ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๙
-------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพื่อกากับ ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดั บปริญญาตรีให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเรื่ อ ง
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ ปริญญาตรีเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ และเรื่อง
ข้อแนะนาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา๑๘ (๒) (๓) และ (๔) ประกอบกั บ มาตรา ๕๗ แห่ ง
พระราชบั ญญัติมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยความเห็ นชอบของสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
อุดรธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบั งคับ นี้ เรี ย กว่า “ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ภายใต้บังคับข้อ ๔๗ ให้ยกเลิกข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“สภาวิชาการ”
หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“อฺธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“คณะ”
หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มีการแบ่งส่วนราชการ
เป็นคณะ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและจัดการเรียนการสอน ตามประกาศ
แบ่งส่วนราชการ โดยกฎกระทรวงหรือโดยประกาศของสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

๒

“คณบดี ” หมายถึง คณบดี ในสั งกัด มหาวิทยาลั ย และให้ ห มายความรวมถึงหั ว หน้ า
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน
“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายถึง คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการประจาในหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอืน่ ที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ
“สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา
“สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความว่า สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“อาจารย์ ป ระจ า” หมายถึ ง บุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิ ทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และมีมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
“อาจารย์ป ระจาหลั กสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสั มพันธ์กั บ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรในเวลาเดียวกันได้ แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริ ห ารและพั ฒ นาหลั กสู ตรและการเรี ย นการสอน ตั้ งแต่ก ารวางแผน การควบคุม คุณ ภาพ การติ ดตาม
ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา โดยจะเป็ นอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสูตรเกินกว่า ๑ หลั กสูตรในเวลาเดี ยวกันไม่ได้ ยกเว้น
พหุ วิ ท ยาการ หรื อ สหวิ ท ยาการ ให้ เ ป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รได้ อี ก ๑ หลั ก สู ต ร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ากันได้ ไม่เกิน ๒ คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายถึง หัวหน้าสาขาวิชาของคณะ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณบดี
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีมปี ัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือในกรณีไม่อาจปฏิบัติตามข้อกาหนดในข้อบังคับนี้
ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

๓

หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ข้อ ๖ ระบบการศึกษา มีดังนี้
๖.๑ ระบบทวิภ าค โดย ๑ ปี การศึก ษาแบ่ งออกเป็ น ๒ ภาคการศึ ก ษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดย
กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ
๖.๒ ระบบไตรภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึ กษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
๖.๓ ระบบจตุร ภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอื่นได้ และให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
ข้อ ๗ รูปแบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือ
รูปแบบผสมผสาน ดังนี้
๗.๑ การจัดการศึกษารูปแบบปกติ เป็นการจัดการศึกษาที่รับตามแผนการรับปกติ ซึ่งอาจ
จัดเป็นการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
๗.๒ การจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่างและ
นอกเหนือจากข้อ ๗.๑ ซึ่งอาจจัดเป็นการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้
จะต้องจัดให้ได้เนื้อหาสมดุลกับจานวนหน่วยกิ ตรวมของหลักสูตร โดยการเทียบหน่วยกิตตามข้อ ๘ และให้
จัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ การคิดหน่วยกิต
๘.๑ ระบบทวิภาค
๘.๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่ า ๑๕
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๑.๓ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๑.๔ การทาโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ทาโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๒ ระบบไตรภาค
ให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ

๔

๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค
๘.๓ ระบบจตุรภาค
ให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ
๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๒ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค
ข้ อ ๙ เกณฑ์ ม าตรฐานส าหรั บ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องข้ อ บั ง คั บ นี้ ตั้ ง แต่ ห มวด ๓
เป็นต้นไป ให้ใช้ระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคหรือระบบอื่น ให้เทียบเคียงกับ
ระบบทวิภาค และใช้กับการศึกษาในระบบ ส่วนการศึกษานอกระบบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๓
หลักสูตร
ข้อ ๑๐ หลักสูตรระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
๑๐.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
จริงได้อย่างสร้างสรรค์
๑๐.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญา
ตรีสาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงโดยใช้ หลักสูตร
ปกติที่เปิดสอนอยู่ แล้ ว ให้ รองรับ ศักยภาพของผู้เรียน โดยกาหนดให้ผู้ เรียนได้ศึกษาบางรายวิช าในระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทาวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริ ญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกาหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพหรือสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการเท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ทางวิชาการมากยิ่งขึ้นรวมทั้ง
ได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติมขึ้น
หลั กสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่ วนหนึ่งของปริญญาตรี และจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลัก สูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคาว่า “ต่อเนื่อง” ใน
วงเล็บท้ายชื่อหลักสูตร
๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้ าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็น
หลั กสู ตรส าหรั บ ผู้ เรี ย นที่มีความสามารถพิเศษ มุ่ง เน้นผลิ ตบั ณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิช าชีพ หรื อ
ปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกาหนดให้ผู้เรียนได้

