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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 
________________________ 

 
 โดยเห็นเป็นการสมควรพัฒนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2555 ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญา
ตรี พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในการประชุมครั้งที่ 3      
ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จึงออกข้อบังคับนี้ไว้ ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 
บทน า 

 ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2561” 

 ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้ยกเลิก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2555” 

 ข้อ 4  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ 5  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายความถึง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความถึง สภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
  “สภาวิชาการ”   หมายความถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
  “อธิการบดี”   หมายความถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
  “คณะ”   หมายความถึง คณะที่เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ที่สภามหาวิทยาลัยพิษณุโลกมีมติอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น 
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  “คณบดี”   หมายความถึง คณบดีคณะที่เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัย
พิษณุโลกที่สภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีมติอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น 
  “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความถึง  คณะกรรมการประจ าคณะในมหาวิทยาลัย
พิษณุโลก 
  “คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี” หมายความถึง  คณะกรรมการวิชาการระดับ
ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลกแต่งตั้งเพ่ือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  “อาจารย์ประจ า”  หมายความถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยท าสัญญาจ้างประจ าให้
ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย ให้มี
บทบาทหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยในหลักสูตร
สาขาวิชาและคณะที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะและมหาวิทยาลัยมอบหมาย ทั้งนี้อาจารย์ประจ า
ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า
สถาบัน 
  “หลักสูตร”   หมายความถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่สังกัด
คณะและมหาวิทยาลัยเปิดสอน 
  “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความถึง อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสาขาวิชา มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน ทั้งนี้สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันเมื่อมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรนั้น 
  “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความถึง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาที่
มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งให้มีบทบาทหน้าที่บริหารและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน       
การพัฒนานักศึกษา และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสาขาวิชา ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชานั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา (5 ปี หรือ 3 ปี หลักสูตรเทียบโอน)          
และจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเกินกว่าหนึ่งหลักสูตรสาขาวิชาในเวลาเดียวกันมิได้        
ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชานี้ได้อีกหนึ่ง
หลักสูตรแต่จะมีจ านวนมากกว่า 2 คนมิได้ 
  “อาจารย์พิเศษ”  หมายความถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
  “อาจารย์ผู้สอน”  หมายความถึง อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาในหลักสูตร
สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยหรืออาจารย์พิเศษ ซึ่งต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อย 50  
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบวิชานั้น 
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  “ประธานหลักสูตร”  หมายความถึง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาที่สังกัดในคณะ  
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามค าแนะน าของคณบดี โดยความ
เห็นชอบของอธิการบดีมีบทบาหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาให้เป็นตามพันธกิจ 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย และอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการประจ าคณะ 
อธิการบดีมอบหมาย 
  “อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความถึง อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่/กลุ่มเรียนของ
หลักสูตรสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามค าแนะน าของประธานหลักสูตร และหรือคณบดีที่หลักสูตร
สังกัดอยู่ มีบทบาทหน้าที่การก ากับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการจัดท าทะเบียนข้อมูลการเรียน การเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และอ่ืนๆ ตามท่ีประธานหลักสูตรและ/หรือคณบดีมอบหมาย 
  “นักศึกษา”   หมายความถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
พิษณุโลกที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
  “ปีการศึกษา”   หมายความถึง ระยะเวลาจัดการศึกษา ซึ่งปีการศึกษาหนึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อนในแต่ละปีการศึกษา 
  “ภาคการศึกษา”  หมายความถึง ระยะเวลาการศึกษา ซึ่งภาคการศึกษาหนึ่งๆ 
มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
  “หน่วยกิต”   หมายความถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษา
ได้รับและเป็นตัวเลขแสดงสิทธิที่นักศึกษาจะพึงได้รับ เมื่อได้ศึกษาตรงตามก าหนดเวลาและได้รับการ
ประเมินให้ผ่านวิชานั้น 

 ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ และถือเป็นที่สุด 
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หมวด 2 
การจัดการศึกษา 

