
ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี    

พ.ศ.  2547 
___________________ 

 
 โดยท่ีมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อใหก้ารปฏิบติังานราชการมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและไดมี้ 

การนาํวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีมาใช ้ เพื่อมุ่งไปสู่ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ  
และลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเกินความจาํเป็นประกอบกบัมีการปฏิรูปการศึกษา  จึงสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนและสอดคลอ้งกบัหลกัการ 
ดงักล่าว   อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 15(2) และ (3) และมาตรา  32  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช  พ.ศ.  2521   สภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชจึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้  1  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ว่าดว้ยการศึกษา 
ขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2547” 
 

ขอ้  2  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา 2548  เป็นตน้ไป  
 
             ขอ้  3  ให้ยกเลิก 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2523               (1) 
               (2) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ.  2523 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 3)                (3) 
พ.ศ.  2525 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 4)                (4) 
พ.ศ.  2526 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 5)               (5) 
พ.ศ.  2527 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 6)               (6) 
พ.ศ.  2527 
 
             (7) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 7)  
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พ.ศ.  2527  

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 9)                (8) 
พ.ศ.  2528  

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 10)                (9) 
พ.ศ.  2528  
              (10) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 11)  
พ.ศ. 2528  
              (11) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 12)  
พ.ศ.  2531  
             (12) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 13)  
พ.ศ.  2536  
              (13) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 14)  
พ.ศ.  2542  
  (14) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 15)  
พ.ศ.  2543  

 

ขอ้  4  บรรดาประกาศ มติ และระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบัน้ี หรือซ่ึงขดั 
หรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
    
  ขอ้  5  ในขอ้บงัคบัน้ี 

“มหาวิทยาลยั”  หมายถึง  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
  “สภามหาวิทยาลยั”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
  “สภาวิชาการ”  หมายถึง  สภาวิชาการมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

  ขอ้  6  ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี  และใหอ้อกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบติัการ
ตามขอ้บงัคบัน้ี  และในการน้ีใหมี้อาํนาจกาํหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอ่ืนไดโ้ดยประกาศ
ของมหาวิทยาลยั 
  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี  ใหอ้ธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 
เพื่อวินิจฉยัช้ีขาด 

หมวด  1 
การจัดการศึกษา 

 
ขอ้ 7  มหาวิทยาลยัจดัระบบการศึกษาเป็นระบบทวภิาค  โดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็นสอง 

ภาคการศึกษาปกติ  ซ่ึงมีระยะเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่  15  สปัดาห์  คือ  ภาคตน้และภาคปลาย  และอาจจดั 
ภาคพิเศษ  ซ่ึงมีระยะเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่  6  สปัดาห์ ต่อจากภาคปลายอีกหน่ึงภาคกไ็ด ้  

ในกรณีท่ีหลกัสูตรใดมีเหตุผลอนัสมควร สภามหาวิทยาลยัอาจกาํหนดใหภ้าคการศึกษาของ 
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หลกัสูตรนั้นแตกต่างจากท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึงกไ็ด ้ทั้งน้ีตามท่ีกาํหนดในระเบียบของมหาวิทยาลยั 
  

 ขอ้ 8 มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลโดยกาํหนดสาระทางวิชาการผา่น 
ส่ือการสอนทางไปรษณีย ์ วิทยกุระจายเสียง  วิทยโุทรทศัน์  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือวิธีการอยา่งอ่ืนท่ีเอ้ือต่อ
การศึกษาดว้ยตนเอง โดยไม่เขา้หอ้งเรียนตามปกติและอาจจดัใหมี้การสอนทบทวนเป็นคร้ังคราว  ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของการบริการทางวิชาการแก่นกัศึกษา   โดยมีศูนยบ์ริการการศึกษาประจาํภูมิภาค  และศูนยบ์ริการ
การศึกษาประจาํทอ้งถ่ินไวใ้หบ้ริการการศึกษา 