๕

ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทาวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสู งใน
หน่วยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการ
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมีการเรียน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
ข้อ ๑๑ การจัดหลักสูตร
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สาหรับการ
ลงทะเบียนไม่เต็มเวลา
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๑๘๘ หน่ วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ) ให้มีจานวนหน่ว ยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๘๐ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒๕ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๒
ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๘ ปี
การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๑๑.๔ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมไม่ น้ อ ยกว่ า ๗๒
หน่วยกิต และไม่เกิน ๙๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา
สาหรั บ การลงทะเบี ย นเรีย นเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
ข้อ ๑๒ โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
๑๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
มหาวิ ท ยาลั ย อาจจั ด วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ในลั ก ษณะจ าแนกเป็ น รายวิ ช าหรื อ ลั ก ษณะ
บูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา
และกลุ่ ม วิช าวิท ยาศาสตร์ กั บ คณิตศาสตร์ ในสั ด ส่ ว นที่ เหมาะสม โดยมีจ านวนหน่ว ยกิต รวมไม่ น้อยกว่ า
๓๐ หน่วยกิต
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การจั ดวิช าศึกษาทั่วไปส าหรั บหลักสู ตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิ ช าที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาแล้ ว ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ทั้ ง นี้ จ านวน
หน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้น ดั งกล่ า ว เมื่ อนั บ รวมกั บรายวิช าที่ จะศึ ก ษาเพิ่ม เติ มในหลั ก สู ต ร
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๑๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิ ช าเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยมีจานวนหน่วยกิตรวม ดังนี้
๑๒.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
๑๒.๒.๒ หลั กสู ตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้ มีจานวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบั ติการตามที่มาตรฐาน
วิชาชีพกาหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกาหนด ต้องเรียนรายวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๑๒.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิช าเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต ในจานวนนี้ต้องเป็นรายวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
๑๒.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่
น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต
๑๒.๒.๕ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอก
และวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจานวนหน่วยกิตของวิ ชาเอกอีกไม่น้อย
กว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๑๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้มีจานวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิช าเลื อ กเสรี ให้ กับ นั กศึกษาที่มีค วามรู้ความสามารถ ที่ส ามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้ง นี้
นักศึกษาต้องศึกษาให้ ครบตามจ านวนหน่ ว ยกิตที่ กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
เทียบโอนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ข้อ ๑๓ การประกันคุณภาพของหลั กสูตรทุกหลักสูตรต้องกาหนดระบบประกันคุณภาพของ
หลักสูตร ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๗ ด้าน คือ
(๑) การกากับมาตรฐาน
(๒) บัณฑิต
(๓) นักศึกษา
(๔) อาจารย์
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(๗) มาตรฐานด้านภาษาต่างประเทศ นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้
ทางภาษาต่างประเทศ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดาเนิน การของหลั กสู ตรทุกปีการศึกษา เพื่อนาข้อมูล ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒ นาหลั กสู ตรเป็น
ระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปิดหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ล้าสมัย หรือไม่ได้พัฒนา
หลักสูตรตามระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๔
จานวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์
ข้อ ๑๕ จานวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบด้วย
๑๕.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิช าการที่ไม่ใช่ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๑๕.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจา
หลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๕ คน
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน
กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจานวน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นต่อ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

๘

๑๕.๓ อาจารย์ ผู้ ส อน อาจเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหรื อ อาจารย์ พิ เ ศษที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
กรณีอาจารย์ประจาที่มี คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และทาหน้าที่อาจารย์ผู้ส อน
ก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถทาหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนต่อไปได้
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่ เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น
ข้ อ ๑๖ จ านวน คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ห ลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ท างวิ ช าชี พ หรื อ
ปฏิบัติการและหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
๑๖.๑ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตร มีคุณวุ ฒิ ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรื อดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ ปริญญา และ
เป็น ผลงานทางวิชาการที่ได้รั บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
สาหรับหลักสู ตรปริ ญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านวิช าชี พตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
กรณี ร่ ว มผลิ ต หลั ก สู ต รกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หากจ าเป็ น ให้ มี
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น อาจได้รับยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
๑๖.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจา
หลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๕ คน
ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน ต้องมีประสบการณ์ใน
ด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจา หรือเป็นบุคลากรของหน่ วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมี
ข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๒ คน
กรณี ร่ ว มผลิ ต หลั ก สู ต รกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หากจ าเป็ น ให้ มี
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน และหากเป็น

