ งเรียนซ้ำเมือ่ ได้รบั ผลการเรียนเป็น U การวัดผลผูล้ งทะเบียน
เรียนประเภท Audit ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของอาจารย์ประจําวิชา
12.3 ระเบียบการสอบ
12.3.1 การสอบแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ การสอบย่อย การสอบ
กลางภาค และการสอบไล่
12.3.2 การกําหนดจํานวนครัง้ วิธกี ารสอบ ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของอา
จารย์ประจําวิชา
12.3.3 ระเบียบการสอบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
12.3.4 นิ ส ิ ต ที ่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า สอบตามกํ า หนดโดยมี เ หตุ ผ ลความ
จําเป็นจะต้องยืน่ ขอสอบชดใช้ตอ่ อาจารย์ประจําวิชาภายใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั สอบ
วิชานัน้ และให้สอบให้เสร็จสิน้ ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั สอบตามปกติของวิชานัน้
หากพ้นกําหนดให้ถือว่าขาดสอบ กรณีที่มีความจําเป็นต้องสอบเกิน 30 วัน
ให อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจําวิชา
12.3.5 นิสติ ทีท่ จุ ริตในการสอบ ให้ถอื ว่าสอบตก (ได้ F) ในวิชานัน้
และถือว่าผิดวินยั นิสติ จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และอาจารย์ประจําวิชามีสทิ ธิทจ่ี ะไม่อนุญาตให้นสิ ติ ถอนการลงทะเบียนเรียนวิชานัน้
ได้
ข้อ 13 ผลการเรียน
13.1 ผลการเรียนเป็นสิง่ ทีแ่ สดงความสามารถในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ซึง่ สามารถวัดได้จากการสอบข้อเขียนและหรือการปฏิบตั งิ าน และหรือผลงานอืน่ ๆ
ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจําวิชา แล้วประเมินเป็นระดับคะแนน การราย
งานผลการเรียนให้รายงานทัง้ ระดับคะแนน และแต้มระดับคะแนน
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13.2 ระดับคะแนน เทียบเป็นแต้มระดับคะแนน ดังนี้
13.2.1 ระดับคะแนนที่มีแต้มระดับคะแนน
ระดับคะแนน A แต้มระดับคะแนน 4.0
ระดับคะแนน B+ แต้มระดับคะแนน 3.5
ระดับคะแนน B แต้มระดับคะแนน 3.0
ระดับคะแนน C+ แต้มระดับคะแนน 2.5
ระดับคะแนน C แต้มระดับคะแนน 2.0
ระดับคะแนน D+ แต้มระดับคะแนน 1.5
ระดับคะแนน D แต้มระดับคะแนน 1.0
ระดับคะแนน F แต้มระดับคะแนน 0
13.2.2 ระดับคะแนนที่ไม่มีแต้มระดับคะแนน
I ยังไม่สมบูรณ์ (incomplete)
S พอใจ (satisfactory)
U ยังไม่พอใจ (unsatisfactory)
N ยังไม่ทราบระดับคะแนน (grade not reported)
P ผ่าน (passed)
NP ไม่ผา่ น (not passed)
ระดับคะแนน S และ U ใช้สาํ หรับรายวิชาทีน่ สิ ติ ลงทะเบียนเรียน
ประเภท Audit
ระดับคะแนน N หน่วยงานทะเบียนนิสิตเป็นผู้ใช้และให้ใช้ระดับ
คะแนนนี้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้รับรายงานผลการเรียน
ระดับคะแนน P ใช้สําหรับรายวิชาที่ไม่นําค่าของหน่วยกิตมา
คํานวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม และการฝึกงานที่ไม่มีหน่วยกิตหรือรายวิชาที่มี
การเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
ระดับคะแนน I ใช้เฉพาะกรณีที่นิสิตมีงานบางส่วนในวิชานั้นยัง
ไม่สมบูรณ์ แต่มีผลการเรียนอย่างอื่น ๆ ของวิชานั้นตลอดของภาคการศึกษาเป็น
ที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน
13.3 ระดับคะแนนต่าง ๆ มีความหมายดังนี้
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A = ดีเยีย่ ม (excellent)
B+ = ดีมาก (very good)
B = ดี (good)
C+ = ค่อนข้างดี (above average)
C = พอใช้ (average)
D+ = อ่อน (below average)
D = อ่อนมาก (poor)
F = ตก (fail)
13.4 การแก้ไขระดับคะแนน I จะต้องกระทําให้เสร็จสิน้ ก่อนสิน้ ภาคการ
ศึกษาปกติถดั ไป หากไม่ปฏิบตั ติ ามนี้ ให้ถอื ว่านิสติ ผูน้ น้ั สอบตก(ได้ F) รายวิชานัน้
โดยอัตโนมัติ การผ่อนผันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจําวิชาและ
โดยอนุมัติของคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชานั้น
13.5 การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