 ข้อ 7  ให้มีคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีเพ่ือบริหารก ากับดูแลตรวจสอบประเมินผล
และการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา และอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง องค์ประกอบ วิธีการได้มาของ
คณะกรรมการ และอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 8  การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาในระบบปิด และอาจใช้ระบบการจัดการศึกษาระบบใด
ระบบหนึ่ง ดังนี้ 
  8.1 ระบบทวิภาคโดยปีการศึกษาหนึ่งมีสองภาคการศึกษาปกติและอาจมีภาคฤดูร้อน  
โดยที่ภาคการศึกษาปกติหนึ่ งมี เวลาการศึกษาหรือการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์               
และภาคฤดูร้อนมีเวลาการศึกษาหรือการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ หรือ 
  8.2 ระบบไตรภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งมีสามภาคการศึกษาปกติ โดยที่ภาคการศึกษา
ปกติหนึ่งมีเวลาการศึกษาหรือการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
 การเทียบหน่วยกิตระหว่างระบบการศึกษา 7.1 และ 7.2 ใช้หลักเกณฑ์ 1 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค เท่ากับ 15/12 หรือ 5/4 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

 ข้อ 9  วิธีการจัดการศึกษา อาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบร่วมกัน 
ดังนี้ 
  9.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
  9.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
  9.3 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสาร หรือเครือข่ายสารสนเทศต่างๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
  9.4 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  9.5 การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สองระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  9.6 รูปแบบอ่ืนที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องตามสภาวการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการและทางสังคม ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 10  การคิดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ 
  10.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  10.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกปฏิบัติหรือปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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  10.3 รายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาไม่น้อย
กว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  10.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้เวลาไม่
น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  10.5 กรณีอ่ืนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพของ
สาขาวิชานั้น และจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 11  หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี มีปรัชญาและจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
  11.1 ปรัชญาของหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่า
บัณฑิตที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ของความเป็นคนดี และเป็นพลเมืองที่สร้างสรรค์
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ และมีทักษะทางวิชาชีพเฉพาะที่จะสร้า งโอกาสและมูลค่าใน
การประกอบสัมมาชีพไปให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
  11.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาให้มีลักษณะของความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีสาระความรู้และสมรรถนะให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพาหุวัฒนธรรมภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการสื่อสารไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้และสมรรถนะ
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีพและระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้อย่างมีความสุข 
สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ 

 ข้อ 12  ลักษณะหรือประเภทของหลักสูตรปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 
  12.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 
  12.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นความรู้สมรรถนะและทักษะด้านวิชาตามมาตรฐานข้อก าหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ โดยผ่านการ
ฝึกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 
  หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่ให้จัดเป็นหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรปริญญาตรีที่สะท้อนปริญญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นโดยครบถ้วน และให้ระบุ
ค าว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