๙

ปริญญาตรี ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ เชิงเทคนิคในศาสตร์ส าขาวิชานั้น ต้องมี
สัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓
กรณีมีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจานวน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นต่อ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๖.๓ อาจารย์ ผู้ ส อน อาจเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหรื อ อาจารย์ พิ เ ศษที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจาเป็นให้
มี บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น อาจได้รับยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น
สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพ ตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
หมวด ๕
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสถานภาพนักศึกษา
ข้อ ๑๗ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑๗.๑ สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมหาวิทยาลัยอาจ
จัดหลักสูตรปรับพื้นฐานความรู้หรือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และ
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) หรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับ อนุปริญญา
(๓ ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาสาหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง
๑๗.๒ เป็นผู้มีความประพฤติดี
๑๗.๓ ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑๗.๔ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
๑๗.๕ มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๗.๖ มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ
ข้อ ๑๘ การรับเข้าเป็นนักศึกษา
กาหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๑๐

สาหรับ ผู้ที่มหาวิทยาลั ยอนุ มัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลั ยจะกาหนดให้ ยกเว้น
วิธีการดังกล่าวในวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๙ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๑๙.๑ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษา เมื่อ
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งชาระเงินตามระเบียบในวัน เวลาและสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๙.๒ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด เป็นอันหมดสิทธิที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้ง
เหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่กาหนดให้รายงานตัว และเมื่อได้รับอนุมัติ
แล้วต้องมารายงานตัวภายใน ๗ วัน นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้รายงานตัว เว้นแต่จะมีเหตุ
จาเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
๑๙.๓ นักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาต่อ ๆ ไป ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๐ การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษาได้ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งชาระ
ค่าธรรมเนีย มการศึกษาสาหรั บการเปลี่ ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้ นับระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องจาก
รูปแบบการศึกษาเดิม
ข้อ ๒๑ การพ้นสถานภาพนักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๒๑.๑ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๗
๒๑.๒ ตาย
๒๑.๓ ลาออก
๒๑.๔ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
๒๑.๕ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้โอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๒๑.๖ ไม่ลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
หรือไม่ลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก
คณบดี
๒๑.๗ ไม่ ล งทะเบี ย นเรี ย นหรื อ ช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา เพื่ อ รั ก ษาสภาพ
นักศึกษาภายใน ๓ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากอธิการบดี ทั้งนี้ ต้อง
ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค
๒๑.๘ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
จะกระทาทุก ๆ สิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ ในแต่ละปีการศึกษา เว้นแต่ในกรณีลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน จะ
ประเมินหลังจากสิ้นสุดภาคฤดูร้อน โดยนักศึกษาที่ได้ รับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาค

๑๑

การศึกษาที่ ๒ หรือได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ หรือได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๗๐ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๖ หรือได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคเรียน
ที่ ๘
กรณีนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๕ ปี และระดับปริญญาตรี ๖ ปี การพ้นสภาพ
นักศึกษาให้เป็นไปตามวรรคแรก และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๑๐
และภาคการศึกษาที่ ๑๒ ตามลาดับ
๒๑.๙ ไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ ๑๑
๒๑.๑๐ นั กศึกษาลงทะเบียนครบตามหลั กสู ตรกาหนด แต่ยังได้ระดับคะแนนเฉลี่ ย
สะสมต่ากว่า ๑.๘๐
๒๑.๑๑ กระทาการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้พ้นสถานภาพนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
๒๑.๑๒ ต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
ข้อ ๒๒ การคืนสถานภาพนักศึกษา
นั กศึกษาที่พ้น สถานภาพนั กศึกษาตามข้อ ๒๑.๓ ๒๑.๖ ๒๑.๗ และข้อ ๒๑.๑๒ อาจขอคื น
สถานภาพนักศึกษาได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี และต้องชาระค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพ
นักศึกษา และค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาย้อนหลัง
ข้อ ๒๓ การเปลี่ยนสาขาวิชาในคณะเดียวกัน
๒๓.๑ นักศึกษาที่จะเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
๒๓.๒ การเปลี่ ย นสาขาวิ ช าจะกระทาได้ก็ ต่ อเมื่อ ได้รั บความเห็ น ชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชาเดิม หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาขอย้ายเข้า และได้รับอนุมัติจากคณบดี แล้วแจ้ง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ
๒๓.๓ ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาเดิม
๒๓.๔ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ย้ า ยสาขาวิ ช า จะต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๓.๕ ให้คานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่ได้รับ อนุมัติให้โอนมา
จากสาขาวิชาเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในสาขาวิชาที่รับเข้าด้วย
ข้อ ๒๔ การย้ายคณะ
๒๔.๑ นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะ ต้องได้เรียนตามหลักสูตรในคณะเดิม มาแล้วไม่น้อยกว่า
๑ ปีการศึกษา และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้า
กาหนด