13.5.1 การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมของนิสติ ให้คดิ จาก
แต้มระดับคะแนนทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งรายวิชาที่สอบได้และราย
วิชาที่สอบตก
13.5.2 การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตที่ย้าย
สาขาวิชาเอก ย้ายหลักสูตร ย้ายคณะ ให้คดิ แต้มระดับคะแนนของทุกรายวิชาทีม่ ี
ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกทีร่ บั เข้าไม่วา่ จะเป็นรายวิชาทีเ่ ทียบให้หรือไม่กต็ าม
ส่วนรายวิชาทีไ่ ม่ ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกทีร่ บั เข้า ไม่วา่ นิสติ จะเรียนได้แต้ม
ระดับคะแนนอย่างไรจะไม่นํามาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
13.5.3 การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต ที่โอน
มาจากสถานศึกษาอื่นและนิสิตที่จบอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และได้รับอนุมัติให้
เข้าศึกษาต่อให้คิดเฉพาะแต้มระดับคะแนนของรายวิชาที่เรียนใหม่เท่านั้น
13.5.4 การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม เพือ่ พิจารณาสถานภาพ
ทางการศึกษาของนิสติ ตามเกณฑ์ในข้อ 25.4.10 และ 25.4.11 นัน้ ให้คดิ ปีละ 2ครัง้
คือเมื่อสิ้นสุดการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ส่วนผลการศึกษาในภาคฤดู
ร้อนให้นําไปนับรวมกับผลการศึกษาภาคต้นถัดไป เว้นแต่กรณีผู้จบการศึกษาใน
ภาคฤดูรอ้ น
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13.6 ภาควิชาและคณะ จะระงับการประกาศหรือการคัดผลการเรียน
ให้แก่นสิ ติ หากนิสติ ค้างชําระหนีส้ นิ ในภาควิชาและในคณะนัน้ ๆ
13.7 มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและรับรอง
ใดๆ ให้แก่นิสิต หากนิสิตค้างชําระหนี้สินภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่
มหาวิทยาลัยรับทราบ ถึงแม้จะได้มกี ารประกาศผลการเรียนไปแล้วก็ตาม
ข้อ 14 การเรียนในภาคฤดูรอ้ น ให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การศึกษาภาคฤดูรอ้ น
ข้อ 15 การฝึกงาน
15.1 นิสติ จะต้องรับการฝึกงานตามทีร่ ะบุไว้ในหลักสูตร ถ้าผู้ใดปฏิบตั ิ
งานไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ตามความต้องการแห่งหลักสูตร
ของคณะนั้น
15.2 ในระหว่างการฝึกงาน นิสิตจะต้องประพฤติตนและปฏิบัติ
งานตามระเบียบวินยั ทุกประการ หากฝ่าฝืน ผูค้ วบคุมซึง่ เป็นอาจารย์หรือบุคคลจาก
ภายนอกอาจพิจารณาส่งตัวกลับ และให้ถอื ว่าการฝึกงานนัน้ ไม่สมบูรณ์
ข้อ 16 การย้ายคณะและการเปลีย่ นสาขาวิชาเอก
16.1 ระเบียบเกีย่ วกับการย้ายคณะ
16.1.1 ผูท้ พ่ี น้ สภาพนิสติ ไม่มสี ทิ ธิยา้ ยคณะ
16.1.2 การย้ายคณะจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ปกครอง อาจารย์
ทีป่ รึกษา คณบดีเจ้าสังกัดเดิม และคณะกรรมการประจําคณะทีน่ สิ ติ ขอย้ายเข้า
16.1.3 นิสิตจะขอย้ายคณะได้ ต่อเมื่อได้เรียนตามหลักสูตรใน
คณะเดิมมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองภาคการศึกษาปกติ
16.1.4 นิสิตที่ย้ายคณะจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในคณะที่ตนย้าย
เข้าอย่างน้อยสี่ภาคการศึกษาปกติ ก่อนจบการศึกษาจึงจะมีสิทธิขอรับปริญญา
หรืออนุปริญญา ทัง้ นีย้ กเว้นนิสติ ทีย่ า้ ยหลักสูตรภายในคณะเดิม โดยไม่เปลีย่ นสาขา
วิชาเอก และนิสิตที่กลับเข้าศึกษาในคณะเดิมแล้วย้ายไปศึกษาในคณะอื่นและ
ย้ายกลับไปศึกษาในคณะเดิมอีกคํารบหนึง่ โดยไม่เปลีย่ นสาขาวิชาเอกทีเ่ คยเรียนอยู่
แต่เดิมในคณะเดิมนั้น
16.1.5 นิสิตจะขอย้ายเรียนจากหลักสูตรเดิม ไปเรียนหลักสูตร
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ใหม่ในคณะเดียวกันได้ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาเจ้าสังกัดและ
ได้รับอนุมัติโดยคณบดีเจ้าสังกัด
16.2 ระเบียบเกีย่ วกับการย้ายสาขาวิชาเอกในคณะเดิม
16.2.1 การย้ายสาขาวิชาเอกจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาเจ้าสังกัดสาขาวิชาเอกเดิม หัวหน้าภาควิชาเจ้า
สังกัดสาขาวิชาเอกใหม่ และคณะกรรมการประจําคณะ
16.2.2 นิสิตที่ย้ายสาขาวิชาเอก จะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในภาค
