ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2560
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ให้สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18
มกราคม พ.ศ. 2560 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2549
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สภามหาวิทยาลัย”หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา”หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นั ก ศึก ษาภาคปกติ ”หมายความว่ า นัก ศึ กษาของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา
ที่จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ
“นักศึกษาภาคพิเศษ”หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่
จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ
“อาจารย์ที่ปรึกษา”หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแต่งตั้งให้ทา
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
“คณะ” หมายความว่า คณะต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่ า คณะกรรมการประจ าคณะต่ า ง ๆ ในสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สาขาวิ ช า” หมายความว่ า สาขาวิ ช าในสั ง กั ด ของคณะต่ า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
“กองบริ การการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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“คณะกรรมการอนุ มัติการประเมินผลการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการอนุมัติการ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษา
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ คาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้
เป็นไปตามข้อบังคับนี้
การใดที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของสภาวิชาการมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบคาวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด
หมวด 1
ระบบการศึกษา
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาดังต่อไปนี้
6.1 การจัดการศึกษาภาคปกติ
(1) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาหนึ่ง ๆ
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และอาจเปิดภาคฤดูร้อนก็ได้
(2) ภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า15 สัปดาห์ ภาคฤดูร้อน
มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
(3) ในกรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาที่จาเป็นจะต้องเปิดสอนใน
ภาคฤดูร้อนให้ถือเสมือนว่า ภาคฤดูร้อนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาภาคปกติ
(4) หลักสูตรสาขาวิชาใดจะเปิดทาการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนให้ผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการประจาคณะและสภาวิชาการ
6.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ
(1) มหาวิ ท ยาลั ย สามารถจั ด การศึ ก ษาภาคพิ เ ศษให้ กั บ บุ ค ลากรภ ายในและ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยได้โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(2) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาภาคพิเศษ ในระบบไตรภาค โดยแต่ละ
ภาคการศึกษาจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ -อาทิตย์ หรือนอกเวลาราชการเพื่อสนองความต้องการของ
มวลชนในท้องถิ่นและไม่จากัดอายุของผู้เรียน
(3) ในแต่ละภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยอาจใช้สื่อการเรียน
การสอน และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาประสบผลสาเร็จสูงสุด
6.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการจัดการศึกษา จานวนหน่วยกิตใช้แสดงถึงปริมาณ
การศึกษาของแต่ละวิชา
6.4 การเทียบความรู้จากประสบการณ์เดิมของนักศึกษาภาคพิเศษ ในรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ และรายวิ ช าการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ และสหกิ จ ศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
6.5 การเทียบความรู้จากประสบการณ์เดิม นอกเหนือจากข้อ 6.4 ในรายวิชาอื่น ๆ ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ 7 หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความ
รอบรู้อย่ างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็น คุณค่าของตนเอง ผู้ อื่น สั งคม ศิล ปวัฒ นธรรมและธรรมชาติ ใส่ ใจ
ต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก โดยมี
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
7.2 หมวดวิชาเฉพาะ เป็นกลุ่มวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐาน และวิชาชีพที่มุ่งหมาย
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ โดยมีหน่วยกิตระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
ระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัด
หรื อสนใจ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรี ย นเลื อกเรียนตามรายวิช าใด ๆ ในหลั กสู ตรของมหาวิทยาลั ยโดยระดั บ
อนุปริญญามีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข้อ 8 หลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษาส าหรั บ การลงทะเบีย นเรียนเต็มเวลา และไม่เกิ น 9 ปี การศึก ษาส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 9 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 10 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษาสาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 11 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
หมวด 3
การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา
ข้อ 12 คุณสมบัติของนักศึกษา
12.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบัน
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองสาหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) ปริญญาตรี (4 ปี) หรือ
ปริญญาตรี (5 ปี)
12.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือ
ระดับอนุปริ ญญา (3ปี ) หรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิช าที่จะเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
12.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ โรคทางจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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12.4 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัย
นักศึกษา
ข้อ 13 การเข้าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 12 เข้าเป็นนักศึกษาแต่ละครั้ง
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ 14 การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
14.1 มหาวิ ท ยาลั ย อาจจะรั บ ย้ า ยนั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ซึ่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตรแล้ว
14.2 คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 12
(2) ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
(3) มีผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดิมโดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
14.3 ผู้ประสงค์จะขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์
จะเข้าศึกษา
(2) มีระเบี ยนแสดงผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหารายวิช าที่ได้เรียนไปแล้ ว
ต่อมหาวิทยาลัย
14.4 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมา โดย
รายวิชาเทียบโอนจะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกันกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนเทียบ
ได้ไม่ต่ากว่า C เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 15 การเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
15.1 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาอื่น สามารถเข้ารับการสอบ
หรือการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.2 การเทียบโอนหน่วยกิต
ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน
ข้อ 16 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
16.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยต้องรายงานตัว
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และลงทะเบียนเรียน ชาระเงินค่าหน่วยกิต ค่าบารุงการศึกษา ค่าประกันของ
เสียหาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จึงจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษา
16.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษา แต่ไม่อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องต่อมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์
16.3 ผู้ ที่ได้รั บคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมีส ถานภาพหรือรหั ส นักศึกษาไม่เกินหนึ่งรหั ส
ในขณะที่ยังมีสภาพเป็นนักศึกษาอยู่ หากมีสถานภาพซ้าซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัสจะต้องลาออกจากการเป็น
นักศึกษาเพื่อให้เหลือเพียงรหัสเดียว ยกเว้นกรณีที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
16.4 ในทุ ก ภาคการศึก ษาที่นั ก ศึก ษาลงทะเบี ยนเรีย น หรื อ ไม่ มี การลงทะเบี ย นแต่ อ ยู่
ระหว่างการแก้ไขผลการศึกษา การค้นคว้า การทารายงาน ฯลฯ เพิ่มเติมในภาคเรียนใด นักศึกษาจะต้องชาระ
ค่าบารุงศึกษาเพื่อให้มีสภาพการเป็นนักศึกษา
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ข้อ 17 การลาพักการศึกษา
นักศึกษาที่ไม่สามารถศึกษาในภาคเรียนปกติใดได้สามารถยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษา โดย
ยื่นคาร้องพร้อมแนบหลักฐานความจาเป็นและชาระค่าธรรมเนียม ภายในวันสุดท้ายของภาคเรียนหรือตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้การลาพักการศึกษาให้กระทาได้ติดต่อกันไม่เกิน 2 ปีการศึกษา
ข้อ 18 สภาพนักศึกษาและการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
18.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกได้ ดังนี้
(1) นักศึกษาเกณฑ์ปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
2.00 ขึ้นไป
(2) นักศึกษารอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
1.80 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 2.00 เมื่อเรียนครบโครงสร้างของหลักสูตร
18.2 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังนี้
กรณีนักศึกษาภาคปกติ
(1) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 2นับตั้งแต่
เข้าเรียน
(2) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20 นับตั้งแต่เข้าเรียน
(3) ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
(4) มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 6 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา (3 ปี) ครบ 8 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ครบ 10 ปี
การศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี และครบ 4 ปีการศึกษาปกติติดต่อกัน
ในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
(5) ลาออกหรือเสียชีวิต
(6) ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 12
(7) ลาพักการศึกษาเกิน 2 ปีการศึกษาติดต่อกัน
(8) กระทาผิดวินัยนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้พ้นสภาพนักศึกษา
(9) ไม่ชาระเงินค่าบารุงหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาและมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วไม่
เป็นผู้ขาดแคลนอย่างแท้จริง
กรณีที่นักศึกษาพ้นสภาพตาม (1) (2) แล้วแต่หากรายใดมีผ ลการเรียนไม่ส มบูรณ์
(ได้รับระดับคะแนน I) ให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็ จไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
