ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช
2548

เรียบรอย

เพื่อใหการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินไปดวยความ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
ประชุมครั้งที1
่ /2548 เมื่อวันที่ 17มกราคม พ.ศ.2548 จึงใหวางขอบังคับไวดังนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับวาดวยการศึกษาขัน
้ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2548”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใชบงั คับตั้งแตภาคตนปการศึกษา 2548 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับวาดวย
การศึกษา ขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2521 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2521 และ ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
มหาวิทยาลัย
หมายความวา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อธิการบดี
หมายความวา
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณบดี
หมายความวา
คณบดีคณะที่นส
ิ ิตสังกัด
นิสิต
หมายความวา
นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
งานทะเบียนนิสต
ิ
หมายความวา
หนวยงานที่รับผิดชอบงาน
ทะเบียน
นิสิตในระดับวิทยาเขต
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้

หมวด 1 การรับเขาศึกษาและระบบการศึกษา
ขอ 6
ในแตละ ปการศึกษา
ขอ 7

ขอ 8

การรับเขาเปนนิสิต
กําหนดการและวิธีการรับเขาศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติของผูสมัคร
7.1 สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
7.2 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิด
จากความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
7.3 ไมเคยเปนผูมค
ี วามประพฤติเสียหาย
7.4 ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคม
รังเกียจ
7.5 ไมเคยถูกคัดชือ
่ ออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
ระบบการศึกษา
8.1 ปการศึกษาหนึง่ ๆ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา (semester) คือ
ภาคตน และภาคปลาย และอาจมีภาคฤดูรอ
 น (summer session)
ตอจากภาคปลายอีก 1 ภาคก็ได ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลา
การศึกษาไมนอ
 ยกวา 15 สัปดาห สวนภาคฤดูรอนมีระยะเวลา
การศึกษาประมาณ 6 สัปดาห ทั้งนี้ตองมีชวั่ โมงเรียนของแตละ
รายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
การจัดภาคการศึกษาที่แตกตางไปจากนี้ จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากทีป
่ ระชุมคณบดี
8.2 การศึกษาใชระบบหนวยกิต โดยหนึ่งหนวยกิตเทียบเทากับการบรรยาย
หรือการอภิปรายสัปดาหละ 1 ชั่วโมงตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือ
เทียบเทากับการปฏิบัติการสัปดาหละ 2-3 ชัว่ โมงตอหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ

8.3

การสอน บรรยาย อภิปราย หรือปฏิบัติการ ใหใชเวลาสอนหรือ
อภิปราย 50 นาที ตอ 1 ชัว่ โมง

ขอ 9

การลงทะเบียนเรียน
9.1 กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาคการศึกษา
9.2 การลงทะเบียนเรียน จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
และเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและขอกําหนดของคณะที่นส
ิ ิต
สังกัด
9.3 การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ นิสิตจะตอง
ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต
สวนในการศึกษาภาคฤดูรอน ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 7 หนวยกิต
ยกเวน ในกรณีที่แผนการศึกษาของหลักสูตรนั้นไดกําหนดไวเปน
อยางอื่น ใหปฏิบัติตามแผนการศึกษาที่กําหนดไว หรือเปนนิสิตภาค
การศึกษาสุดทายทีจ
่ ะสําเร็จการศึกษา และมีจํานวนหนวยกิตคงเหลือที่
จะลงทะเบียนเรียนต่าํ กวา 9 หนวยกิต ใหอาจารยที่ปรึกษาเปน
ผูอนุมัติ
กรณีทน
ี่ ิสิตมีความจําเปนตองลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวน
หนวยกิตรวมแตกตางไปจากนี้ ใหเปนอํานาจของคณบดีเจาสังกัดใน
การอนุมัติ
9.4 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนลาชากวากําหนดของมหาวิทยาลัยได
โดยกระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ สวนใน
ภาคฤดูรอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากพน
กําหนดการลงทะเบียนลาชาแลวจะตองไดรับอนุมัติจากคณบดีเจา
สังกัด
9.5 นิสิตจะตองตรวจสอบสถานภาพของตนเองกอนการลงทะเบียนเรียนทุก
ครั้ง นิสิตที่มีหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัยหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนด
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่ประกาศไว จะไมมีสท
ิ ธิลงทะเบียนเรียน
9.6 นิสิตที่ไมมส
ี ิทธิในการลงทะเบียนเรียน แตไดลงทะเบียนเรียนและ
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว จะไมมส
ี ิทธิขอคาธรรมเนียม
การศึกษานั้น ๆ คืน
9.7 รายวิชาที่มีนส
ิ ต
ิ ลงทะเบียนเรียนนอยกวา 6 คน คณบดีเจาสังกัด
รายวิชามีอํานาจในการสั่งปดการสอนในรายวิชานั้น ๆ ได โดยคืนคา
หนวยกิตยกเวนกรณีชําระเงินคาธรรมเนียมแบบเหมาจาย ไมมีการจาย
เพิ่มหรือถอนคืน
9.8 การเทียบชั้นเรียนของนิสิต ใหถือเกณฑดังนี้
9.8.1 สอบไลได 1-34 หนวยกิต
ใหเทียบเปนนิสิตชั้นปที่ 1
9.8.2 สอบไลได 35 หนวยกิตขึ้นไป
ใหเทียบเปนนิสิตชั้นปที่ 2
9.8.3 สอบไลได 69 หนวยกิตขึ้นไป
ใหเทียบเปนนิสิตชั้นปที่ 3
9.8.4 สอบไลได 103 หนวยกิตขึ้นไป
ใหเทียบเปนนิสิตชั้นปที่ 4
9.8.5 สอบไลได 137 หนวยกิตขึ้นไป
ใหเทียบเปนนิสิตชั้นปที่ 5
9.8.6 สอบไลได 171 หนวยกิตขึ้นไป
ใหเทียบเปนนิสิตชั้นปที่ 6
ขอ 10 การขอเพิ่ม ขอลด ขอถอนรายวิชา และการเรียนรายวิชาที่มีวช
ิ าบังคับกอน
10.1 การขอเพิ่ม ขอลด หรือการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน หมูเ รียน
จะกระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ สวนภาค
ฤดูรอน ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน โดย
จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
10.2 การขอถอนรายวิชาบางรายวิชา ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวน
ั เปด
ภาคการศึกษาภาคปกติ จะไมบันทึกอักษร W (withdrawn) หากขอ
ถอนวิชาเรียนบางรายวิชาหลังจาก 30 วัน นับตั้งแตวันเปดภาค
การศึกษาภาคปกติ จะบันทึกอักษร W ในรายวิชานั้น ๆ สวน
การศึกษาภาคฤดูรอน ไมมีการบันทึกอักษร W
10.3 นิสิตมีสท
ิ ธิทจ
ี่ ะของดเรียนบางรายวิชาไดภายใน 60 วัน นับตั้งแต
วันเปดภาคเรียน หรือภายในกําหนดในปฏิทน
ิ การศึกษาของแตละ
ปการศึกษา แตจํานวนหนวยกิตที่คงเหลือจะตองไมนอยกวา 9
หนวยกิต หากมีความจําเปนตองงดเรียนหลังจาก 60 วัน นับตั้งแต