วิชาที่นิสิตย้ายเข้าไม่ต่ำกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติก่อนจบการศึกษา จึงจะมีสิทธิ
รับปริญญาหรืออนุปริญญา
ข้อ 17 การรับโอน
17.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ทม่ี คี ณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
17.1.1 มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 7
17.1.2 เป็นนิสติ นักศึกษาจากสถานศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยรับรอง
17.1.3 สอบได้ครบถ้วนทุกรายวิชาตามหลักสูตรชั้นปีที่หนึ่ง
ของสถานศึกษาเดิมเป็นอย่างต่ำ
17.1.4 มีแต้มระดับคะแนนะเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษา
สุดท้ายก่อนการขอโอนไม่ตำ่ กว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
17.2 การพิจารณารับโอนให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีคณะที่จะรับ
โอน และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
17.3 นิสติ รับโอน จะต้องมีเวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า
4 ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน 2 เท่าของจํานวนภาคการศึกษาปกติ ทีจ่ าํ เป็นต้อง
ศึกษาเพือ่ ให้ได้หน่วยกิตทีค่ งเหลือจนครบถ้วน มิฉะนัน้ จะหมด สภาพการเป็นนิสติ
ในการนีใ้ ห้ถอื ว่า 18 หน่วยกิตเทียบเท่ากับหนึง่ ภาคการศึกษาปกติ และเศษทีเ่ กิน
9 หน่วยกิตเทียบเป็น 1 ภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 18 การรับเข้าศึกษาต่อ
18.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณา แต่เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าเป็นอย่างต่ำจากสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองเท่านั้น โดยที่ผู้นั้น
ต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 7
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18.2 การรับเข้าศึกษาในกรณีอน่ื ๆ ให้ใช้หลักเกณฑ์โดยอนุโลมตามข้อ
17 ยกเว้นข้อ 17.3
18.3 ระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องไม่เกิน 2 เท่าของ
จํานวนภาคการศึกษาปกติที่จําเป็นต้องศึกษา เพื่อให้ได้หน่วยกิตที่ต้องเรียนจน
ครบถ้วน การเทียบจํานวนหน่วยกิตเป็นจํานวนภาคการศึกษาปกติ ให้ถอื เกณฑ์ใน
ข้อ 17.3
ข้อ 19 เกณฑ์การเทียบรายวิชา
19.1 นิสติ ทีส่ อบคัดเลือกเข้ามาใหม่ไม่มสี ทิ ธิเทียบรายวิชา ยกเว้นนิสติ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่พ้นสภาพนิสิตเนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ต่ำกว่า 1.5 หรือ ต่ำกว่า 1.75 เป็นเวลา 2 ครั้งติดต่อกันจึงจะมีสิทธิขอเทียบ
รายวิชา หรือเป็นนิสิตในโครงการใด ๆ ที่ได้กําหนดไว้ในโครงการว่าสามารถ ขอ
เทียบรายวิชาได้ จึงจะมีสทิ ธิขอเทียบรายวิชา
19.2 การเทียบรายวิชาสําหรับนิสิตที่ย้ายคณะ ย้ายหลักสูตร หรือ
ย้ายสาขาวิชาเอก เทียบให้เฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรของคณะสาขา
วิชาเอกที่รับเข้า กรณีที่รายวิชานั้นคณะหรือสาขาวิชาเอกถือว่าเป็นรายวิชาเอก
วิชาเฉพาะ จะเทียบให้เฉพาะรายวิชาทีไ่ ด้ระดับคะแนนตัง้ แต่ C หรือ 2.0 ขึน้ ไป
19.3 นิสติ ทีร่ บั โอนมาจากสถานศึกษาอืน่ มีเกณฑ์การเทียบรายวิชาดังนี้
19.3.1 เป็นรายวิชาที่เทียบได้กับรายวิชาในหลักสูตรของคณะ
ที่รับเข้า
19.3.2 ได้ระดับคะแนนตัง้ แต่ C หรือ 2.0 ขึน้ ไป
19.3.3
เทียบได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรของคณะที่รับเข้า
19.4 นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อตาม
นโยบายหรือข้อตกลงมีสทิ ธิเทียบรายวิชาได้โดยอนุโลมตามข้อ 19.3 หรือ
19.6 แล้วแต่คณ
ุ วุฒิ
19.5 การเทียบรายวิชาให้อยู่ในดุลพินิจของภาควิชาเจ้าของรายวิชา
และโดยอนุมัติของคณบดีเจ้าสังกัด
19.6 การเทียบรายวิชา สําหรับนิสติ ทีไ่ ด้รบั อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
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19.6.1 เป็นรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรของคณะที่รับเข้า