๑๒

๒๔.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะ จะต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
๒๔.๓ การย้ายคณะจะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า
สาขาวิชาเดิม คณบดีเดิม หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาขอย้ายเข้า และได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษา
ขอย้ายเข้าศึกษา แล้วแจ้งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ
๒๔.๔ นั กศึกษาที่ย้ ายคณะจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในคณะที่ตนย้ายเข้าอย่างน้อย ๒
ปีการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
๒๔.๕ ระยะเวลาการศึกษา ให้นับตั้งแต่เข้าศึกษาในคณะเดิม
๒๔.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ จะต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
๒๔.๗ การโอนผลการเรียนและจานวนรายวิชาที่จะโอนต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
นักศึกษาย้ายเข้า
๒๔.๘ นักศึกษาที่ย้ายคณะให้คานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่
ได้รับอนุมัติให้โอนมาจากคณะเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะที่รับเข้าศึกษาด้วย
ข้อ ๒๕ การรับโอนนักศึกษา
๒๕.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และกาลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียง
กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
๒๕.๒ การพิจารณารับโอนให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี
๒๕.๓ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒๕.๓.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับนี้
๒๕.๓.๒ ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา
๒๕.๔ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะโอนมาศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งต่ อ
มหาวิทยาลัยก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่จะประสงค์เข้าศึกษานั้น พร้อมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
๒๕.๕ นั กศึกษาที่รั บ โอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาศึกษาต่อเนื่องจากสถานศึกษาเดิม
ข้อ ๒๖ การโอนหน่วยกิตรายวิชา
นักศึกษาหลั กสู ตรระดับ ปริ ญญาตรี อาจขอโอนหน่ว ยกิตรายวิช าในหลั กสู ตรที่ได้เคยศึกษา
มาแล้วจากการศึกษาในหลักสูตรอื่น หรื อหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารั บรอง และ/หรือ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ

๑๓

ฝึกอาชีพ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน
และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หมวด ๖
อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๒๗ นักศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้แนะนาการวางแผนการศึกษาและการ
ลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๒๘ หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา มีดังนี้
๒๘.๑ ให้คาแนะนาและทาแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตาม
หลักสูตรที่กาหนดไว้
๒๘.๒ ให้ ค าแนะน าในเรื่ อ งข้อ บั ง คับ ระเบี ย บ หรื อประกาศเกี่ย วกั บการศึก ษาแก่
นักศึกษา
๒๘.๓ รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวิชา
และจานวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาของนักศึกษา
๒๘.๔ แนะนาวิธีเรียน ให้คาปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
๒๘.๕ พิ จารณาคาร้ องต่าง ๆ ของนักศึกษา และดาเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับ
ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๘.๖ ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
๒๘.๗ รั บ ผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ
หรือประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
หมวด ๗
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๒๙ การลงทะเบียนเรียน
๒๙.๑ กาหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาเรียน ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
๒๙.๒ การลงทะเบี ย นเรีย นจะสมบู รณ์ เมื่อ นัก ศึก ษาได้ ช าระเงิ นตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๐ จานวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา
๓๐.๑ นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่ต่ากว่า ๙
หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต การลงทะเบียนรายวิชา
ที่แตกต่างไปจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี แต่ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา

๑๔

๓๐.๒ การลงทะเบี ย นเรี ย นต่ ากว่ า ที่ ก าหนดจะกระท าได้ เ ฉพาะนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะจบ
หลักสูตร และเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจานวนหน่วยกิ ตต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๓๐.๑ ให้
ลงทะเบียนเท่าจานวนหน่วยกิตที่เหลือได้
หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจาเป็น หรือมีข้อตกลงเฉพาะในการจัดการศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานอื่นหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น อธิการบดีอาจอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนที่มีจานวนหน่วยกิตแตกต่างไป
จากที่กาหนดไว้ข้างต้นได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบตาม
จานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ข้อ ๓๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีไ่ ม่นับหน่วยกิต (Audit)
๓๑.๑ การลงทะเบี ย นเรียนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต เป็นการลงทะเบียนเรียนเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทไี่ ม่นับหน่วยกิต ไม่บังคับให้นักศึกษาสอบ และมีผลการเรียนเป็น AU
๓๑.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น และต้องชาระค่าหน่วยกิตตามรายวิชาที่เรียนและให้ระบุในการลงทะเบียนด้วย
ว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีไ่ ม่นับหน่วยกิต
๓๑.๓ นักศึกษาจะมีผลการเรียนในระเบียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
๓๑.๔ มหาวิทยาลั ย อาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกใด ๆ ที่มิใช่นักศึกษา เข้าเรียนบาง
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ได้ แต่ผู้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ การศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และต้องเสียค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๓๒ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนระหว่างมหาวิทยาลัยได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้
ลงทะเบียนจากทั้งมหาวิทยาลัยต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน การ
ชาระค่าธรรมเนียม การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
กาหนด หรือตามข้อตกลงของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้อ ๓๓ การขอถอน ขอเพิ่มรายวิชา
๓๓.๑ การขอถอน ขอเพิ่ม ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านการ
อนุมัติจากคณบดี
๓๓.๒ การขอถอน หรือขอเพิ่มรายวิชาเรียนต้องกระทาภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ และสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
๓๓.๓ การขอถอนรายวิช าภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติและ
ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะไม่บันทึก W (Withdrawn) หากขอถอนรายวิชาเรียน
หลังจาก ๓๐ วันของภาคการศึกษาปกติ หรือ ๑๕ วันของภาคการศึกษาฤดูร้อน แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันเปิด
ภาคการศึกษา จะบันทึก W ในรายวิชานั้น ๆ