วันเปดภาคการศึกษา หรือเมือ
่ งดเรียนแลว จํานวนหนวยกิตคงเหลือ
นอยกวา 9 หนวยกิต จะตองไดรับการอนุมต
ั ิจากคณบดีเจาสังกัดทั้งนี้
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันสอบไลของภาคการศึกษานั้นๆ
10.4 ในการขอเปลี่ยนรายวิชาลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง นิสิตจะตองชําระเงิน
คาลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ถารายวิชาที่ขอเปลีย
่ นมีจํานวนเงิน
คาลงทะเบียนเรียนรวมกันมากกวาผลรวมของจํานวนเงินคาลงทะเบียน
เรียนของรายวิชาเดิม เวนแตไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาระบบเหมา
จายไวแลวไมตอ
 งชําระเงินเพิม
่ ในกรณีเพิ่มรายวิชา และไมสามารถถอน
เงินคืนไดกรณีของดเรียน
10.5 การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวช
ิ าบังคับกอน (prerequisite)
มีหลักเกณฑดงั นี้
10.5.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดทีม
่ ีวิชาบังคับกอน
นิสิตจะตองสอบไดวิชาบังคับกอน มิฉะนั้นใหถือวาการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ เปนโมฆะ การผอนผันไมให
เปนโมฆะ จะตองไดรับอนุมัตจ
ิ ากรองอธิการบดีฝายวิชาการ
กอนการลงทะเบียนเรียน และจะตองเปนนิสต
ิ ปสุดทายของ
หลักสูตรที่จะจบการศึกษาในปการศึกษานั้น
10.5.2 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชาบังคับ
กอนที่เคยสอบตก (ได F) มาแลว โดยความเห็นชอบ
ของอาจารยทป
ี่ รึกษา ทั้งนี้ ผลการเรียนของวิชาตอเนื่องจะ
ไมเปนโมฆะไมวาผลการเรียนของวิชาบังคับกอนจะสอบได
หรือสอบตก แตจะนําผลการเรียนของวิชาตอเนื่องและวิชา
บังคับกอนมาคํานวณแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมตามปกติ
10.5.3 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาตอเนื่องควบคูกับวิชาบังคับกอน
หากงดเรียนวิชาบังคับกอน จะตองงดเรียนวิชาตอเนื่องใน
คราวเดียวกันดวย หากไมงดเรียนวิชาตอเนื่อง จะถือวาการ
ลงทะเบียนเรียนวิชาตอเนื่องนัน
้ เปนโมฆะ เวนแตไดรับการ
ผอนผันจากคณบดี

หมวด 2 คาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 11 คาธรรมเนียมการศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
11.1 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
โดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดี
11.2 นิสิตจะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามวิธี ตามขั้นตอน และ
ตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด การผอนผันการชําระคาธรรมเนียม
การศึกษาใหเปนอํานาจของคณบดีเจาสังกัด โดยผอนผันไดไมเกิน
1 ภาคการศึกษา การยกเวนไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
ใหเปนอํานาจของอธิการบดี
11.3 นิสิตมีสท
ิ ธิทจ
ี่ ะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาประเภทตาง ๆ
โดยใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยในแตประเภทที่จะไดรับการ
ยกเวน

หมวด 3 ระเบียบการศึกษา
ขอ 12 ระเบียบการเรียน การสอบ
12.1 ระเบียบการเรียน
12.1.1 นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนติดตอกันทุกภาคการศึกษาปกติ
การลาพักการศึกษาจะตองปฏิบัติตามระเบียบการลาพัก
การศึกษา
12.1.2 นิสิตจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลา
เรียน

ทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิเขาสอบไลวิชานั้น ๆ
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอาจารยประจําวิชานั้น ๆ
12.2 ประเภทการลงทะเบียนเรียน
12.2.1 การลงทะเบียนเรียนประเภท Credit (C) เปนการ
ลงทะเบียน
รายวิชาตามหลักสูตร จะมีการรายงานผลการเรียนตามขอ
13.2.1 และนําผลการเรียนมาคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม
12.2.2 การลงทะเบียนเรียนประเภท Audit (A) เปนการ
ลงทะเบียน
เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู จะรายงานผลการเรียนเปน S หรือ
U โดยไมนับหนวยกิตในหลักสูตร และไมตอ
 งเรียนซ้ําเมื่อ
ไดรับผลการเรียนเปน U การวัดผลผูลงทะเบียนเรียน
ประเภท Audit ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยประจําวิชา
12.3 ระเบียบการสอบ
12.3.1 การสอบแบงเปน 3 ประเภทคือ การสอบยอย การสอบ
กลางภาค และการสอบไล
12.3.2 การกําหนดจํานวนครั้ง วิธีการสอบ ใหอยูใ นดุลพินิจของ
อาจารยประจําวิชา
12.3.3 ระเบียบการสอบ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
12.3.4 นิสิตที่ไมไดเขาสอบตามกําหนดโดยมีเหตุผลความจําเปน
จะตองยื่นขอสอบชดใชตออาจารยประจําวิชาภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันสอบวิชานั้น และใหสอบใหเสร็จสิ้นภายใน
30 วัน นับตั้งแตวันสอบตามปกติของวิชานั้น หากพน
กําหนดใหถือวาขาดสอบ กรณีที่มีความจําเปนตองสอบเกิน
30 วัน ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยประจําวิชา
12.3.5 นิสิตทีท
่ ุจริตในการสอบ ใหถอ
ื วาสอบตก (ได F) ในวิชา
นั้นและถือวาผิดวินัยนิสิต จะตองไดรับการพิจารณาโทษ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและอาจารยประจําวิชามีสิทธิที่
จะไมอนุญาตใหนิสต
ิ ถอนการลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได
ขอ 13 ผลการเรียน
13.1 ผลการเรียนเปนสิ่งทีแ
่ สดงความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน ซึ่ง
สามารถวัดไดจากการสอบขอเขียนและหรือการปฏิบต
ั ิงาน และหรือ
ผลงานอื่น ๆ ทีไ
่ ดรับมอบหมายจากอาจารยประจําวิชา แลวประเมินเปน
ระดับคะแนน การรายงานผลการเรียนใหรายงานทั้งระดับคะแนน และ
แตมระดับคะแนน
13.2 ระดับคะแนน เทียบเปนแตมระดับคะแนน ดังนี้
13.2.1 ระดับคะแนนทีม
่ ีแตมระดับคะแนน
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 ระดับคะแนนทีไ
่ มมีแตมระดับคะแนน
I ยังไมสมบูรณ
(incomplete)
S พอใจ
(satisfactory)
U ยังไมพอใจ
(unsatisfactory)
N ยังไมทราบระดับคะแนน
(grade not reported)
P ผาน
(passed)
NP ไมผาน
(not passed)
ระดับคะแนน S และ U ใชสาํ หรับรายวิชาทีน
่ ิสิตลงทะเบียนเรียน
ประเภท Audit
ระดับคะแนน N หนวยงานทะเบียนนิสต
ิ เปนผูใชและใหใชระดับ
คะแนนนี้เฉพาะกรณีที่ยังไมไดรับรายงานผลการเรียน

ระดับคะแนน P ใชสําหรับรายวิชาที่ไมนําคาของหนวยกิตมาคํานวณ
แตมคะแนนเฉลี่ยสะสม และการฝกงานที่ไมมีหนวยกิตหรือรายวิชาที่มีการ
เทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน
ระดับคะแนน I ใชเฉพาะกรณีที่นิสต
ิ มีงานบางสวนในวิชานั้นยังไม
สมบูรณ แตมผ
ี ลการเรียนอยางอื่น ๆ ของวิชานั้นตลอดของภาคการศึกษา
เปนที่พอใจของอาจารยผส
ู อน
13.3 ระดับคะแนนตาง ๆ มีความหมายดังนี้
A
=
ดีเยี่ยม
(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 จะตองกระทําใหเสร็จสิน
้ กอนสิ้นภาค
การศึกษาปกติถัดไป หากไมปฏิบัติตามนี้ ใหถือวานิสิตผูนน
ั้ สอบตก
(ได F) รายวิชานั้นโดยอัตโนมัติ การผอนผันจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยประจําวิชาและโดยอนุมัติของคณบดีเจาสังกัด
รายวิชานั้น
13.5 การคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
13.5.1 การคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสต
ิ ใหคด
ิ จากแตม
ระดับคะแนนทุกรายวิชาที่นิสต
ิ ลงทะเบียนเรียน ทั้งรายวิชาที่สอบได
และรายวิชาที่สอบตก
13.5.2 การคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสต
ิ ที่ยายสาขา
วิชาเอก ยายหลักสูตร ยายคณะ ใหคด
ิ แตมระดับคะแนน
ของทุกรายวิชาที่มีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเขา
ไมวาจะเปนรายวิชาที่เทียบใหหรือไมก็ตาม สวนรายวิชาที่
ไม ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเขา ไมวานิสิตจะ
เรียนไดแตมระดับคะแนนอยางไรจะไมนํามาคิดแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
13.5.3 การคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสต
ิ ที่โอนมาจาก
สถานศึกษาอื่นและนิสิตที่จบอนุปริญญาหรือเทียบเทา และ
ไดรับอนุมัตใิ หเขาศึกษาตอใหคิดเฉพาะแตมระดับคะแนน
ของรายวิชาที่เรียนใหมเทานั้น
13.5.4 การคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อพิจารณาสถานภาพ
ทางการศึกษาของนิสิตตามเกณฑในขอ 25.4.10 และ
25.4.11 นั้น ใหคด
ิ ปละสองครั้งคือเมื่อสิน
้ สุดการศึกษา
ภาคตนและภาคปลาย สวนผลการศึกษาในภาคฤดูรอน
ใหนําไปนับรวมกับผลการศึกษาภาคตนถัดไป เวนแตกรณี
ผูจบการศึกษาในภาคฤดูรอน
13.6 ภาควิชาและคณะ จะระงับการประกาศหรือการคัดผลการเรียนใหแก
นิสิต หากนิสต
ิ คางชําระหนีส
้ ินในภาควิชาและในคณะนั้น ๆ
13.7 มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใด ๆ
ใหแกนิสต
ิ หากนิสต
ิ คางชําระหนี้สน
ิ ภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่มหาวิทยาลัยรับทราบ ถึงแมจะไดมีการประกาศผลการเรียนไปแลวก็
ตาม
ขอ 14