19.6.2 เทียบได้ไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมตามหลัก
สูตรของคณะที่รับเข้า
19.7 การเทียบรายวิชาในลักษณะเทียบเป็นกลุ่มวิชา การเทียบโอน
จากประสบการณ์ การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบและการเทียบโอน
จากระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
19.8 นิสิตที่มีสิทธิขอเทียบรายวิชาเรียน เพื่อยกเว้นไม่ต้องเรียน ให้
ดําเนินการขอเทียบรายวิชาเรียนต่อคณบดีเจ้าสังกัด และส่งหลักฐานการขออนุมตั ิ
ถึงหน่วยงานทะเบียนนิสติ ภายในภาคการศึกษาปกติแรกทีน่ สิ ติ ย้ายคณะ ย้ายสาขา
วิชาเอก ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหรือโอนมาจากสถานศึกษาอื่น หากพ้นกําหนดนี้
สิทธิที่จะขอเทียบรายวิชาเป็นอันหมดไป กรณีที่มีความจําเป็นไม่อาจดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จตามกําหนดให้อยู่ในอํานาจของคณบดีในการพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 20 การเรียนเพือ่ เปลีย่ นแต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
20.1 รายวิชาที่จะขอเรียนเพื่อเปลี่ยนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ถ้าเป็นการเรียนซ้ำจะต้องเป็นรายวิชาที่ได้แต้มระดับคะแนนต่ำกว่า 2.0 ถ้าเป็น
รายวิชาอืน่ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีเจ้าสังกัดของนิสติ
20.2 การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะต้องคิดทั้งคะแนนเดิม
และคะแนนใหม่สําหรับรายวิชาที่เรียนซ้ำ
20.3 ในแต่ละภาคการศึกษา นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ำได้โดย
ต้องเรียนรายวิชาอืน่ ๆ ในหลักสูตรไม่ตำ่ กว่า 9 หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีทน่ี สิ ติ เรียน
ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ ก็อาจเรียนซ้ำเฉพาะวิชาทีจ่ ะเรียนเพือ่ ยกระดับคะแนนได้
20.4 การเรียนซ้ำต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษาทุกรายวิชา
ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
21.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษาได้ในแต่ละภาค
การศึกษาหากเป็นการลงทะเบียเรียนเพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ประเภท Audit
21.2 นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษาเพื่อนับ
หน่วยกิตในหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
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21.2.1 เป็นนิสิตที่อยู่ในโครงการของหลักสูตรที่จัดให้มีการเรียน
การสอนร่วมระหว่างสถาบัน โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะเจ้าของหลักสูตร
21.2.2 เป็นนิสิตปีสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ
เรียนไม่เปิดสอนในภาคการศึกษานัน้ ๆ
21.2.3 รายวิชาทีจ่ ะลงทะเบียนเรียนในสถาบันอืน่ จะต้องเทียบได้
กับรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การเทียบให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของภาควิชา
และคณะเจ้าของวิชา โดยถือเกณฑ์เนื้อหาและจํานวนหน่วยกิตเป็นหลัก ส่วนการ
อนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันให้เป็นอํานาจของคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต
21.3 ผลการเรียนจากสถาบันอืน่ ทีไ่ ปศึกษา ให้บนั ทึกเป็น P หรือ NP
เท่านั้น และไม่นําไปคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม เว้นแต่เป็นการลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่จัดร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันนั้น ๆ
ให้บนั ทึกผลการเรียนตามข้อ 13.2.1และนําคํานวณแต้มคะแนนเฉลีย่ สะสมได้
21.4 การผ่อนผันเงื่อนไขตามข้อ 21.2 จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณบดีเจ้าสังกัด และอนุมตั โิ ดยรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
ข้อ 22 การลา
22.1 การลาป่วย ลากิจ ทีไ่ ม่เกิน 15 วัน ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของอาจารย์