๑๕

๓๓.๔ การขอถอนทุกรายวิชาหรือบางรายวิชา ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีก่อนถึงวัน
แรกของวันสอบปลายภาค เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์สาหรับภาคการศึกษาปกติ และ ๑ สัปดาห์สาหรับ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
๓๓.๕ การลงทะเบี ย นรายวิ ช าหนึ่ง รายวิช าใดที่มี วิช าบัง คับ ก่อน (Prerequisite) มี
หลักเกณฑ์ดังนี้
๓๓.๕.๑ การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าหนึ่ ง รายวิ ช าใดที่ มี วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น
นักศึกษาจะต้องสอบได้วิชาบังคับก่อน มิฉะนั้น ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ เป็นโมฆะ เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลงทะเบียนเรียนได้
๓๓.๕.๒ นั กศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิช าต่อเนื่องควบคู่กับรายวิช าบังคับ
ก่อนที่เคยสอบได้ F มาแล้ว โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา
๓๓.๖ นักศึกษาที่เรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนเรียนซ้า
รายวิชาที่มีระดับคะแนนตัวอักษรต่ากว่า B เพื่อให้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระหว่าง
เวลาที่กาหนดตามข้อ ๑๑ หรือตามระยะเวลาที่กาหนดสภาพการเป็นนักศึกษาของการจัดการศึกษานั้น ๆ
ข้อ ๓๔ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
๓๔.๑ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและชาระ
เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน
๒ สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันที่เปิดภาค
การศึก ษาฤดู ร้ อน มิ ฉะนั้ น จะต้อ งเสี ย ค่ าธรรมเนี ยมเพิ่ มตามอั ต ราที่ ม หาวิ ท ยาลั ยก าหนด ทั้ง นี้ จะต้ อ ง
ดาเนินการรักษาสภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษานั้นด้วย
๓๔.๒ นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ แต่ยังมีผลการเรียนบางรายวิชา
เป็น I ในภาคเรียนสุดท้าย จะต้องแก้ I ภายใน ๓ สัปดาห์ นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค มิฉะนั้น
จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
ข้อ ๓๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยให้ปฏิบัติตาม
วิธีการ ขั้นตอน และในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด การผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา การยกเว้น
หรือการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอานาจของอธิการบดี และให้จัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๖ การลาพักการศึกษา
๓๖.๑ นักศึกษาอาจยื่นคาร้องลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๓๖.๑.๑ ถูกเกณฑ์ หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
๓๖.๑.๒ ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
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๓๖.๑.๓ ประสบอุ บั ติ เ หตุ ภยั น ตราย หรื อ เจ็ บ ป่ ว ยจนต้ อ งพั ก รั ก ษาตั ว เป็ น
เวลานานตามคาสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของ
เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
๓๖.๑.๔ เมือ่ นักศึกษามีความจาเป็นส่วนตัว อาจยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาได้
ถ้าลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาต้องยื่นคาร้อง
ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา
๓๖.๒ การลาพักการศึกษาให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้ แจ้งส านักส่ งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
๓๖.๓ การลาพั ก การศึ ก ษา กระท าได้ ค รั้ ง ละไม่ เ กิ น ๒ ภาคการศึ ก ษาติ ด ต่ อ กั น
ถ้านักศึกษายังมีความจาเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอลาพัก
การศึกษาใหม่ ทั้งนี้ การลาพักการศึกษาทุกครั้ง ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
๓๖.๔ ในกรณี ที่ นั ก ศึก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าพั ก การศึ ก ษา ให้ นับ ระยะเวลาที่ ล าพั ก
การศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย
๓๖.๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าเรียนต้องยื่นคาร้องขอ
กลับเข้าเรียนต่อคณบดี ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และให้แจ้งสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
๓๖.๖ นักศึกษาทีไ่ ด้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
นักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๓๗ การลาออก
นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ปกครองและได้รับอนุมัติโดยคณบดี
หมวด ๘
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๘ ระเบียบการสอบ
๓๘.๑ การกาหนดจานวนครั้ง วิธีการสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจาวิชา
๓๘.๒ ระเบียบการสอบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๓๘.๓ นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ ให้ถือว่าสอบตก ได้ระดับคะแนนตัวอักษรเป็น F
หรือตัวอักษร U แล้วแต่กรณี ในวิชานั้น และถือว่าผิดวินัยนักศึกษา จะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๙ การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษาอาจกระทาได้ระหว่างภาคการศึกษา ด้วยวิธีสอบย่อย ทารายงาน งานที่แบ่ง
กันทาเป็นหมู่คณะ การทดสอบระหว่างภาคการศึกษา การเขียนสารนิพนธ์ประจารายวิชา หรืออื่น ๆ และเมื่อ
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สิ้นสุดภาคการศึกษา จะมีการสอบปลายภาคสาหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ให้เป็นไปตามที่
ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ทั้งนี้ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนหลังสอบ
ปลายภาคการศึกษาในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการสอบ
ปลายภาคการศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามประกาศการส่งผลการเรียนของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๐ การประเมินผลการศึกษา
๔๐.๑ ให้คณะกรรมการประจาคณะ อนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา
กาหนดให้ระบบระดับคะแนนตัวอักษร ความหมายและระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย
ระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕๐
B
ดี (Good)
๓.๐๐
C+
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
๒.๕๐
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐๐
D+
อ่อน (Poor)
๑.๕๐
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐๐
F
ตก (Failed)
๐.๐๐
๔๐.๑.๑ ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับ
คะแนนตัว อั กษรที่ถื อว่ าสอบได้ต ามระบบนี้ ต้อ งไม่ ต่าว่า D ถ้า นักศึ กษาได้ระดับ คะแนนตัว อั กษรใน
รายวิชาใดเป็น F ต้องลงทะเบียนเรียนซ้าจนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาเลือกสามารถลงทะเบียนและเรียน
รายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ แล้วให้เปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรวิชาเดิมที่เรียนซ้าหรือเรียนแทน
เป็นตัวอักษร R
๔๐.๑.๒ ส่วนการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนตัวอักษรต่ากว่า C ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนซ้าจนกว่าจะสอบได้
๔๐.๒ การประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อกาหนดเฉพาะ
ของแต่ ล ะหลั ก สู ต ร และรายวิ ช าที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้ เ รี ย นเพิ่ ม เติ ม หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถ
ประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนนตัวอักษรได้ ให้ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้
ตัวอักษร ความหมาย
S
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (Satisfactory)
U
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (Unsatisfactory)
I
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
การถอนรายวิชาเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)
AU การเรียนรายวิชาทีไ่ ม่นับหน่วยกิต (Audit)
R
การลงทะเบียนเรียนซ้าหรือเรียนแทน (Repeated or Replaced)