 ข้อ 13  จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา 
  13.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต       
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเติมเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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  13.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ เกิน 15 ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  13.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ข้อ 14  โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา และมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิต
ขั้นต่ า ดังนี้ 
  14.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
โดยมุ่งเน้นความเป็นคนดี มีพ้ืนฐานทักษะชีวิต มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าและความภูมิใจของ
สังคมไทยและสังคมโลก โดยจัดเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการเป็นชุดวิชา โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษา
มาแล้วในระดับอนุปริญญาตรี หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชารวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  14.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดย
มุ่งเน้นสาระความรู้สมรรถนะและทักษะพ้ืนฐานทางวิชาชีพพร้อมสร้างโอกาสมูลค่าและปฏิบัติงานได้อย่างดี
ต่อการประกอบสัมมาชีพเพ่ือร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองครอบครัว สังคม ชุมชน 
และประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยจัดเป็นรายวิชา แบ่งออกเป็นกลุ่มวิชา พ้ืนฐาน วิชาการและ
วิชาชีพ กลุ่มวิชาแกนเฉพาะ และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตท่ีเหมาะสม ดังนี้ 
 1) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ทางวิชาการให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 
 (1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานและ/หรือกลุ่มวิชาแกน ให้มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 
อาจจะแบ่งเป็น 
 (2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับและหรือเลือกให้มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต ส าหรับวิชาเอกเดี่ยว จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ส าหรับวิชาโท และเพ่ิม
จ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ส าหรับวิชาเอกคู่และมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
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 (2.2) กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา โครงงานและโครงการ
ค้นคว้าอิสระ ให้มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ทางวิชาการหรือปฏิบัติการให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพก าหนดใน
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน กรณีไม่มีมาตรฐานวิชาชีพก าหนดไว้ต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
 หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 42 
หน่วยกิต ในจ านวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
  14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดย
มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามที่ผู้เรียนมีความถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน
รายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่คณะ มหาวิทยาลัยเปิดสอน โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต 
   มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวด
วิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้   
  ทั้งนี้นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนว
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ 15  จ านวนคุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
  15.1 มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบด้วย 
 (1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ตรงกับสาขาวิชาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้อาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนอย่าง
น้อย 5 คน 
 กรณีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอกให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 
 กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เช่น มีจ านวนนักศึกษาน้อยมากเป็นสาขาวิชาที่ไม่มี
หลักสูตรเปิดสอนในประเทศ เป็นสาขาวิชาขาดแคลน เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน คณะและมหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวนอาจารย์และคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
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 (3) อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ/หรืออาจเป็นอาจารย์ประจ า
หรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
 ในกรณีที่อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งได้ท าหน้าที่อาจารย์
สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ประกาศใช้ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนต่อไปได ้
 ในกรณีอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีจ านวนชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
หรืออาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษต้องมีจ านวนน้อยกว่าจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
 15.2 มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย 
 (1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิไม่ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งไม่
ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและ
เป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
อาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
 ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพ
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น 
 กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็น
บุคคลที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
 (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนอย่าง
น้อย 5 คน 
 ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรอปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการ
ปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้อง
ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของ
หน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกิน 2 คน 
 กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็น 
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท และผลงานทางวิชาการแต่ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี 
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 กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และ
หากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น 
ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 
 กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวน และคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
 (3) อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ประจ าหรือ
อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
 ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ประกาศใช้ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนต่อไปได ้
 ส าหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หาก
จ าเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้อง
มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี 
 ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้อาจารย์ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกิน ร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
หรืออาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพ
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชานั้น 

 ข้อ 16  ให้ทุกหลักสูตรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพพร้อมรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา และน าผลการการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ โดยที่การปรับปรุงเล็กน้อยที่ไม่กระทบโครงสร้างของหลักสูตรสามารถด าเนินการ
ได้ทุกปีการศึกษา เช่น การเพ่ิม-ลด รายวิชา การปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา การปรับเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นต้น โดยท าบันทึกข้อความและแบบค าขอ สมอ.08 หรือปรับปรุงมากหรืออาจ
เรียกว่า พัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรปริญญาตรีหรือทุกรอบ 5 ปี 
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 ข้อ 17  ให้คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพัฒนากระบวนการการจัดการเรียน    
การสอน การพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นการพัฒนา
นักศึกษาให้มีมาตรฐานสาระความรู้และมาตรฐานสมรรถนะตามหลักสูตรก าหนดสอดคล้องกับการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนปรับกระบวนทัศน์บทบาทของผู้สอน
ให้เป็นผู้อ านวยการให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ และก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนา 
การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) ให้มีบูรณาการกับภารกิจอ่ืน 

หมวด 3 
การด าเนินการ 

 ข้อ 18  การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษมหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิครบถ้วน
ตามข้อ 19 เป็นนักศึกษาตามนโยบายได้ 