ทีป่ รึกษาในการอนุมตั ิ หากเกินจากนีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
และอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัด
22.2 นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาแล้ว มีสิทธิได้รับผ่อนผันด้านการสอบ
การนับเวลาเรียน และสิทธิอน่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียน การสอบ
ข้อ 23 การลาพักการศึกษา
23.1 นิสิตอาจยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
โดยคณบดีเป็นผูอ้ นุมตั ิ ดังต่อไปนี้
23.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร
23.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด
ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
23.1.3 ประสบอุบตั เิ หตุ ภยันตราย หรือเจ็บป่วย จนไม่สามารถ
ศึกษาต่อไปให้ได้ผลดีได้
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23.2 เมือ่ มีเหตุผลอันควรนอกเหนือไปจากข้อ 23.1 ให้เป็นอํานาจของ
คณบดีเจ้าสังกัด
23.3 การลาพักการศึกษา กระทําได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกันถ้าจําเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อ ให้ยน่ื คําร้องใหม่ การลาพักการศึกษาทุก
ครั้งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
23.4 นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่าธรรมเนียม
การรักษาสถานภาพนิสิต
ข้อ 24 การลาออก
การลาออกจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และอนุมัติโดยคณบดี
เจ้าสังกัด
หมวด 4 สถานภาพนิสติ
ข้อ 25 สถานภาพนิสติ
25.1 ผู้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัย โดยถูกต้องสมบูรณ์ ถือว่ามีสถานภาพนิสิตการกําหนดชั้นปีของ
นิสติ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 9.8
25.2 นิสติ ปกติ คือนิสติ ทีส่ อบได้แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตำ่ กว่า 2.00
25.3 นิสติ รอพินจิ คือ นิสติ ทีส่ อบได้แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ำกว่า 2.00
25.4 สถานภาพนิสติ จะสิน้ สุดลงด้วย
25.4.1 ถึงแก่กรรม
25.4.2 ลาออก
25.4.3 ขาดคุณสมบัตขิ อ้ หนึง่ ข้อใดในข้อ 7
25.4.4 เป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งอื่น
ด้วยเว้นแต่สถานศึกษานั้นเป็นมหาวิทยาลัยเปิด
25.4.5 ได้รบั อนุมตั อิ นุปริญญาหรือปริญญาจากสภามหา วิทยาลัย
เกษตรศาสตร์แล้ว เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั จิ ากอธิการบดีให้เข้าศึกษาต่อ
25.4.6 ไม่ ล งทะเบี ย นเรี ย นให้ เ สร็ จ สิ ้ น ภายในสามสั ป ดาห์
นับแต่วนั เปิดภาคเรียน เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันจากคณบดีเจ้าสังกัดนิสติ
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25.4.7 ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อรักษาสถานภาพนิสิตภายในสามสัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคเรียน เว้นแต่จะ
ได้รับการผ่อนผันจากคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต
25.4.8 พักการศึกษาโดยไม่ได้รบั อนุญาต ตามระเบียบทีก่ าํ หนด
ไว้ในข้อบังคับนี้
25.4.9 ดํารงสถานภาพนิสิตครบกําหนด 2 เท่าของจํานวนปี
การศึกษาทัง้ หมดทีก่ าํ หนดไว้ในหลักสูตร หรือ 2 เท่าของจํานวนภาคการศึกษาปกติ
ที่จําเป็นต้องศึกษา เพื่อให้ได้หน่วยกิตที่ต้องเรียนจบครบถ้วนตามหลักสูตร
แต่ยังศึกษาไม่ครบตามความต้องการแห่งหลักสูตร การเทียบจํานวนหน่วยกิต
เป็นจํานวนภาคการศึกษาปกติ ให้ถอื ตามเกณฑ์ในข้อ17.3 การนับจํานวนภาคการ
ศึกษา ให้นับทั้งภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและภาคการศึกษาที่ลาพักการ
ศึกษาด้วย
25.4.10 มีแต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ำกว่า 1.50 ยกเว้นนิสติ
ใหม่ที่เข้าศึกษาเป็นภาคแรก
25.4.11 มีแต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ำกว่า 1.75 เป็นเวลา 2
ภาคการศึกษาปกติตดิ ต่อกัน ทัง้ นี้ ไม่นบั ภาคการศึกษาแรกของนิสติ ใหม่
25.4.12 ถูกลงโทษทางวินยั ให้ไล่ออกหรือให้ออก