๑๘

รายวิชาที่ได้ผลประเมิน U นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้าจนกว่าจะสอบได้ผล
ประเมิน S
๔๐.๓ การให้ I ในรายวิชาใดจะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
๔๐.๓.๑ นักศึกษาขาดสอบปลายภาคเนื่องจากป่วยหรือเหตุสุดวิสัย
๔๐.๓.๒ อาจารย์ ผู้ ส อนหรื อ คณบดี เ ห็ น สมควรให้ ร อผลการเรี ย น เพราะ
นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์
๔๐.๔ นั กศึกษาที่ ได้ I จะต้องดาเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ ยนผลการ
ประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษรอื่น โดยกรณีเปลี่ยนผลการประเมินตามข้อ ๔๐.๓.๑ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการประจาคณะ และการเปลี่ยนผลการประเมิน ตามข้อ ๔๐.๓.๒ ให้เป็นไปตามอาจารย์ผู้สอน
กาหนด ทั้ งนี้ ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกาหนดดังกล่ าวให้ อาจารย์ผู้ ส อนพิจารณา
ประเมินผลจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว และหากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการประเมินใหม่ ภายในภาคการศึกษาถัดไป
ให้นายทะเบียนของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนเป็น F หรือ U แล้วแต่กรณี เว้นแต่อธิการบดีอนุมัติให้ขยายเวลา
๔๐.๕ การให้ระดับคะแนนตัวอักษรเป็น F ในรายวิชาใดจะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
๔๐.๕.๑ นักศึกษาสอบตก
๔๐.๕.๒ นักศึกษาทุจริตในการสอบ
๔๐.๕.๓ นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนเป็น I แต่มิได้ดาเนินการขอประเมินผลเพื่อ
แก้ I ให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป
๔๐.๖ การให้ S หรือ U ใช้สาหรับประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่นาหน่วยกิตมาคานวณ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๔๐.๗ การให้ W ในรายวิชาใดจะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
๔๐.๗.๑ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนตามข้อ ๓๓.๔
๔๐.๗.๒ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๖
๔๐.๗.๓ นักศึกษาได้รับอนุมัติจากคณบดี ให้เปลี่ยนจาก I ที่นักศึกษาได้รับตาม
ข้อ ๔๐.๓.๑ และครบกาหนดเวลาการเปลี่ยน I แล้ว แต่การป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด โดยมีหลักฐาน
ที่เชื่อถือได้
๔๐.๘ การให้ AU ในรายวิชาใดจะกระทาในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตตามข้อ ๓๑
๔๐.๙ การนับจานวนหน่วยกิต
๔๐.๙.๑ การนับจานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคานวณหาระดับคะแนนเฉลี่ย ให้
นับจากทุกรายวิชาทีม่ ีระบบการให้คะแนนแบบระดับคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้า หรือเรียน
แทนในรายวิชาใด ให้นาจานวนหน่วยกิตและระดับคะแนนที่ได้ไปใช้ในการคานวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย
๔๐.๙.๒ การนับจานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับ
เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น