การเรียนในภาคฤดูรอน ใหเปนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยวาดวย
การศึกษาภาคฤดูรอน

ขอ 15 การฝกงาน
15.1 นิสิตจะตองรับการฝกงานตามที่ระบุไวในหลักสูตร ถาผูใดปฏิบัติงานไม
ครบถวนใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณตามความตองการแหง
หลักสูตรของคณะนั้น
15.2 ในระหวางการฝกงาน นิสต
ิ จะตองประพฤติตนและปฏิบัติงานตาม
ระเบียบวินย
ั ทุกประการ หากฝาฝน ผูค
 วบคุมซึ่งเปนอาจารยหรือ

บุคคลจากภายนอกอาจพิจารณาสงตัวกลับ และใหถือวาการฝกงานนั้น
ไมสมบูรณ
ขอ 16 การยายคณะและการเปลีย
่ นสาขาวิชาเอก
16.1 ระเบียบเกี่ยวกับการยายคณะ
16.1.1 ผูที่พนสภาพนิสิต ไมมส
ี ิทธิยา ยคณะ
16.1.2 การยายคณะจะตองไดรับอนุมต
ั ิจากผูปกครอง อาจารยที่
ปรึกษา คณบดีเจาสังกัดเดิม และคณะกรรมการประจําคณะ
ที่นิสต
ิ ขอยายเขา
16.1.3 นิสิตจะขอยายคณะได ตอเมือ
่ ไดเรียนตามหลักสูตรในคณะ
เดิมมาแลวไมตา่ํ กวาสองภาคการศึกษาปกติ
16.1.4 นิสิตที่ยา ยคณะจะตองมีเวลาศึกษาอยูในคณะที่ตนยายเขา
อยางนอยสีภ
่ าคการศึกษาปกติกอนจบการศึกษาจึงจะมีสิทธิ
ขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา ทั้งนี้ยกเวนนิสิตที่ยาย
หลักสูตรภายในคณะเดิม โดยไมเปลี่ยนสาขาวิชาเอก และ
นิสิตที่กลับเขาศึกษาในคณะเดิมแลวยายไปศึกษาในคณะอืน
่
และยายกลับไปศึกษาในคณะเดิมอีกคํารบหนึ่ง โดยไม
เปลี่ยนสาขาวิชาเอกที่เคยเรียนอยูแตเดิมในคณะเดิมนั้น
16.1.5 นิสิตจะขอยายเรียนจากหลักสูตรเดิม ไปเรียนหลักสูตรใหม
ในคณะเดียวกันได โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา
เจาสังกัดและไดรับอนุมัติโดยคณบดีเจาสังกัด
16.2 ระเบียบเกี่ยวกับการยายสาขาวิชาเอกในคณะเดิม
16.2.1 การยายสาขาวิชาเอกจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาเจาสังกัดสาขาวิชาเอกเดิม
หัวหนาภาควิชาเจาสังกัดสาขาวิชาเอกใหม และ
คณะกรรมการประจําคณะ
16.2.2 นิสิตที่ยา ยสาขาวิชาเอก จะตองมีเวลาศึกษาอยูในภาควิชา
ที่นิสต
ิ ยายเขาไมต่ํากวาสองภาคการศึกษาปกติกอนจบ
การศึกษา จึงจะมีสท
ิ ธิรับปริญญาหรืออนุปริญญา
ขอ 17 การรับโอน
17.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผูที่มค
ี ณ
ุ สมบัตด
ิ ังตอไปนี้
17.1.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 7
17.1.2 เปนนิสิตนักศึกษาจากสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
17.1.3 สอบไดครบถวนทุกรายวิชาตามหลักสูตรชั้นปที่หนึ่ง ของ
สถานศึกษาเดิมเปนอยางต่ํา
17.1.4 มีแตมระดับคะแนนะเฉลีย
่ สะสมนับถึงภาคการศึกษาสุดทาย
กอนการขอโอนไมต่ํากวา 2.50 หรือเทียบเทา
17.2 การพิจารณารับโอนใหอยูในดุลพินิจของคณบดีคณะที่จะรับโอน และ
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
17.3 นิสิตรับโอน จะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาสี่ภาค
การศึกษาปกติแตไมเกินสองเทาของจํานวนภาคการศึกษาปกติที่
จําเปนตองศึกษาเพื่อใหไดหนวยกิตที่คงเหลือจนครบถวน มิฉะนั้นจะ
หมดสภาพการเปนนิสิต ในการนี้ใหถือวาสิบแปดหนวยกิตเทียบเทากับ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ และเศษที่เกินเกาหนวยกิตเทียบเปนหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ
ขอ 18 การรับเขาศึกษาตอ
18.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณา แตเฉพาะผูท
 ี่ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
เปนอยางต่ําจากสถานศึกษาทีม
่ หาวิทยาลัยรับรองเทานั้น โดยที่ผูนั้น
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 7
18.2 การรับเขาศึกษาในกรณีอื่น ๆ ใหใชหลักเกณฑโดยอนุโลมตามขอ 17
ยกเวนขอ 17.3
18.3 ระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะตองไมเกินสองเทาของจํานวนภาค
การศึกษาปกติที่จําเปนตองศึกษา เพื่อใหไดหนวยกิตทีต
่ องเรียนจน
ครบถวน การเทียบจํานวนหนวยกิตเปนจํานวนภาคการศึกษาปกติให
ถือเกณฑในขอ 17.3