25.4.13 ต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิด
ที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
25.5 ผู้ที่มีสภาพภาพนิสิตจะมีบัตรประจําตัวนิสิตเป็นหลักฐาน เพื่อ
ประกอบการใช้สทิ ธิตา่ ง ๆ ทีน่ สิ ติ พึงมีในมหาวิทยาลัย
หมวด 5 การเสนอให้รบั ปริญญาและรางวัลเรียนดี
ข้อ 26 การขอรับและอนุมตั ปิ ริญญาหรืออนุปริญญา
26.1 นิสิตที่จะมีสิทธิขอรับปริญญา ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบ
ถ้วนตามความต้องการแห่งหลักสูตรและข้อกําหนดของภาควิชาและคณะ โดยมี
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และมีเวลาศึกษา
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ในมหาวิทยาลัยไม่ตำ่ กว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร 4 ปี หรือไม่ตำ่
กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติสาํ หรับหลักสูตร5 ปี และไม่ตำ่ กว่า 10 ภาคการศึกษา
ปกติสาํ หรับหลักสูตร 6 ปีทง้ั นี้ ยกเว้นผูท้ ไ่ี ด้รบั การเทียบโอนรายวิชา
26.2 นิสติ จะต้องสอบได้ทกุ รายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนไว้ จึงจะมีสทิ ธิ
ขอรับปริญญาได้ กรณีที่สอบตก (ได้ F) ในรายวิชาที่เป็นวิชาเลือกเสรีอาจเลือก
เรียนรายวิชาอืน่ ทดแทนได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ทป่ี รึกษา หัวหน้าภาควิชา
และคณบดีเจ้าสังกัด
26.3 นิสติ ทีเ่ รียนครบตามหลักสูตร และปฏิบตั คิ รบตามข้อกําหนดและ
ระเบียบแต่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ำกว่า 2.00 อาจขอรับอนุปริญญาได้
26.4 ให้นสิ ติ ยืน่ คําร้องแสดงความจํานงขอรับปริญญา หรืออนุปริญญา
ต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาและคณบดีเจ้าสังกัดตามลําดับ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั เปิด
เรียนของภาคการศึกษาสุดท้าย ที่นิสิตคาดว่าจะสอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตาม
หลักสูตร คณบดีเป็นผูพ้ จิ ารณาเสนอชือ่ ผูส้ มควรได้รบั ปริญญา หรืออนุปริญญา
26.5 นิสิตจะต้องชําระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อมหาวิทยาลัย ต่อคณะ
หรือต่อภาควิชาให้เรียบร้อยเสร็จสิน้ ก่อน จึงจะได้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ ขอรับปริญญา
หรืออนุปริญญา
26.6 นิสติ ทีส่ มควรได้รบั การเสนอชือ่ ให้ได้รบั ปริญญา หรืออนุปริญญา
จะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และวินัยของ
นิสิต
26.7 สภามหาวิทยาลัย เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ปิ ริญญาหรืออนุปริญญา
26.8 พิธปี ระสาทปริญญากําหนดปีละ 1 ครัง้
ข้อ 27 การให้ปริญญาเกียรตินยิ ม
27.1 คุณสมบัตดิ ้านการศึกษาของนิสติ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ปริญญาเกียรตินยิ ม
27.1.1 ไม่เคยสอบตกในรายวิชาใดตลอดหลักสูตร
27.1.2 ไม่เคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
27.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ำเพือ่ นับหน่วยกิตในรายวิชาทีไ่ ด้ลงทะเบียน
เรียน โดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit) มาก่อน
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27.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป สําหรับ
เกี ย รติ น ิ ย มอั น ดั บ หนึ ่ ง และได้ แ ต้ ม ระดั บ คะแนนเฉลี ่ ย สะสม 3.25 ขึ ้ น ไป
สําหรับเกียรตินิยมอันดับสอง
27.1.5 เรียนจบภายในกําหนดเวลาไม่เกินจํานวนปีที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรการนับระยะเวลาเรียนเป็นจํานวนปีนน้ั นับเฉพาะเวลาทีล่ งทะเบียนเรียน
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
ไม่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม
27.1.6 นิสติ ทีม่ กี ารเทียบรายวิชา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม กรณีเทียบมาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในกรณีรับโอนมีสิทธิ
ได้รับเกียรตินิยม หากรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนนั้น มีผลการเรียนเฉลี่ย