๑๙

๔๐.๑๐ การคานวณระดับคะแนนเฉลี่ย
๔๐.๑๐.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาค (GPA) ให้คานวณจากผลการ
เรียนของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยนาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับระดับคะแนนของ
แต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น การคานวณดังกล่าว ให้ตั้งหารถึง
ตาแหน่งทศนิยม ๓ ตาแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมตาแหน่งที่ ๓ ที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเพื่อให้เหลือ
ทศนิยม ๒ ตาแหน่ง สาหรับรายวิชาที่ยังมีผลการประเมินเป็นตัวอักษร I ไม่ให้นาหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหาร
เฉลี่ย
๔๐.๑๐.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ให้คานวณผลจากการเรียนของ
นักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยนาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิต กับ
ระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามข้อ ๔๐.๑๐.๑ เป็นตัวตั้ง หารด้วยจานวนหน่วยกิตรวม
ทั้งหมด การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม ๓ ตาแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมตาแหน่ งที่ ๓
ที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไป เพื่อให้เหลือทศนิยม ๒ ตาแหน่ง สาหรับรายวิชาที่ยังมีผลการประเมิน เป็นตัวอักษร I
ไม่ให้นาหน่วยกิตรวมเป็นตัวหารเฉลี่ย
๔๐.๑๐.๓ การคานวณระดับคะแนนเฉลี่ย สะสมของนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา
ย้ายคณะ ให้คานวณระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่มีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า
๔๐.๑๐.๔ การคานวณระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมที่โอนมาจากสถานศึกษาอื่น
และนักศึกษาที่สาเร็จการศึ กษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และได้อนุมัติให้เข้าศึกษาต่อ ให้คิดเฉพาะ
ระดับคะแนนของรายวิชาที่เรียนใหม่เท่านั้น
๔๐.๑๑ การแจ้งผลการเรียน
๔๐.๑๑.๑ มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการเรียนภายหลังจากการประมวลผลการ
เรียนแล้วเสร็จในแต่ละภาคการศึกษา
๔๐.๑๑.๒ มหาวิทยาลัยจะระงับการแจ้งผลการเรียนให้แก่นักศึกษา กรณี
นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย
๔๐.๑๑.๓ มหาวิทยาลั ยจะระงับการแจ้งผลการเรียนให้ แก่นักศึ กษากรณี
นักศึกษาค้างชาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
๔๐.๑๑.๔ มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรอง
ใด ๆ ให้แก่นักศึกษา หากนักศึกษาค้างชาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย ถึงแม้จะได้มีการแจ้งผลการเรียนไปแล้ว
ก็ตาม
ข้อ ๔๑ การเรียนซ้าหรือเรียนแทน
๔๑.๑ ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นครบหน่ ว ยกิ ต ตามแผนการเรี ย นของ
หลักสูตรที่ศึกษาแล้ว มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าว่า ๒.๐๐ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาที่
สอบได้ต่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นแทนก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
สาขาวิชา