กรณีนักศึกษาภาคพิเศษ
(1) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 3
นับตั้งแต่เข้าเรียน
(2) นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ 6, 9, 12,
15, 18, 21, 24 นับตั้งแต่เข้าเรียน
(3) ลงทะเบียนครบหลักสูตร แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80
(4) มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ 6 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา (3 ปี) ครบ 8 ปีการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ครบ 10 ปี
การศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี และครบ 4 ปีการศึกษาปกติติดต่อกัน
ในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
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(5) ลาออกหรือเสียชีวิต
(6) ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 12
(7) ลาพักการศึกษาเกิน 2 ปีการศึกษาติดต่อกัน
(8) กระทาผิดวินัยนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้พ้นสภาพนักศึกษา
(9) ไม่ชาระเงินค่าบารุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา และมหาวิทยาลัย
พิจารณาแล้วไม่เป็นผู้ขาดแคลนอย่างแท้จริง
กรณีที่นักศึกษาพ้นสภาพตาม (1) (2) แล้วแต่หากรายใดมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์
(ได้รับระดับคะแนน I) ให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
หมวด 4
การลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม
ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน
19.1 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
19.2 จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้
(1) นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน
22 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ส่วนภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
(2) นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 12 หน่วยกิต
19.3 การลงทะเบียนเรียน ให้ดาเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษา
ลงทะเบียนหลังจากวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องชาระค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
19.4 การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หรือลงทะเบียนด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
19.5 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนนั้นต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
19.6 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกาหนด ให้กระทาได้ภายในระยะเวลาของการเพิ่มถอน
รายวิชา หากพ้นกาหนดมหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ
19.7 มหาวิทยาลั ย อาจกาหนดเงื่อนไขให้ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิช าผ่านก่อน
(Prerequisite) สาหรับการลงทะเบียนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องมีผลการเรียนเป็น S หรือระดับคะแนน D
ขึ้นไป และการลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของรายวิชาใด ๆ ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชา
ที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
19.8 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากการลาพักการศึกษา
เกิน 2 ปีการศึกษาติดต่อกันกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควรโดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพ
นั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษาในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
การอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคแรกหากพ้นกาหนดเวลา 2 ปีการศึกษา นับจาก
วันที่นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไม่อาจกระทาได้
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19.9 กรณี ที่ มี โ ครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งสถาบั น การศึ ก ษา อธิ ก ารบดี อ าจ
พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนเรียน
ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่นลงทะเบียน
รายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยชาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
19.10 การลงทะเบี ย นรายวิช าฝึ กประสบการณ์วิ ช าชีพ หรือสหกิจศึก ษาในภาคเรียนใด
ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่หลักสูตรกาหนดไว้
ข้อ 20 การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ ดังนี้
20.1 การเรียนการสอนภาคทฤษฎีให้กาหนด 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
20.2 การเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้กาหนดไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า
30 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
20.3 การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามให้กาหนดไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
20.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ข้อ 21 การเพิ่ม-ถอนรายวิชา
21.1 การเพิ่ม-ถอนรายวิชา จะกระทาได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา
หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
21.2 ขั้นตอนในการเพิ่ม-ถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
21.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนและศึกษาครบตามหลักสูตรอนุปริญญาหรือปริญญาตรีและได้ค่า
ระดับคะแนนสะสมถึงเกณฑ์ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว อาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมได้ในวิชาที่เปิดสอนอยู่ใน
มหาวิทยาลัย โดยถือเป็นผู้เข้าร่วมศึกษาแต่จะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 22 การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา การยกเว้น หรือการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