ขอ 19 เกณฑการเทียบรายวิชา
19.1 นิสิตทีส
่ อบคัดเลือกเขามาใหม ไมมีสิทธิเทียบรายวิชา ยกเวนนิสิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่พน
 สภาพนิสิตเนื่องจากผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมต่าํ กวา 1.5 หรือ ต่ํากวา 1.75 เปนเวลา 2 ครัง้ ติดตอกัน
จึงจะมีสิทธิขอเทียบรายวิชา หรือเปนนิสต
ิ ในโครงการใด ๆ ที่ได
กําหนดไวในโครงการวาสามารถ ขอเทียบรายวิชาได จึงจะมีสท
ิ ธิขอ
เทียบรายวิชา
19.2 การเทียบรายวิชาสําหรับนิสต
ิ ที่ยายคณะ ยายหลักสูตร หรือยายสาขา
วิชาเอก เทียบใหเฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยูใ นหลักสูตรของคณะ
สาขาวิชาเอกทีร่ ับเขา กรณีที่รายวิชานั้นคณะหรือสาขาวิชาเอกถือวา
เปนรายวิชาเอก วิชาเฉพาะ จะเทียบใหเฉพาะรายวิชาที่ไดระดับ
คะแนนตั้งแต C หรือ 2.0 ขึ้นไป
19.3 นิสิตที่รับโอนมาจากสถานศึกษาอื่น มีเกณฑการเทียบรายวิชาดังนี้
19.3.1 เปนรายวิชาที่เทียบไดกับรายวิชาในหลักสูตรของคณะที่
รับเขา
19.3.2 ไดระดับคะแนนตั้งแต C หรือ 2.0 ขึ้นไป
19.3.3 เทียบไดไมเกินกึ่งหนึ่งของหนวยกิตรวมตามหลักสูตรของ
คณะทีร่ ับเขา
19.4 นิสิตที่ไดรับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเขาศึกษาตอตามนโยบาย
หรือขอตกลงมีสิทธิเทียบรายวิชาไดโดยอนุโลมตามขอ 19.3 หรือ
19.6 แลวแตคณ
ุ วุฒิ
19.5 การเทียบรายวิชาใหอยูในดุลพินิจของภาควิชาเจาของรายวิชา และ
โดยอนุมัติของคณบดีเจาสังกัด
19.6 การเทียบรายวิชา สําหรับนิสต
ิ ที่ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
19.6.1 เปนรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรของคณะที่รบ
ั เขา
19.6.2 เทียบไดไมเกินสองในสามของหนวยกิตรวมตามหลักสูตร
ของคณะที่รับเขา
19.7 การเทียบรายวิชาในลักษณะเทียบเปนกลุมวิชา การเทียบโอนจาก
ประสบการณ การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบและการเทียบโอน
จากระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
19.8 นิสต
ิ ที่มส
ี ท
ิ ธิขอเทียบรายวิชาเรียน เพื่อยกเวนไมตองเรียน ให
ดําเนินการขอเทียบรายวิชาเรียนตอคณบดีเจาสังกัด และสงหลักฐานการขอ
อนุมัติ
ถึงหนวยงานทะเบียนนิสต
ิ ภายในภาคการศึกษาปกติแรกที่นส
ิ ิตยาย
คณะ ยายสาขาวิชาเอก ไดรบ
ั คัดเลือกเขาศึกษาหรือโอนมาจาก
สถานศึกษาอื่น หากพนกําหนดนี้ สิทธิทจ
ี่ ะขอเทียบรายวิชาเปนอัน
หมดไป กรณีที่มีความจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนด
ใหอยูในอํานาจของคณบดีในการพิจารณาอนุมัติ
ขอ 20 การเรียนเพื่อเปลี่ยนแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
20.1 รายวิชาที่จะขอเรียนเพื่อเปลี่ยนแตมระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสม ถาเปน
การเรียนซ้าํ จะตองเปนรายวิชาที่ไดแตมระดับคะแนนต่ํากวา 2.0
ถา
เปนรายวิชาอื่น จะตองไดรับอนุมัติจากคณบดีเจาสังกัดของนิสิต
20.2 การคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะตองคิดทั้งคะแนนเดิม และ
คะแนนใหมสําหรับรายวิชาที่เรียนซ้าํ
20.3 ในแตละภาคการศึกษา นิสต
ิ จะลงทะเบียนเรียนซ้ําไดโดยตองเรียน
รายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรไมตา่ํ กวา 9 หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่นส
ิ ิต
เรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรปริญญาตรีแลว แตระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมถึงเกณฑ ก็อาจเรียนซ้ําเฉพาะวิชาที่จะเรียนเพื่อยกระดับ
คะแนนได
20.4 การเรียนซ้าํ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทุกรายวิชา
ขอ 21 การลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษา
21.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษาไดในแตละภาคการศึกษา
หากเปนการลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู ประเภท Audit