ระดับเกียรตินยิ มและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตาม ข้อ 27.1.1 ถึง
27.1.5 แต่จาํ นวนหน่วยกิตทีเ่ ทียบโอนนัน้ ต้องไม่เกิน ร้อยละ 25
ของจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
27.2 นิสิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม มีสิทธิประดับเครื่องหมาย
เกียรตินยิ ม
ข้อ 28 รางวัลการเรียนดี
นิสิตที่มีสิทธิได้รับรางวัลการเรียนดี จะต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะ
ปีการศึกษานั้น 3.50 ขึ้นไป และสอบได้ทุกรายวิชา ทั้งนี้ไม่นําผลการเรียนภาค
ฤดูร้อนมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย และนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนใน 2
ภาคการศึกษาปกติของปีการศึกษานัน้ ไม่นอ้ ยกว่า 32 หน่วยกิต โดยไม่นบั จํานวน
หน่วยกิตวิชาฝึกงาน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนั้นต้องไม่เป็นรายวิชาที่เรียน
ซ้ำเพราะสอบตก หรือ
เรียนซ้ำรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตมาก่อนแล้ว นิสิตปี
สุดท้ายของแต่ละหลักสูตร ไม่อยูในข่ายขอสิทธิได้รบั รางวัลการเรียนดี
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หมวด 6 ความประพฤติและวินยั นิสติ
ข้อ 29 ในบริเวณมหาวิทยาลัย
บริเวณมหาวิทยาลัย หมายถึง บริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัย สถานีและ
ไร่ฝึกนิสิต และบริเวณที่ตั้งของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหอพักนิสิต
และที่ตั้งหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ข้อ 30 วินยั นิสติ
30.1 นิสิตทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตนตามระเบียบและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยทุกประการ และรักษาวินัยโดยเคร่งครัดเสมอ การกระทําที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตในการสอบถือว่าผิดวินัยนิสิต
30.2 นิสิตทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม และวัฒนธรรม
ของสังคมไทยในทุกโอกาส
30.3 นิสิตทุกคนมีหน้าที่รักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยละเว้น
การประพฤติใด ๆ ทีน่ าํ มา หรือาจนํามาซึง่ ความเสียหายแก่ตนเองและมหาวิทยาลัย
30.4 นิสิตมีหน้าที่รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ และละเว้นความ
ประพฤติใด ๆ ซึง่ อาจนํามาซึง่ การแตกความสามัคคีในหมูค่ ณะ
30.5 นิสติ ต้องไม่เสพสุรา หรือสิง่ เสพติดอืน่ ใดในบริเวณมหาวิทยาลัย
นิสิตจะไม่เสพสุราจนครองสติไม่อยู่ หรือเสพสิ่งเสพติดใด ๆ จนเป็นสาเหตุให้
เสือ่ มเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผูป้ กครอง และเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย
30.6 นิสติ จะไม่พกอาวุธ หรือวัตถุระเบิดเมือ่ อยูใ่ นบริเวณมหาวิทยาลัย
30.7 นิสติ ไม่กอ่ เรือ่ งวิวาทกับนิสติ ด้วยกัน หรือบุคคลอืน่ ภายใน หรือ
ภายนอกบริเวณมหาวิทยาลัย
30.8 นิสติ ไม่เล่นการพนันขันต่อไม่วา่ ประเภทใดในบริเวณมหาวิทยาลัย
30.9 นิสติ ไม่จดั สิง่ พิมพ็ สิง่ วาด หรือสิง่ เขียนอันอาจกระทบกระเทือน
ถึงผูอ้ น่ื ออกโฆษณาเผยแพร่ โดยมิได้รบั อนุญาตจากมหาวิทยาลัย
30.10 นิสติ ไม่นาํ ขนบธรรมเนียม หรือวิธกี ารอันไม่เหมาะสมมาปฏิบตั ิ
ไม่ว่าในหรือนอกบริเวณมหาวิทยาลัย
30.11 นิสติ ไม่จดั การประชุม ขอชุมนุมกิจกรรม โดยไม่ได้รบั ความเห็น
ชอบจากมหาวิทยาลัย
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30.12 นิสติ ไม่ทาํ ลายทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย
30.13 นิสิตไม่นําสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
หรือมีสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
30.14 นิสติ ไม่ประพฤติตนเป็นอันธพาล
30.15 นิสติ ต้องสามารถแสดงบัตรประจําตัวนิสติ ได้ทนั ที เมือ่ เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าทีอ่ น่ื ๆ ขอตรวจสอบ
30.16 นิสิตมีหน้าที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบทันที เมื่อมีการเปลี่ยน