หมวด 5
การวัดและประเมินผล
ข้อ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา
23.1 ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอด
ภาคการศึกษาโดยวิธีต่าง ๆ เช่น การสอบย่อย การทารายงาน การสอบกลางภาค ฯลฯ และให้มีการสอบ
ปลายภาคโดยให้คิดคะแนนสอบปลายภาคตั้งแต่ร้อยละ 30-50 ของคะแนนทั้งหมด เว้นแต่รายวิชาที่กาหนด
ให้ประเมินผลในลักษณะอื่นโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
23.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึง
จะมีสิทธิเข้าสอบและได้รับการวัดและประเมินผล
23.3 กรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ให้
อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
23.4 มหาวิทยาลัยใช้ระบบสัญลักษณ์ ระดับคะแนน และค่าระดับคะแนน ในการวัดและ
ประเมินผล ดังนี้
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ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor) 1.00
F
ไม่ผ่าน (Fail)
0.00
Fe
ขาดสอบปลายภาค (Failure : absent from examination)
S
เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
P
ผ่าน (Pass)
V
ผู้เข้าร่วมศึกษา (Visitor)
W
การถอนรายวิชา (Withdrawn)
23.5 ระดับคะแนน A, B+,B,C+,C,D+,D และ F ใช้สาหรับกรณี
(1) รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบหรือมีผลงานที่ประเมินผลได้เป็นค่าระดับคะแนนหรือ
รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและมีผลงานที่ประเมินผลได้เป็นค่าระดับคะแนน
(2) เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน
23.6 นักศึกษาที่มีผลการศึกษาตั้งแต่ระดับคะแนน D ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านในรายวิชานั้น
ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดให้เป็นอย่างอื่น
23.7 ระดับคะแนนใช้กับกรณีดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาด
สอบเนื่ องจากเหตุจาเป็น และสุ ดวิสัย อย่างยิ่ง นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบที่
กองบริการการศึกษา โดยต้องดาเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
(2) หากนักศึกษาไม่ดาเนินการขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาคตามเวลาที่
กาหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ Fe เป็นค่าระดับคะแนน F หรือ U แล้วแต่กรณี
23.8 ระดับคะแนน “I” ใช้กับกรณี ดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้สาเร็จสมบูรณ์ได้โดยมี
หลักฐานแสดงว่ามีเหตุจาเป็นอย่างยิ่ง
(2) นักศึกษาทางานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชานั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์และ
อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา
(3) นักศึกษาจะต้องดาเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อแก้ระดับคะแนน I ให้สมบูรณ์
ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไป หากพ้นกาหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่า
ระดับคะแนน F หรือ U แล้วแต่กรณี
23.9 ระดับคะแนน S หรือ U ใช้สาหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตแต่หลักสูตรกาหนดให้มีการ
ประเมินผลการศึกษาโดยไม่คิดค่าระดับคะแนน
23.10 ระดับคะแนน V ใช้สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตและ
มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หากเวลาเรียนไม่ครบตามกาหนดให้เปลี่ยนระดับคะแนน V เป็น W
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23.11 ระดับคะแนน P ใช้สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาเรียน
มาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในระดับเดียวกัน หรือจากมหาวิทยาลัยแต่ย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย
23.12 ระดับคะแนน W ใช้สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน
ไว้แล้ว และได้กระทาขอยกเลิกก่อนการสอบปลายภาค 3 สัปดาห์
23.13 การนับหน่วยกิตสะสม และการคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(1) มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับคะแนน
ของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
(2) การคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้นาผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนของทุก ๆ รายวิชาที่เรียนมารวมกันแล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด
(3) ในกรณีที่ นั กศึก ษาลงทะเบียนเรีย นซ้าในรายวิช าที่ไ ด้ระดับคะแนนต่ากว่า C
มหาวิทยาลัย จะอนุญาตให้เรียนซ้าได้อีกหนึ่งครั้ง ส่วนการบันทึกผลการเรียนมหาวิทยาลัยจะเลือกบันทึก
รายวิชาเรียนที่ได้ระดับคะแนนดีที่สุดให้ และผลการเรียนที่ไม่เลือกบันทึกจะเปลี่ยนเป็น W
23.14 การประเมินผลรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนน
ต่ากว่า C หรือคะแนนรวมต่ากว่าร้อยละ 60 ถือว่าสอบตก นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และผลการเรียน
ที่ต่ากว่า C หรือสอบตกจะเปลี่ยนเป็น W
23.15 นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับระดับคะแนนเป็น F
หรือ U แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 การสอบตก และการเรียนซ้า
24.1 รายวิชาใดที่นักศึกษามีระดับคะแนนต่ากว่า C อาจขอเรียนซ้ารายวิชานั้นได้โดยไป
เรียนวิชาอื่นที่อยู่ในหมวดหรือกลุ่มหรือแขนงเดียวกัน
24.2 รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตร ถ้านักศึกษาสอบได้ระดับคะแนน F หรือ U
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซ้า
24.3 รายวิชาเลือกตามโครงสร้างหลักสูตร ถ้านักศึกษาสอบได้ระดับคะแนน F หรือ U
นักศึกษาสามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่นตามโครงสร้างหลักสูตรที่เรียนได้