21.2 นิสิตที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษาเพื่อนับหนวยกิตใน
หลักสูตรจะตองเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังนี้
21.2.1 เปนนิสิตที่อยูในโครงการของหลักสูตรที่จด
ั ใหมีการเรียนการ
สอนรวมระหวางสถาบัน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของหลักสูตร
21.2.2 เปนนิสิตปสุดทายทีจ
่ ะสําเร็จการศึกษา แตรายวิชาที่จะเรียน
ไมเปดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ
21.2.3 รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น จะตองเทียบได
กับรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การเทียบใหอยู
ในดุลพินจ
ิ ของภาควิชาและคณะเจาของวิชา โดยถือเกณฑ
เนื้อหาและจํานวนหนวยกิตเปนหลัก สวนการอนุมัติให
ลงทะเบียนเรียนขามสถาบันใหเปนอํานาจของคณบดีเจา
สังกัดนิสิต
21.3 ผลการเรียนจากสถาบันอื่นที่ไปศึกษา ใหบันทึกเปน P หรือ NP
เทานั้น และไมนําไปคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม เวนแตเปนการ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่อยูในหลักสูตรทีจ
่ ัดรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยกับสถาบันนั้น ๆ ใหบันทึกผลการเรียนตามขอ 13.2.1
และนําคํานวณแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมได
21.4 การผอนผันเงื่อนไขตามขอ 21.2 จะตองไดรบ
ั ความเห็นชอบจาก
คณบดีเจาสังกัด และอนุมัติโดยรองอธิการบดีฝายวิชาการ
ขอ 22 การลา
22.1 การลาปวย ลากิจ ที่ไมเกิน 15 วัน ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยที่
ปรึกษาในการอนุมัติ หากเกินจากนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา
ภาควิชาและอนุมัติจากคณบดีเจาสังกัด
22.2 นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลาแลว มีสิทธิไดรับผอนผันดานการสอบ การนับ
เวลาเรียน และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียน การสอบ
ขอ 23 การลาพักการศึกษา
23.1 นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง
โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ ดังตอไปนี้
23.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร
23.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระหวางประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
23.1.3 ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บปวย จนไมสามารถ
ศึกษาตอไปใหไดผลดีได
23.2 เมื่อมีเหตุผลอันควรนอกเหนือไปจากขอ 23.1 ใหเปนอํานาจของ
คณบดีเจาสังกัด
23.3 การลาพักการศึกษา กระทําไดครั้งละไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน
ถาจําเปนตองลาพักการศึกษาตอ ใหยื่นคํารองใหม การลาพักการศึกษา
ทุกครั้งตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง
23.4 นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการรักษา
สถานภาพนิสิต
ขอ 24 การลาออก
การลาออกจะตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง และอนุมัติโดยคณบดีเจา
สังกัด

หมวด 4 สถานภาพนิสิต
ขอ 25 สถานภาพนิสิต
25.1 ผูปฏิบต
ั ิตามระเบียบขอบังคับการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัย โดยถูกตองสมบูรณ ถือวามีสถานภาพนิสิต
การกําหนดชั้นปของนิสิตใหเปนไปตามเกณฑในขอ 9.8
25.2 นิสิตปกติ คือนิสิตทีส
่ อบไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตา่ํ กวา
2.00
25.3 นิสิตรอพินิจ คือ นิสิตที่สอบไดแตมระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสมต่ํากวา
2.00

25.4 สถานภาพนิสิตจะสิ้นสุดลงดวย
25.4.1 ถึงแกกรรม
25.4.2 ลาออก
25.4.3 ขาดคุณสมบัตข
ิ อหนึ่งขอใดในขอ 7
25.4.4 เปนนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแหงอื่นดวย
เวนแตสถานศึกษานั้นเปนมหาวิทยาลัยเปด
25.4.5 ไดรับอนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดีใหเขาศึกษาตอ
25.4.6 ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นภายในสามสัปดาห นับแตวัน
เปดภาคเรียน เวนแตจะไดรับการผอนผันจากคณบดีเจา
สังกัดนิสิต
25.4.7 ไมลงทะเบียนเรียนหรือชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา เพื่อ
รักษาสถานภาพนิสิตภายในสามสัปดาห นับแตวันเปดภาค
เรียน เวนแตจะไดรับการผอนผันจากคณบดีเจาสังกัดนิสต
ิ
25.4.8 พักการศึกษาโดยไมไดรับอนุญาต ตามระเบียบที่กําหนดไว
ในขอบังคับนี้
25.4.9 ดํารงสถานภาพนิสต
ิ ครบกําหนดสองเทาของจํานวนป
การศึกษาทั้งหมดที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือสองเทาของ
จํานวนภาคการศึกษาปกติทจ
ี่ ําเปนตองศึกษา เพื่อใหได
หนวยกิตที่ตองเรียนจบครบถวนตามหลักสูตรแตยังศึกษาไม
ครบตามความตองการแหงหลักสูตร การเทียบจํานวนหนวย
กิตเปนจํานวนภาคการศึกษาปกติ ใหถือตามเกณฑในขอ
17.3 การนับจํานวนภาคการศึกษา ใหนับทั้งภาคการศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนและภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษาดวย
25.4.10 มีแตมระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสมต่ํากวา 1.50 ยกเวนนิสิตใหม
ที่เขาศึกษาเปนภาคแรก
25.4.11 มีแตมระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสมต่ํากวา 1.75 เปนเวลาสอง
ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้ ไมนับภาคการศึกษาแรก
ของนิสิตใหม
25.4.12 ถูกลงโทษทางวินัยใหไลออกหรือใหออก
25.4.13 ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงทีส
่ ุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่
เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
25.5

ผูทม
ี่ ีสภาพภาพนิสิตจะมีบัตรประจําตัวนิสิตเปนหลักฐาน เพื่อประกอบการใช
สิทธิตาง ๆ ทีน
่ ิสิตพึงมีในมหาวิทยาลัย

หมวด 5 การเสนอใหรับปริญญาและรางวัลเรียนดี
ขอ 26 การขอรับและอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา
26.1 นิสิตที่จะมีสท
ิ ธิขอรับปริญญา ตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตาม
ความตองการแหงหลักสูตรและขอกําหนดของภาควิชาและคณะ โดยมี
แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต 2.00 ขึ้นไป และมี
เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมต่ํากวา 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
หลักสูตร 4 ป หรือไมต่ํากวา 8 ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร
5 ป และไมตา่ํ กวา 10 ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร 6 ป
ทั้งนี้ ยกเวนผูทไ
ี่ ดรับการเทียบโอนรายวิชา
26.2 นิสิตจะตองสอบไดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว จึงจะมีสิทธิขอรับ
ปริญญาได กรณีที่สอบตก (ได F) ในรายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี
อาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นทดแทนได โดยความเห็นชอบของอาจารย
ที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชา และคณบดีเจาสังกัด
26.3 นิสิตที่เรียนครบตามหลักสูตร และปฏิบต
ั ิครบตามขอกําหนดและ
ระเบียบแตไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํ กวา 2.00 อาจขอรับ
อนุปริญญาได
26.4 ใหนิสต
ิ ยื่นคํารองแสดงความจํานงขอรับปริญญา หรืออนุปริญญาตอ
อาจารยที่ปรึกษาและคณบดีเจาสังกัดตามลําดับ ภายใน 30 วัน นับแต