 ข้อ 19  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
  19.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือ 
  19.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัย
รับรองในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา หรือ 
  19.3 ส าเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือ 
  19.4 ผู้ผ่านการศึกษาจากต่างประเทศ มีคุณวุฒิดังนี้ 
 1) ส าเร็จการศึกษาเกรด 12 จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีประกาศนียบัตร 
และใบแสดงผลการเรียนเป็นหักฐานการจบการศึกษา หรือ 
 2) ส าเร็จการศึกษาจากประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศที่ใช้ระบบของ
ประเทศสหราชอาณาจักร โดยมีหลักฐานแสดงผลการเรียน ว่าได้สอบผ่าน 
  (1) General Certificate of Education (GCE) ‘O’ Level หรือ General 
Certificate of Secondary Education (GCSE) หรือ International General Certificate of 
Secondary Education (IGCSE) จ านวน 5 วิชาหลัก แต่ละวิชามีคะแนนได้เกรด A B C D และ E หรือ 
  (2) GCE ‘A’ Level จ านวน 3 วิชาหลัก แต่ละวิชามีคะแนนได้เกรด A B C D  
และ E หรือ 
  (3) GCE ‘O’ Level หรือ GCSE หรือ IGCSE และ GCE ‘A’ Level รวมกันไม่
ต่ ากว่า 5 วิชาหลัก 
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 หรือ 
 3) ส าเร็จการศึกษาระดับ Form 6 จากประเทศนิงซีแลนด์ โดยมีประกาศนียบัตร
จาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) แสดงการส าเร็จการศึกษาพร้อมทั้งแสดงผลการ
เรียนไม่น้อยกว่า 5 วิชาหลัก หรือ 
 4) ส าเร็จการศึกษาเกรด 12 จากประเทศเรือรัฐออสเตรเลีย โดยมี ใน
ประกาศนียบัตรออกในนามของรัฐนั้น และต้องมีหลักฐานแสดงผลการเรียน หรือ 
 5) ส าเร็จการศึกษาจากประเทศอ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการออกใบรับรองให้หรือมี
ประกาศนียบัตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย หรือได้รับความเห็นชอบจาสภา
มหาวิทยาลัย 
  หรือ 
  19.5 ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือเข้าศึกษาใน
ขั้นปริญญาตรีในคณะใดคณะหนึ่ง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  19.6 เป็นผู้มีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
  19.7 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
  คณะที่จัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศอาจก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้เป็น
นักศึกษาเพ่ิมเติมจากที่กล่าวข้างต้นได้ โดยให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 20  ประเภทนักศึกษา 
  20.1 นักศึกษาภาคปกติ 
  20.2 นักศึกษาภาคสมทบหรือภาคพิเศษ 
  20.3 นักศึกษาทดลองเรียน เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเรียนโดยมีเงื่อนไขตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 21  การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  21.1 ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ประเภทใดประเภทหนึ่งตามข้อ 20 
  21.2 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ต่อเมื่อได้
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษานั้น ให้ เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ 22  การลงทะเบียนเรียน 
  22.1 มหาวิทยาลัยประกาศชื่อรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาตามแผนการศึกษา
ที่หลักสูตรและคณะ เสนอมาเพ่ือให้นักศึกษาเลือกวิชาเรียน 
  22.2 ก าหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 



-12- 

  22.3 การเลือกรายวิชาเรียน รวมทั้งการเพ่ิมและการขอถอนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนไปช าระเงินลงทะเบียนเรียน 
 กรณีรายวิชาในหลักสูตรมีระบุก าหนดหรือเงื่อนไขรายวิชาว่าต้องเรียนรายวิชาใดมา
ก่อน นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาที่ก าหนดไว้ก่อนนั้นแล้ว จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชานั้นได้ 
  22.4 อัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
  22.5 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 นักศึกษาผู้ใดช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ภายหลังวันที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
 ในกรณีที่การลงทะเบียนเรียนยังไม่สมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในก าหนดตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้
ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นรายๆ ไป 
  22.5 นักศึกษาที่เรียนได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 
2.00 แต่มากกว่า 1.96 สามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนได้ จนได้ผล
คะแนนเฉลี่ยถึง 2.00 โดยต้องเป็นไปตาม ข้อ 23 
  22.6 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
จะต้องขอลาพักการศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่ออธิการบดี 
และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาภายใน 15 วัน 
  22.7 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร “W” 

 ข้อ 23  จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
  23.1 ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็ม
เวลาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนนักศึกษาที่ลงทะเบียนแบบ
ไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 
และลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
  23.2 นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 23.1 ได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  23.3 นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตรมี
จ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 23.1 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือได้ 
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 ข้อ 24  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  24.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่ต้องช าระค่าหน่วยกิต 
เช่นเดียวกับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยนับหน่วยกิต ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
  24.2 การเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตไม่บังคับให้นักศึกษาสอบ และให้บันทึกลงใน
ใบแสดงผลการเรียนในช่องผลการเรียนว่า “au” เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 