24.4 รายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F หรือ U เมื่อทาการลงทะเบียนแล้วให้เปลี่ยนระดับคะแนน
F หรือ U เป็น W
24.5 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือกและเปลี่ยนไปเรียน
รายวิชาเลือกอื่นแทนจะไม่นับหน่วยกิตที่สอบตกเป็นตัวหาร
หมวด 6
การขอสาเร็จการศึกษาและการอนุมัติอนุปริญญาและปริญญา
ข้อ 25 นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น หากนักศึกษาไม่ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
มหาวิทยาลัยอาจยังไม่พิจารณาการสาเร็จการศึกษา
25.1 ผู้สาเร็จการศึกษามีสิทธิขอรับอนุปริญญาหรือปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
นักศึกษาภาคปกติ
(1) เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กาหนดให้เรียนเพิ่ม และไม่มีรายวิชาใดได้รับค่าระดับคะแนนเป็น F, I หรือ U
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(2) ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
(3) มีเวลาเรียน
(3.1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ไม่ต่ากว่า 5 ภาคการศึกษาและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 6 ปี
(3.2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ไม่ต่ากว่า 7 ภาคการศึกษา และมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ปี
(3.3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ไม่ต่ากว่า 8 ภาคการศึกษา และมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 10 ปี
(3.4) หลักสู ตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ากว่า 4 ภาคการศึกษา และมี
สภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 4 ปี
(4) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 3 ภาคการศึกษาปกติในกรณีการเรียนเพื่อปริญญาที่สอง
(5) ผ่านการทดสอบหรืออบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(6) ผ่ า นการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
25.2 นักศึกษาภาคพิเศษ
(1) เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กาหนดให้เรียนเพิ่ม และไม่มีรายวิชาใดได้รับค่าระดับคะแนนเป็น F, I หรือ U
(2) ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
(3) มีเวลาเรียน
(3.1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ไม่ต่ากว่า 5 ภาคการศึกษาและ
มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 6 ปี
(3.2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ไม่ต่ากว่า 10 ภาคการศึกษา และมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ปี
(3.3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ไม่ต่ากว่า 12 ภาคการศึกษา และมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 10 ปี
(3.4) หลักสู ตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ากว่า 6 ภาคการศึกษา และมี
สภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 4 ปี
(4) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 3 ภาคการศึกษาปกติในกรณีการเรียนเพื่อปริญญาที่สอง
(5) ผ่านการทดสอบหรืออบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(6) ผ่ า นการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
เมื่อนักศึกษาเรียนครบโครงสร้างตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ใน
ระยะเวลาตามข้อ 18
นักศึกษาที่มีคุณสมบั ติเป็ น ผู้ สาเร็จการศึกษา ต้องผ่ านคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผล
การศึกษา อนุมัติให้สาเร็จการศึกษา ก่อนเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
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ข้อ 26 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
26.1 เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้เกียรตินิยมอันดับ
1 และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.25 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 สาหรับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
และ 5 ปี
26.2 ระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าและปริญญาตรี ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และถ้าได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 -3.59 ทั้งระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและปริญญาตรีในสาขาเดียวกัน จะได้เกียรติ
นิยมอันดับที่สอง
26.3 ทุกรายวิชาจะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C
26.4 ทุกรายวิชาไม่เคยได้รับคะแนนเป็น F,U และไม่มีการลงทะเบียนเรียนซ้าซ้อนในรายวิชาใดๆ
26.5 ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือมีการเทียบโอนวิชาเรียน
26.6 นักศึกษาภาคปกติมีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติสาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน
8 ภาคการศึกษาปกติสาหรับหลักสูตร 4 ปี และ 10 ภาคการศึกษาปกติสาหรับหลักสูตร 5 ปีทั้งนี้ให้นับภาคฤดู
ร้อนเป็น 1 ภาคการศึกษาปกติด้วย
26.7 นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน 6 ภาคการศึกษาสาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน
12 ภาคการศึกษาสาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาสาหรับหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 27 การอนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญา สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ
หมวด 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 28 ในกรณีที่ยังไม่ได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือ คาสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้ระเบียบ
ประกาศ หรือคาสั่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2549 ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง
ตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