วันเปดเรียนของภาคการศึกษาสุดทาย ที่นิสต
ิ คาดวาจะสอบไดหนวยกิ
ตครบถวนตามหลักสูตร คณบดีเปนผูพิจารณาเสนอชื่อผูส
 มควรไดรับ
ปริญญาหรืออนุปริญญา
26.5 นิสิตจะตองชําระหนี้สินทั้งหมดที่มีตอมหาวิทยาลัย ตอคณะ หรือตอ
ภาควิชาใหเรียบรอยเสร็จสิ้นกอน จึงจะไดรับการเสนอชื่อเพือ
่ ขอรับ
ปริญญา หรืออนุปริญญา
26.6 นิสิตทีส
่ มควรไดรับการเสนอชือ
่ ใหไดรับปริญญาหรืออนุปริญญา
จะตองเปนผูท
 ม
ี่ ีความประพฤติที่ไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
วินัยของนิสต
ิ
26.7 สภามหาวิทยาลัย เปนผูพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา
26.8 พิธีประสาทปริญญากําหนดปละหนึ่งครั้ง
ขอ 27 การใหปริญญาเกียรตินิยม
27.1 คุณสมบัติดานการศึกษาของนิสิต ที่มส
ี ิทธิไดรับปริญญาเกียรตินย
ิ ม
27.1.1 ไมเคยสอบตกในรายวิชาใดตลอดหลักสูตร
27.1.2 ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม
27.1.3 ไมเคยเรียนซ้ําเพื่อนับหนวยกิตในรายวิชาที่ไดลงทะเบียน
เรียน โดยไมนบ
ั หนวยกิต (Audit) มากอน
27.1.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสม 3.50 ขึ้นไป สําหรับเกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง และไดแตมระดับคะแนนเฉลีย
่ สะสม 3.25
ขึ้นไป สําหรับเกียรตินิยมอันดับสอง
27.1.5 เรียนจบภายในกําหนดเวลาไมเกินจํานวนปทรี่ ะบุไวในหลักสูตร
การนับระยะเวลาเรียนเปนจํานวนปนั้น นับเฉพาะเวลาที่
ลงทะเบียนเรียน นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนตอจาก
ภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร ไมมีสิทธิไดรับเกียรติ
นิยม
27.1.6 นิสิตที่มีการเทียบรายวิชาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมี
สิทธิไดรับเกียรตินิยม กรณีเทียบมาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ในกรณีรับโอนมีสท
ิ ธิไดรับเกียรตินย
ิ ม หากรายวิชาที่ไดรบ
ั
อนุมัติใหเทียบโอนนั้น มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับเกียรตินย
ิ ม
และมีคุณสมบัติครบตาม ขอ 27.1.1 ถึง 27.1.5 แต
จํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนนัน
้
ตองไมเกิน รอยละ 25
ของจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
27.2
นิสิตที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยม มีสท
ิ ธิประดับเครื่องหมายเกียรตินย
ิ ม
ขอ 28

รางวัลการเรียนดี
นิสิตที่มส
ี ิทธิไดรับรางวัลการเรียนดี จะตองมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะป
การศึกษานั้น 3.50 ขึ้นไป และสอบไดทุกรายวิชา ทั้งนี้ไมนําผลการเรียนภาคฤดูรอน
มาคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยดวย และนิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนในสองภาคการศึกษา
ปกติของปการศึกษานั้นไมนอยกวา 32 หนวยกิต โดยไมนับจํานวนหนวยกิตวิชา
ฝกงาน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนั้นตองไมเปนรายวิชาที่เรียนซ้ําเพราะสอบตก หรือ
เรียนซ้ํารายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตมากอนแลว นิสต
ิ ปสด
ุ ทายของแต
ละหลักสูตรไมอยูในขายของสิทธิไดรับรางวัลการเรียนดี

หมวด 6 ความประพฤติและวินัยนิสิต
ขอ 29 ในบริเวณมหาวิทยาลัย
บริเวณมหาวิทยาลัย หมายถึง บริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัย สถานีและไรฝก
นิสิต และบริเวณที่ตั้งของคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหอพักนิสต
ิ และทีต
่ ั้งหนวยงานของ
มหาวิทยาลัย
ขอ 30 วินัยนิสต
ิ
30.1
นิสิตทุกคนมีหนาที่ปฏิบต
ั ิตนตามระเบียบและขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยทุกประการ และรักษาวินัยโดยเครงครัดเสมอ การกระทํา
ที่เกี่ยวของกับการทุจริต