 ข้อ 25  การลงทะเบียนเรียนของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้า
เรียนบางรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ตามที่คณะ
พิจารณาเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีที่รายวิชาสังกัด และต้องปฏิบัติตามข้ อบังคับและ
ระเบียบต่างๆ เช่นเดียวกับนักศึกษา ทั้งนี้ต้องช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 ข้อ 26  การขอถอนหรือขอเพ่ิมรายวิชา 
  26.1 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อฝ่ายทะเบียน และวัดผลเพ่ือขอถอนหรือขอเพ่ิมรายวิชา 
ทั้งนี้ต้องได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจ าวิชาที่สอนรายวิชานั้น และได้รับอนุมัติ
จากคณบดีแต่ต้องไม่ขัดกับจ านวนหน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาตามข้อ 23 
  26.2 การขอถอนโดยไม่ติดสัญลักษณ์ “W” หรือขอเพ่ิมรายวิชาต้องกระท าภายใน 2 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ต้องเป็นไปในข้อ 
22.5 และข้อ 23 และได้รับอนุมัติจากคณบดี 
  26.3 การขอถอนรายวิชาติดสัญลักษณ์ “W” กระท าได้ก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 
สัปดาห์แต่ต้องได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดีและไม่ได้รับเงินคืน 
  26.4 การขอเพิกถอนรายวิชาได้สัญลักษณ์ “W” กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องได้รับอนุมัติจาก
คณบดีหรืออธิการบดี โดยมีหลักฐานถึงเหตุจ าเป็นดังกล่าว 
  26.5 เมื่อนักศึกษาถูกสั่งพักการเรียน ให้เพิกถอนรายวิชาและได้สัญลักษณ์ “W” ในภาค
การศึกษา 

 ข้อ 27  การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
  27.1 นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนน F ในวิชาบังคับจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ าอีก
จนกว่าจะสอบได ้
  27.2 นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนน F ในวิชาเลือกหรือวิชาเลือกเสรีจะลงทะเบียนเรียน
วิชานั้นซ้ าอีก หรือเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืนแทนก็ได้ 
  27.3 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D+ หรือ D ซ้ าได้ใน
กรณีท่ีต้องการเพิ่มแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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 ข้อ 28  นักศึกษาต้องใช้เวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของวิชานั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น 

 ข้อ 29  นักศึกษาต้องเรียนตามหลักสูตรสาขาวิชาให้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
  29.1 หลักสูตร 4 ปีส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติส าหรับการ
ลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  29.2 หลักสูตร 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  29.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 
 หากมีเหตุผลและความจ าเป็นการลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องเรียน
ให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 ในกรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 30  ระบบการให้คะแนน 
  30.1 ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาแบบมีค่าระดับขั้นและความหมาย ดังนี้ 
   ระดับขั้น  ความหมาย  ค่าระดับข้ัน 
       A  ดีเยี่ยม (Excellent)      4.0 
       B+  ดีมาก (Very Good)      3.5 
       B  ดี (Good)       3.0 
       C+  ค่อนข้างดี (Fairly Good)      2.5 
       C  พอใช้ (Friar)        2.0 
       D+  อ่อน (Poor)       1.5 
       D  อ่อนมาก (Very Poor)      1.0 
       F  ตก (Failed)       0.0 

 30.2 ระบบการให้คะแนนในบางรายวิชาอาจให้คะแนนแบบไม่มีขั้น โดยแสดงสัญลักษณ์
ต่างๆ สัญลักษณ์ต่างๆ และมีความหมาย ดังนี้ 
   สัญลักษณ์  ความหมาย 
       S  ผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์/เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
       U  ผลการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
       I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
       W  งดเรียน/ขอถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdraws) 
       au  การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (audit) 
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 P  การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด  
   (In Progress) 
 CE  หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบ  
   (Credits From Examination) 
 CP  หน่วยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน  
   (Credits From Portfolio) 
 CS  หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน  
   (Credits From Stranded Examination) 
 CT  หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 
   (Credits From Training) 
 CX  หน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นการเรียน  
   (Credits From Exemption) 