 
ขอ้ 9 มหาวิทยาลยัจดัหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีเป็นสองหลกัสูตรคือ  
(1) หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี   
(2) หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีต่อเน่ือง   
ในการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัอาจใหอ้นุปริญญาหรือประกาศนียบตัรแก่นกัศึกษา 

ท่ีสอบผา่นตามเกณฑท่ี์กาํหนดในขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาในระดบัอนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร 
 
ขอ้ 10  นกัศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีใหมี้ระยะเวลาในการศึกษา  4  ปี และใหมี้เวลา 

การศึกษาทั้งหมดไม่เกิน  3  เท่าของระยะเวลาของหลกัสูตร  แต่จะตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่นอ้ยกวา่  6  ภาค 
การศึกษาปกติ  จึงจะยืน่คาํขอสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 
ขอ้  11  นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง ใหมี้ระยะเวลาในการศึกษาดงัต่อไปน้ี จึงจะ 

ยืน่คาํขอสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
(1) นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง 3 ปี มีระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี และใหมี้เวลา 

การศึกษาทั้งหมดไม่เกิน  3  เท่าของระยะเวลาของหลกัสูตร  แต่จะตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่นอ้ยกวา่ 5  ภาค 
การศึกษาปกติ 

(2) นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง  2  ปี  มีระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี  และใหมี้เวลา 
การศึกษาทั้งหมดไม่เกิน  3  เท่าของระยะเวลาของหลกัสูตร  แต่จะตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่นอ้ยกวา่  3  ภาค 
การศึกษาปกติ 
 

ขอ้ 12  นกัศึกษาซ่ึงไดรั้บการเทียบงานรายวิชาหรือโอนชุดวิชาหรือสมคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตร 
ท่ีตอ้งลงทะเบียนเรียนชุดวิชาบางชุดวิชาเพ่ิมเติมจากหลกัสูตรปกติ  หรือสมคัรเขา้ศึกษาโดยใชวุ้ฒิการศึกษาท่ี 
ไดรั้บการยกเวน้ชุดวิชาบางชุดวิชาให้นั้น  มีเวลาการศึกษาดงัน้ี 
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                           (1) นกัศึกษาซ่ึงไดรั้บการเทียบงานรายวชิาหรือสมคัรเขา้ศึกษาโดยใชว้ฒิุการศึกษาท่ีไดรั้บการ 
ยกเวน้ชุดวิชาบางชุดวิชาใหมี้สิทธิท่ีจะศึกษาไม่เกิน  3 เท่าของระยะเวลาของหลกัสูตร แต่จะตอ้งลงทะเบียนเรียน
ไม่นอ้ยกวา่  2 ภาคการศึกษาปกติ 
                           (2) นกัศึกษาซ่ึงไดรั้บการโอนชุดวิชาใหมี้สิทธิท่ีจะศึกษาไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของ 
หลกัสูตร แต่จะตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่นอ้ยกวา่  1 ภาคการศึกษาปกติ 

(3) นกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษาโดยใชว้ฒิุการศึกษาท่ีตอ้งลงทะเบียนเรียนชุดวชิาเพิ่มเติมจากหลกัสูตร 
ปกติ ซ่ึงทาํใหจ้าํนวนชุดวิชาท่ีตอ้งศึกษาทั้งหมดเกินกวา่จาํนวนท่ีหลกัสูตรกาํหนดไว ้ มหาวิทยาลยัจะเพิ่มเวลาในการ 
ศึกษาจากท่ีกาํหนดในขอ้ 10 และขอ้ 11 ใหอี้ก  1  ปีการศึกษา 

 
ขอ้ 13  มหาวทิยาลยัจดังานรายวิชาในระดบัปริญญาตรีเป็นชุด เรียกวา่ ชุดวชิา แต่ละชุดวชิามีค่า   