ในการสอบถือวาผิดวินัยนิสิต
นิสิตทุกคนมีหนาที่ปฏิบต
ั ิตามหลักศีลธรรมและวัฒนธรรมของ
สังคมไทยในทุกโอกาส
30.3
นิสิตทุกคนมีหนาที่รักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยละเวนการ
ประพฤติใด ๆ ที่นํามา หรืออาจนํามาซึ่งความเสียหายแกตนเองและ
มหาวิทยาลัย
30.4
นิสต
ิ มีหนาที่รักษาความสามัคคีในหมูค
 ณะ และละเวนความประพฤติ
ใด ๆ ซึ่งอาจนํามาซึ่งการแตกความสามัคคีในหมูคณะ
30.5
นิสิตตองไมเสพสุรา หรือสิ่งเสพติดอื่นใดในบริเวณมหาวิทยาลัย
นิสิตจะไมเสพสุราจนครองสติไมอยู หรือเสพสิ่งเสพติดใด ๆ จนเปน
สาเหตุ
ใหเสื่อมเสียแกตนเอง บิดา มารดา ผูปกครอง และเกียรติคณ
ุ ของ
มหาวิทยาลัย
30.6
นิสิตจะไมพกอาวุธ หรือวัตถุระเบิดเมื่ออยูในบริเวณมหาวิทยาลัย
30.7
นิสิตไมกอเรื่องวิวาทกับนิสิตดวยกัน หรือบุคคลอื่นภายใน หรือ
ภายนอกบริเวณมหาวิทยาลัย
30.8
นิสิตไมเลนการพนันขันตอไมวาประเภทใดในบริเวณมหาวิทยาลัย
30.9
นิสิตไมจด
ั สิ่งพิมพ สิ่งวาด หรือสิ่งเขียนอันอาจกระทบกระเทือนถึง
ผูอื่นออกโฆษณาเผยแพร โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
30.10 นิสิตไมนําขนบธรรมเนียม หรือวิธีการอันไมเหมาะสมมาปฏิบัติ ไม
วาในหรือนอกบริเวณมหาวิทยาลัย
30.11 นิสิตไมจด
ั การประชุม ขอชุมนุมกิจกรรม โดยไมไดรับความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัย
30.12 นิสิตไมทําลายทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
30.13 นิสิตไมนําสิ่งของผิดกฎหมายเขามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือมี
สิ่งของผิดกฎหมายไวในครอบครอง
30.14 นิสิตไมประพฤติตนเปนอันธพาล
30.15 นิสิตตองสามารถแสดงบัตรประจําตัวนิสิตไดทันที เมื่อเจาหนาที่
มหาวิทยาลัยหรือเจาหนาที่อื่น ๆ ขอตรวจสอบ
30.16 นิสิตมีหนาทีแ
่ จงใหมหาวิทยาลัยทราบทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลสวนตัวหรือที่พักอาศัย

30.2

ขอ 31 การลงโทษทางวินัย
31.1
การลงโทษนิสต
ิ ที่กระทําผิดทางวินัยมี 9 สถาน
31.1.1 ตักเตือนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร 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 หรือใบรับรองใด ๆมี
กําหนดไมเกิน 3 ปการศึกษา
31.1.7 ระงับการออกปริญญาบัตรหรืออนุปริญญาบัตรมีกําหนดไม
เกิน 3 ปการศึกษา
31.1.8 ใหออก
31.1.9 ไลออก
31.2
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนิสิต มีอํานาจแตงตัง้ คณะกรรมการเพื่อทํา
หนาที่พจ
ิ ารณาหรือสอบสวนการกระทําผิดทางวินัยของนิสต
ิ และ
เสนอตามควรแหงความผิดตออธิการบดี
31.3
คณะตาง ๆ อาจวางระเบียบเพื่อสงเสริมความมีวินัยของนิสต
ิ ตามควร
แกกรณี เชน จัดใหมีระบบการใหคะแนนความประพฤติ ฯลฯ
31.4
เมื่อมีเหตุอันควรแกการลดหยอนการลงโทษทางวินย
ั ในกรณีตาง ๆ
ยกเวนการทุจริตในการสอบ ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจสั่งการไดตาม
สมควร
31.5
ใหหนวยงานทะเบียนนิสต
ิ บันทึกการลงโทษไวในระเบียนประวัตินส
ิ ิต
ทุกครั้ง

หมวด 7 อาจารยที่ปรึกษา
ขอ 32 สิทธิและหนาทีข
่ องอาจารยทป
ี่ รึกษาของนิสต
ิ
32.1
อาจารยที่ปรึกษาของนิสิต หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งโดย
คณบดีเพื่อใหทําหนาทีค
่ วบคุมแนะนํา และใหคําปรึกษาดานการ
เรียนและดานอืน
่ ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนของนิสิตในคณะ
32.2
อาจารยที่ปรึกษาของนิสิต มีสิทธิและหนาทีด
่ ังนี้
32.2.1 ใหคําแนะนําและทําแผนการเรียนของนิสต
ิ รวมกับนิสิต
ใหถูกตองตามหลักสูตรที่กําหนดไว
32.2.2 ใหคําแนะนําในเรื่องระเบียบขอบังคับวาดวยการศึกษา
32.2.3 รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การเปลี่ยนรายวิชา
การเพิ่มรายวิชา การงดเรียนบางรายวิชา และจํานวน
หนวยกิตตอภาคการศึกษาของนิสิต
32.2.4 แนะนําวิธีเรียน ใหคําปรึกษา และติดตามผลการเรียนของ
นิสิต
32.2.5 พิจารณาคํารองตาง ๆ ของนิสต
ิ และดําเนินการให
ถูกตองตามระเบียบ
32.2.6 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับความเปนอยูและการศึกษาของนิสิต
ในมหาวิทยาลัย
32.2.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนิสิต ใหเปนไปตาม
ระเบียบวินย
ั ทีม
่ หาวิทยาลัยกําหนดไว ในกรณีที่นิสต
ิ
กระทําผิดวินัยใหอาจารยที่ปรึกษารายงานใหหัวหนา
ภาควิชาและคณบดีทราบ เพือ
่ พิจารณานําเสนอรอง
อธิการบดีฝา ยกิจการนิสิตพิจารณาโทษทางวินย
ั ตอไป

หมวด 8 บทเบ็ดเตล็ด
ขอ 33 ในขอบังคับนี้ในกรณีใดที่มิไดกําหนดระเบียบปฏิบต
ั ิไวในขอบังคับ ให
อธิการบดีมีอํานาจสั่งปฏิบัติการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตองไมขัดตอเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาขั้นปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอ 34 ในระหวางทีย
่ ังไมไดออกประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑใดเพื่อ
ปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหนําประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการศึกษาขั้นปริญญาตรีที่มีผลใชบังคับอยูกอนหรือในวันที่ขอบังคับ
นี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลม จนกวาจะไดมีการออกประกาศ ระเบียบ
ขอกําหนด หรือหลักเกณฑตามระเบียบนี้
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