  30.3 ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรต้องได้รับค่าระดับขั้น D ขึ้นไป
หรือได้ S ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในหลักสูตร 
  30.4 การให้ F ให้กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 (1) ได้คะแนนรวมการศึกษารายวิชาอยู่ในช่วง F ตามที่ผู้สอนประจ ารายวิชา
ก าหนด 
 (2) นักศึกษาขาดสอบประจ าภาคการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะ
ที่รายวิชาสังกัดหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 
 (3) นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
 (4) นักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชานั้นน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้น ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สุด 
  30.5 การให้ S หรือ U ในแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร หากไม่
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรให้เป็นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีของ
คณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
  30.6 การให้ I ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 (1) นักศึกษาใช้เวลาเรียนรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชา แต่ไม่ได้เข้าสอบประจ าภาคการศึกษานั้น เพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดี
ของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด หรือ 
 (2) อาจารย์ผู้สอน ประธานหลักสูตร และคณบดีของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด
เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชานั้นที่
ยังไม่สมบูรณ์ โดยมีเหตุสุดวิสัยที่มิใช่เป็นความผิดของนักศึกษา และ 
 (3) นักศึกษาที่ได้รับคะแนนระดับขั้น I ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องติดต่อประสาน
ผู้สอนรายวิชานั้น เพ่ือการประเมินผลแก้ระดับขั้น I ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ซึ่งการเปลี่ยนระดับ
ขั้น I เป็นค่าระดับขั้นอ่ืนให้อยู่ในการก ากับดูแลของคณบดีของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด และ/หรือ
ผู้อ านวยการส านักวิชาการและพัฒนาการศึกษา หากการแก้ระดับขั้น I ไม่เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษา
ถัดไปให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชานั้นสังกัด หรือคณะกรรมการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาเรียนตามข้อ 29 
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  30.7 การให้ W ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 (1) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้งดเรียนหรือถอนรายวิชานั้นตามข้อ 26 
 (2) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ 37 
 (3) นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
 (4) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชานั้นสังกัดให้ได้รับค่าระดับ
ขั้น I ตามข้อ 30.1 (1) และครบก าหนดเวลาของการเปลี่ยนระดับขั้น I แล้ว แต่การป่วยหรือเหตุสุดวิสัยยัง
ไม่สิ้นสุด โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 
  30.8 อักษรล าดับขั้น CE, CP, CS และ CT ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 
  30.9 อักษรล าดับขั้น CX ใช้เฉพาะรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ได้รับการยกเว้นการ
เรียน 

 ข้อ 31  การนับจ านวนหน่วยกิต และการค านวณค่าระดับขั้น 
  31.1 การนับจ านวนหน่วยกิต เพ่ือค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้นับจากรายวิชาที่มี
ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาใด ให้น าเฉพาะค่า
ระดับข้ัน และจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ในการเรียนซ้ าหรือเรียนแทนไปใช้ในการค านวณ โดยไม่
น าค่าระดับขั้นและจ านวนหน่วยกิตเดิมไปค านวณด้วย 
  31.2 การหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแก่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิต รวมของรายวิชาที่มีค่าระดับขั้นของภาคการศึกษานั้น 
  31.3 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้นับ
เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้อักษรขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S, CE, CP, CS, CT และ 
CX เท่านั้น 
  31.4 การค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษา
ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยน าผลรวมของผลคูณของ
จ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิต รวมของ
รายวิชาที่มีค่าระดับขั้นตามข้อ 31.1 
  31.5 เมื่อมีการประเมินผลเพ่ือแก้ระดับขั้น I แล้วให้น ามาประมวลผลใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
  31.6 อักษรล าดับขั้น S, U, I, P, W, CE, CP, CS, CT และ CX จะไม่ถูกน ามาค านวณค่า
ระดับข้ันสะสมเฉลี่ย (Grade Point Average, GPA) 
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หมวด 4 
การส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญา เกียรตินิยม และอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ 32  การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
  32.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ก็
ต่อเมื่อยื่นค าร้องขอเรียนซ้ ารายวิชานั้น และได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมตามก าหนดเป็นที่เรียบร้อย 
  32.2 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ U ในรายวิชาบังคับจะต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ าอีก
จนกว่าจะได้รับ A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S 
  32.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ U ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหรือรายวิชาเลือก
ในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดหรือกลุ่มวิชาเดียวกันแทนได้ 
เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร 
  32.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ U ในรายวิชาเลือกเสรีนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอ่ืนตามที่หลักสูตรมหาวิทยาลัยเปิดสอนแทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาแทนก็ได้ 