6 หน่วยกิต  และนกัศึกษาตอ้งศึกษารายวชิาดงัต่อไปน้ี 
             (1)   หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 20 ชุดวิชา ตามหลกัสูตร 
สาขาวิชาท่ีศึกษา 
              (2)  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีต่อเน่ือง  ซ่ึงนกัศึกษาจะตอ้งศึกษาไม่นอ้ยกวา่  12  ชุดวิชา  
ตามหลกัสูตรสาขาวิชาท่ีศึกษา 

ในกรณีท่ีหลกัสูตรใดมีเหตุผลอนัสมควร  สภามหาวิทยาลยัอาจกาํหนดใหก้ารจดังานรายวิชา  
ในแต่ละชุดวชิาใหมี้ค่าหน่วยกิตแตกต่างจากท่ีกาํหนดในวรรคหน่ึงกไ็ด ้ ทั้งน้ีตามท่ีกาํหนดในระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 

 
หมวด  2 

การรับเข้าศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา 
   
ขอ้ 14  ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นผูท่ี้สาํเร็จชั้นประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 

รับรอง   
(2) เป็นผูท่ี้สาํเร็จชั้นประโยคมธัยมศึกษาตอนตน้  หรือเทียบเท่าตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 

รับรอง  และประกอบอาชีพมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  5  ปีหลงัจากจบมธัยมศึกษาตอนตน้  หรือมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 25 ปี
บริบูรณ์ในวนัเปิดภาคการศึกษาท่ีสมคัร  หรือผา่นการอบรมหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรท่ีสภามหาวิทยาลยั 
รับรอง  

(3)  เป็นผูท่ี้สาํเร็จอนุปริญญา  หรือปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึง  หรือเทียบเท่าจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ี 
สภามหาวิทยาลยัรับรอง   

(4)  เป็นผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผูท่ี้ศึกษาตามอธัยาศยั และไดรั้บการเทียบ 
โอนผลการศึกษาซ่ึงสภาวิชาการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศึกษาได ้
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 ขอ้ 15  ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาซ่ึงมีคุณสมบติัตามขอ้ 14  ตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเน่ืองจากความประพฤติเส่ือมเสีย 
บุคคลซ่ึงเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั เน่ืองจากความประพฤติ 

เส่ือมเสียหากการกระทาํนั้นไดก้ระทาํโดยมิไดมี้เจตนากระทาํความผดิ หรือกระทาํโดยประมาท และลุแก่โทษ 
ในการกระทาํ จะกลบัเขา้ศึกษาใหม่ไดห้ากสภาวิชาการเห็นสมควรใหเ้ขา้ศึกษา ทั้งน้ีเม่ือพน้กาํหนด  5  ปี   
นบัตั้งแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนกัศึกษา 

 
ขอ้  16  มหาวทิยาลยัจะรับผูมี้คุณสมบติัตามขอ้  14  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  15   

เขา้ศึกษาโดยไม่มีการสอบคดัเลือก 
 
ขอ้  17  ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาสามารถสมคัรเป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรีไดเ้พียงหลกัสูตร 

เดียว และใหเ้ป็นไปตามระเบียบการสมคัรเป็นนกัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัจะประกาศใหท้ราบเป็นคราว  ๆ ไป 
 

 ขอ้  18  ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนกัศึกษากต่็อเม่ือมหาวทิยาลยัไดข้ึ้นทะเบียนผูน้ั้น 
เป็นนกัศึกษาแลว้  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดและประกาศให ้
ทราบเป็นคราว  ๆ ไป 
 

ขอ้  19  สถานภาพการเป็นนกัศึกษาส้ินสุดลงดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี 
(1) ตาย  
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติัตามขอ้  14  หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  15 
(4) ไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั  และมีโทษถึงขั้นใหพ้น้สถานภาพการเป็น 

นกัศึกษา 
(5) ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด   และไม่ชาํระค่าบาํรุงการศึกษาเพื่อ 

รักษาสถานภาพนกัศึกษา 
(6) ไม่สาํเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรเวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจาก 

มหาวิทยาลยัใหต่้ออายสุถานภาพนกัศึกษา 
(7) ไดรั้บอนุมติัปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลยัแลว้  เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจาก 