แปลงข้อมูลส่วนตัวหรือที่พักอาศัย
ข้อ 31 การลงโทษทางวินยั
31.1 การลงโทษนิสติ ทีก่ ระทําผิดทางวินยั มี 9 สถาน
31.1.1 ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร แล้วแต่กรณี
31.1.2 ภาคทัณฑ์และทําทัณฑ์บน
31.1.3 ให้ชดใช้ค่าเสียหาย
31.1.4 ให้พักการศึกษามีกําหนดตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา ถึง 3
ปีการศึกษา แล้วแต่กรณี
31.1.5 ระงับการให้ปริญญาหรืออนุปริญญา มีกําหนดไม่เกิน 3
ปีการศึกษา
31.1.6 ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา หรือใบรับรองใดๆ
มีกาํ หนดไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
31.1.7 ระงับการออกปริญญาบัตร หรืออนุปริญญาบัตรมีกาํ หนด
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
31.1.8 ให้ออก
31.1.9 ไล่ออก
31.2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อทําหน้าที่พิจารณา หรือสอบสวนการกระทําผิดทางวินัยของนิสิต และเสนอ
ตามสมควรแห่งความผิดต่ออธิการบดี
31.3 คณะต่าง ๆ อาจวางระเบียบเพื่อส่งเสริมความมีวินัยของนิสิต
ตามสมควรแก่กรณี เช่น จัดให้มรี ะบบการให้คะแนนความประพฤติ ฯลฯ
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31.4 เมื่อมีเหตุอันควรแก่การลดหย่อนการลงโทษทางวินัยในกรณี
ต่างๆ ยกเว้นการทุจริตในการสอบ ให้มหาวิทยาลัยมีอาํ นาจสัง่ การได้ตามสมควร
31.5 ให้หน่วยงานทะเบียนนิสติ บันทึกการลงโทษไว้ในระเบียนประวัติ
นิสิตทุกครั้ง
หมวด 7 อาจารย์ทป่ี รึกษา
ข้อ 32 สิทธิและหน้าทีข่ องอาจารย์ทป่ี รึกษาของนิสติ
32.1 อาจารย์ทป่ี รึกษาของนิสติ หมายถึง อาจารย์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้
โดยคณบดีเพื่อให้ทําหน้าที่ควบคุมแนะนํา และให้คําปรึกษาด้านการเรียนและ
ด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนของนิสติ ในคณะ
32.2 อาจารย์ทป่ี รึกษาของนิสติ มีสทิ ธิและหน้าทีด่ งั นี้
32.2.1 ให้คําแนะนําและทําแผนการเรียนของนิสิตร่วมกับนิสิต
ให้ถูกต้องตามหลักสูตรที่กําหนดไว้
32.2.2 ให้คาํ แนะนําในเรือ่ งระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
32.2.3 รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การเปลี่ยนรายวิชา
การเพิ่มรายวิชา การงดเรียนบางรายวิชา และจํานวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
ของนิสิต
32.2.4 แนะนําวิธเี รียน ให้คาํ ปรึกษา และติดตามผลการเรียนของนิสติ
32.2.5 พิจารณาคําร้องต่าง ๆ ของนิสิต และดําเนินการให้ถูก
ต้องตามระเบียบ
32.2.6 ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของ
นิสิตในมหาวิทยาลัย
32.2.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนิสิต ให้เป็นไปตาม
ระเบียบวินัยที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ ในกรณีที่นิสิตกระทําผิดวินัยให้อาจารย์
ที่ปรึกษารายงานให้หัวหน้าภาควิชาและคณบดีทราบ เพื่อพิจารณานําเสนอ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณาโทษทางวินัยต่อไป
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หมวด 8 บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 33 ในข้อบังคับนี้ในกรณีใดที่มิได้กําหนดระเบียบปฏิบัติไว้ในข้อบังคับ
ให้อธิการบดีมีอํานาจสั่งปฏิบัติการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ 34 ในระหว่างทีย่ งั ไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์
ใดเพือ่ ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับนี้ ให้นาํ ประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์เกีย่ ว
กับการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีทม่ี ผี ลใช้บงั คับอยูก่ อ่ น หรือในวันทีข่ อ้ บังคับนีใ้ ช้บงั คับ
มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบข้อกําหนด หรือ
หลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548
ลงนาม อําพล เสนาณรงค์
(นายอําพล เสนาณรงค์)
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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