 ข้อ 33  สภาพนักศึกษา มีดังนี้ 
  33.1 นักศึกษาสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบสองภาคการศึกษา
นับแต่เริ่มเข้าศึกษาหรือปีการศึกษาแรก หรือนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
  33.2 นักศึกษารอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาท่ีสอบให้ค่าระดับขั้น เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.75 ถึง 
1.99 

 ข้อ 34 การจ าแนกสภาพนักศึกษาตามข้อ 33 ต้องกระท าเพ่ือสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค หาก
พบว่านักศึกษาอยู่สภาพรอพินิจให้นายทะเบียนหรือส านักทะเบียนและประมวลผล แจ้งให้นักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาผู้นั้นทราบภายใน 2 สัปดาห์ 

 ข้อ 35  นักศึกษาที่ลงทะเบียนแบบเต็มเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เรียนในภาคฤดูร้อนให้น าผลการ
เรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน หากพบว่าผลการเรียนของ
ภาคฤดูร้อนมีผลท าให้นักศึกษาอยู่ในสภาพรอพินิจ ให้นายทะเบียนแจ้งให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
ของนักศึกษาผู้นั้นทราบ โดยเร็วที่สุด 

 ข้อ 36  การทุจริตในการวัดผล 
  นักศึกษาที่ท าการทุจริตด้วยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการวัดผลทุกประเภท จะต้อง
ได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้ 
  (1) ทุจริตในการสอบรายวิชาใดให้ตกในรายวิชานั้น หรือ 
  (2) ตามข้อ (1) และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ 
  (3) พ้นสภาพนักศึกษา 
  ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุจริตที่คณะรายวิชานั้นสังกัดแต่งตั้ง 
และโดยความเห็นชอบของคณบดีของคณะนั้น 
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 ข้อ 37  การลาพักการเรียน 
  37.1 นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขออนุญาตลาพักการเรียนต่อประธานหลักสูตร คณบดี และ
ผู้อ านวยการส านักวิชาการและพัฒนาการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 (1) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
 (2) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน หรือเกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
ของทางเอกชนตามกฎหมาย ว่าด้วย สถานพยาบาลและท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 (3) มีความจ าเป็นส่วนตัวโดยอาจยื่นค าร้องขออนุญาตลาพักการเรียนได้ เพ่ือได้
เรียนในมหาวิทยาลัยแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา 
  37.2 การลาพักการเรียน นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษา โดยรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแล้ว แจ้งให้ส านัก
วิชาการและพัฒนาการศึกษา หรือนายทะเบียนทราบ พร้อมทั้งช าระเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา
มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 
  37.3 การลาพักการเรียน ให้อนุญาตครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษาและนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้องขอลาพักใหม่อีกได้ 
  37.4 ในกรณีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียนนักศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพัก
การเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการเรียนของหลักสูตรด้วย 
  37.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้ามาเรียนต้องยื่นค าร้องขอ
กลับเข้าเรียนต่อนายทะเบียนหรือส านักทะเบียนและประมวลผลผ่านการรับทราบของอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นักศึกษาผู้นั้นและหรือประธานหลักสูตรที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัด 