มหาวิทยาลยัใหเ้ขา้ศึกษาต่อ 
(8) ไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัและมีโทษถึงขั้นใหอ้อก 
(9) ปลอมแปลงเอกสารท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานต่อมหาวิทยาลยั 
 
ขอ้  20  เม่ือมหาวิทยาลยัไดข้ึ้นทะเบียนผูใ้ดเป็นนกัศึกษาแลว้  ใหด้าํเนินการตรวจสอบ 



 6
คุณสมบติัและการมีลกัษณะตอ้งหา้มของผูน้ั้นใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปี  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บผูน้ั้นเขา้ศึกษา   
โดยใหมี้คณะกรรมการทาํหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัและการมีลกัษณะตอ้งหา้มของผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาใหเ้ป็น 
ไปตามขอ้บงัคบัน้ี 

ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นไม่อาจตรวจสอบใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในวรรคหน่ึงได ้
ใหเ้สนอต่ออธิการบดีเพื่อขยายเวลาออกไปไดเ้ป็นคราวๆ ไป คราวละไม่เกิน 6 เดือน  

คุณสมบติั  การมีลกัษณะตอ้งหา้ม  การไดม้าซ่ึงคณะกรรมการ  หลกัเกณฑ ์วิธีการตรวจสอบ 
และการดาํเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
 

ขอ้  21  นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชตอ้งปฏิบติัตามวนิยันกัศึกษาตามระเบียบ 
ท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
               โทษทางวินยัท่ีจะลง ผูมี้อาํนาจสัง่ลงโทษทางวินยั หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการพิจารณาลงโทษ
ทางวินยัใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในระเบียบของมหาวิทยาลยั   

 
ขอ้  22  สถานภาพของนกัศึกษาในแต่ละชั้นปีใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
(1)  นกัศึกษาท่ีสอบไล่ไดน้อ้ยกวา่  6  ชุดวิชา  ใหเ้ทียบเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 
(2)  นกัศึกษาท่ีสอบไล่ไดต้ั้งแต่  6  ชุดวิชาข้ึนไป  แต่นอ้ยกวา่ 12  ชุดวิชา  ใหเ้ทียบเป็นนกัศึกษา 

ชั้นปีท่ี  2 
(3) นกัศึกษาท่ีสอบไล่ไดต้ั้งแต่  12 ชุดวิชาข้ึนไป  แต่นอ้ยกวา่  18 ชุดวิชา  ใหเ้ทียบเป็นนกัศึกษา 

ชั้นปีท่ี 3 
 (4)   นกัศึกษาท่ีสอบไล่ไดต้ั้งแต่  18  ชุดวิชาข้ึนไป  ใหเ้ทียบเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี  4 

 
หมวด  3 

การลงทะเบียน และการลาพกัการศึกษา 
 

ขอ้  23  นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติอยา่งนอ้ย  1  ชุดวิชา  แต่ไม่ 
เกิน  3  ชุดวิชา  จนกวา่จะครบจาํนวนชุดวิชาตามหลกัสูตรในสาขาวชิาท่ีศึกษา   
 

ขอ้ 24  มหาวทิยาลยัอาจกาํหนดใหน้กัศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาท่ี 
มหาวิทยาลยัประกาศกาํหนด  ใหล้งทะเบียนเรียนชา้กวา่กาํหนดไดโ้ดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม  ทั้งน้ีตอ้งก่อนวนั
สอบไล่ประจาํภาคการศึกษาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเดือน 

นกัศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  และประสงคจ์ะลาพกั 
การศึกษา หากจะรักษาสถานภาพนกัศึกษาไวใ้หย้ืน่คาํร้องขอลาพกัการศึกษาต่อมหาวิทยาลยั  

 
ขอ้ 25 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเป็นคร้ังแรก ตอ้งชาํระค่าวสัดุการศึกษาของชุดวิชา 