๒๐

๔๑.๒ ในกรณีที่นักศึกษาสอบตกหรือได้ระดับคะแนนตัวอักษร F จะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นซ้าอีก หรืออาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
สาขาวิชา
๔๑.๓ ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ย หรือระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาที่สอบได้ต่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B
รายวิชาใดที่เรียนซ้าหรือเรียนแทนให้นาระดับคะแนนที่ได้ไปคิดระดับคะแนนเฉลี่ยและ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยระดับคะแนนตัวอักษรที่ได้จากรายวิชาเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ R
๔๑.๔ กรณีนักศึกษาเข้ารับการศึก ษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง จะลงทะเบียน
รายวิชาซ้าหรือเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้
ข้อ ๔๒ รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาจะต้องรับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามที่
ระบุไว้ในหลักสูตร ถ้าผู้ใดปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน เนื่องจากประพฤติตนและปฏิบัติงานขัดต่อระเบียบวินัย
ผู้ควบคุมซึ่งเป็นอาจารย์หรือบุคคลจากภายนอกอาจพิจารณาส่งตัวกลับ ฯลฯ ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์
ตามความต้องการแห่ งหลั กสู ตรของคณะนั้น จะได้รับการประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์ (U) นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้าใหม่
หมวด ๙
การสาเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และการอนุมัติปริญญา
ข้อ ๔๓ การสาเร็จการศึกษา
๔๓.๑ นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด ต้องยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษาที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษานั้น
๔๓.๒ ให้คณะกรรมการประจาคณะเป็นผู้อนุมัติการสาเร็จการศึกษา และให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาให้คณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณา
๔๓.๓ ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
๔๓.๓.๑ มีความประพฤติดีและมีคุณธรรม
๔๓.๓.๒ ต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่า ง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรสาขาวิชา
และมีระยะเวลาศึกษาเป็นไปตามข้อ ๑๑
๔๓.๓.๓ ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๔๓.๓.๔ ต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
๔๓.๓.๕ กรณีเทียบโอนรายวิชาต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒
ภาคการศึกษาปกติ

๒๑

ข้อ ๔๔ การขอรับปริญญา
๔๔.๑ นักศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๔๓.๓
๔๔.๒ ให้นักศึกษายื่นคาร้องแสดงความจานงขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ตามวิธีการ
ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด พร้อมทั้งต้องชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๔๔.๓ นักศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา จะต้องไม่มีพันธะด้านหนี้สิน
ใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๕ การให้และอนุมัติปริญญา
๔๕.๑ ให้มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาตรีที่ได้รับการอนุมัติการสาเร็จ
การศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะ ผ่านความเห็นชอบของสภาวิช าการ เพื่อขออนุมัติปริญญาจาก
สภามหาวิทยาลัย
๔๕.๒ การให้ปริญญา
นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญา ต้องสอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๔๕.๓ การให้ปริญญาเกียรตินิยม
มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณาให้ ป ริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย มแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
๔๕.๓.๑ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า ระดับคะแนนตัวอักษร C ตามระบบ
ระดับคะแนนตัวอักษร หรือไม่ได้ U ตามระบบสัญลักษณ์
๔๕.๓.๒ ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้า หรือเรียนแทนรายวิชาใด
๔๕.๓.๓ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป สาหรับปริญญาเกียรติ
นิยมอันดับ ๑ หรือได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป สาหรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒
๔๕.๓.๔ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
๔๕.๓.๕ สาเร็จการศึกษาภายในกาหนดเวลาไม่เกินจานวนปีการศึกษาที่ระบุไว้
ในหลักสูตร
๔๕.๓.๖ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนรายวิชา ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
๔๕.๔ เกียรติบัตรการเรียน
คณะกรรมการประจาคณะจะพิจารณานักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี
เพื่ออนุมัติให้ เกีย รติบั ตรการเรีย นดี และดีเยี่ยมแก่ผู้ สาเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ไม่ได้รับปริญญา
เกียรตินิยม ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๔๕.๔.๑ นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเกีย รติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ต้องสอบได้
จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป
๔๕.๔.๒ นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี ต้องสอบได้จานวน
หน่วยกิตครบตามหลักสูตร และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป

๒๒

หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๖ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อกาหนด หรือหลักเกณฑ์ใด เพื่อปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ ให้นาประกาศ ระเบียบ ข้อกาหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริ ญญาตรีที่มีผล
ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ใช้ข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ ข้อกาหนด
หรือหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๔๗ สาหรับนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งประกาศและคาสั่งของมหาวิทยาลัยซึ่งใช้บังคับอยู่ใน
ขณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มาใช้บังคับกับการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาผู้นั้นต่อไป
จนกว่าจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

๒๓

หมายเหตุ :- โดยที่ มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๘ และ เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ออกใช้ บั ง คับ เพื่อ รองรั บ การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รที่มี ลั ก ษณะเฉพาะตามจุด เด่น ทางด้า นวิช าการและ
วิชาชีพ อันเป็นการตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าทางศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ประจวบเหมาะกับข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับเดิมใช้
บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไป สมควรแก่การที่จะปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวข้างต้น และให้สอดคล้องกับ สภาพในปัจจุบัน ตลอดจน
กาหนดคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ ให้
สูงขึ้น เพื่อให้เป็นปริญญาที่ทรงเกียรติยศสูงสุดโดยแท้จริง