 ข้อ 38  การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา 
  38.1 นักศึกษาจะขอย้ายหลักสูตรสาขาวิชา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) ได้เรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาหรือหนึ่ง
ปีการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 
 (2) ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ย้ายหลักสูตรสาขาวิชามาก่อน 
 (3) มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  38.2 การขอย้ายหลักสูตรสาขาวิชาเรียน นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายหลักสูตร
สาขาวิชา พร้อมแสดงเหตุผลประกอบการขอย้ายที่ชัดเจน และต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาท่ีจะย้ายหลักสูตรสาขาวิชาเรียน 
  38.3 รายวิชาต่างๆ ที่นักศึกษาย้ายหลักสูตรสาขาวิชาเรียนเดิมมาถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับ
หลักสูตรสาขาวิชาที่สังกัดคณะใหม่ก็ตามให้น ามาค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมด้วย 
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  38.4 ระยะเวลาการเรียนให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาที่สังกัดคณะเดิม 
  38.5 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายหลักสูตรสาขาวิชาตามคณะสังกัดให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 39  การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษาได้ 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 40  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน นักศึกษาที่เรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา
เดิมสามารถยื่นค าร้องขอโอนมาเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 41  การเทียบโอนหน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับและ/หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 42  การพ้นจากสภาพนักศึกษา นักศึกษาต้องพ้นสภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรณีต่อไปนี้ 
  42.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ 43 
  42.2 ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ลาออก 
  42.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) ไมล่งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 (2) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งหรือการลงทะเบียน
เรียนไม่สมบูรณ์ โดยมิได้ลาพักการเรียนตามข้อ 37 
 (3) ท าการทุจริตอย่างร้ายแรงในการวัดผล 
 (4) มีระยะเวลาเรียนครบตามก าหนดเวลาการศึกษาของหลักสูตรแล้วยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 
 (5) เป็นนักศึกษารอพินิจที่มีคา่ระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เป็นระยะเวลา 2 
ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน หรือต่ ากว่า 2.00 เป็นระยะเวลา 4 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 
 (6) มีความพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงในขณะเป็นนักศึกษา 
 (7) ท าผิดระเบียบประกาศ ค าสั่ง ของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
  นักศึกษาผู้ใดที่พ้นจากสภาพนักศึกษาเพราะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามข้อ 42.3 
(2) หากประสงค์ขอคืนสภาพเป็นนักศึกษาอีก ให้ยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาผู้นั้น 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา และคณบดี ตามล าดับเพื่อเสนอให้อธิการบดีอนุมัติ 
  ทั้งนี้นักศึกษาผู้นั้นต้องช าระเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) ตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้ว ส านักทะเบียนและประมวลผลต้องรับคืนสภาพนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมอีกครั้ง
ตามรหัสประจ าตัวนักศึกษาเดิมและคงสภาพเป็นนักศึกษาเพียงเท่าระยะเวลาการศึกษาไม่เกินตามหลักสูตร
สาขาวิชานับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรก 
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 ข้อ 43  การขอส าเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา 
  43.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา และขอรับปริญญาต่อนายทะเบียนส านักทะเบียนและประมวลผล ภายใน 2 เดือน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษา 
  43.2 นักศึกษาที่จะขอส าเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 (1) เรียนรายวิชาครบตามหน่วยกิตของหลักสูตรก าหนดและสอบได้ตามเกณฑ์การ
วัดผลและประมวลผลรายวิชา และมีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และหรือตามที่หลักสูตร
สาขาวิชาก าหนด 
 (2) หลักสูตร 4 ปี ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 
8 ปีการศึกษา หรือ 16 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 14 ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 (3) หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 
8 ภาคการศึกษา หรือ 4 ปีการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 4   
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา หรือ 6 ปีการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 
 (4) มีผลการรับรองของคณะกรรมการประจ าคณะจากผลการประเมินตนเองของ
นักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาที่ก าหนด และตามคุณลักษณะหรือ   
อัตลักษณ์ที่คณะก าหนด 
 (5) มีผลการรับรองของคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีจากผลการประเมิน
ตนเองของนักศึกษาตามคุณลักษณะหรืออัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยก าหนด 
 (6) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 (7) ใช้เวลาในการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือ   
1 ปีการศึกษา ส าหรับนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 (8) มีความประพฤติดีและผ่านเกณฑ์ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 (9) อ่ืนๆ ตามท่ีหลักสูตร คณะ และสถาบันก าหนด 

 ข้อ 44  การให้ปริญญา 
  ส านักทะเบียนและประมวลผลจะพิจารณาชื่อนักศึกษาที่ได้ยื่นค าร้องขอรับปริญญาให้
ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และเสนอรายชื่อนักศึกษาเพ่ือการพิจารณาให้ปริญญาต่อสภาวิชาการเพ่ือ
กลั่นกรองให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา และ/หรือปริญญา
เกียรตินิยมตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัตรบัณฑิตต้องสอบได้จ านวนหน่วย
กิต ครบตามหลักสูตรสาขาวิชาที่ศึกษา และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 
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