นั้นตามอตัราท่ีกาํหนด พร้อมกบัการลงทะเบียนเรียน 
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 ขอ้ 26 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาท่ีศึกษาได ้เม่ือ

เหลือวิชาท่ีจะตอ้งศึกษาไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลกัสูตร 
   
   ขอ้  27 นกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นชุดวิชาใดในการประเมินผลตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัน้ี หาก
ประสงคจ์ะลงทะเบียนสอบซ่อม   ใหล้งทะเบียนไดภ้ายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด   

 
   ขอ้ 28 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะเพิ่มชุดวิชา ใหย้ืน่คาํร้องขอเพ่ิมชุดวิชาต่อมหาวิทยาลยัภายใน

ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด   และเม่ือเพิ่มชุดวิชาใดแลว้จาํนวนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นตอ้งไม่เกิน
จาํนวน  3  ชุดวิชา  

 
ขอ้  29 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะถอนชุดวิชาใด  ภายหลงัจากท่ีนกัศึกษาไดรั้บทราบผลการ 

ลงทะเบียนแลว้ใหย้ืน่คาํร้องขอถอนชุดวิชานั้นต่อมหาวทิยาลยัภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด   
ชุดวิชาท่ีนกัศึกษาถอนการลงทะเบียน มหาวิทยาลยัจะไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้น 

ใหแ้ก่นกัศึกษา 
  
ขอ้ 30 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัประกาศไม่เปิดการเรียนการสอนชุดวิชาในภาคการศึกษาใด 

ภายหลงัจากท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนแลว้ ใหถื้อวา่นกัศึกษาผูน้ั้นไม่เคยลงทะเบียนเรียนในชุดวชิานั้นและ
มหาวิทยาลยัจะคืนค่าลงทะเบียนชุดวิชานั้นใหแ้ก่นกัศึกษา   
   

ขอ้ 31 นกัศึกษาซ่ึงมีความจาํเป็นตอ้งลาพกัการศึกษา ใหย้ืน่คาํร้องลาพกัการศึกษาต่อ 
มหาวิทยาลยัภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  โดยใหถื้อวา่ระยะเวลาท่ีลาพกัการศึกษา  ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตร 

 นกัศึกษาจะลาพกัการศึกษาไดค้ร้ังละไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกนั แต่ในกรณีท่ี 
นกัศึกษามีความจาํเป็นตอ้งลาพกัการศึกษามากกวา่สองภาคการศึกษาติดต่อกนั  ใหย้ืน่คาํร้องขอลาพกัต่อ
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติัเป็นคราว  ๆ ไป 

ในกรณีท่ีนกัศึกษาซ่ึงประสงคจ์ะลาพกัการศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนไวแ้ลว้ การยืน่คาํร้อง 
ขอลาพกัตอ้งกระทาํภายในกาํหนดเวลาของการถอนชุดวชิา  และใหถื้อวา่เป็นการถอนชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน
ไวแ้ลว้ดว้ย คาํร้องขอลาพกัการศึกษาท่ีไดย้ืน่หลงักาํหนดเวลาของการถอนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นใหถื้อวา่ 
คาํร้องนั้นตกไป 
  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดไวแ้ลว้และขอลาพกัการศึกษามากกวา่หน่ึง 
ภาคการศึกษา  ใหถื้อวา่การลาพกัการศึกษาในภาคนั้นเป็นการถอนชุดวิชา และการลาพกัการศึกษาในภาค 
การศึกษาถดัไปเป็นการลาพกัการศึกษา  และใหน้าํความในวรรคสามมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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  นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา  จะตอ้งชาํระค่าบาํรุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพ  
การเป็นนกัศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติท่ีขอลาพกัการศึกษา  มิฉะนั้นจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

 นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา   เม่ือจะกลบัเขา้ศึกษาต่อในภาคการศึกษาถดัไป   
ใหแ้สดงความประสงคโ์ดยการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น  

 
ขอ้ 32  การลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา และการถอนชุดวชิา จะมีผลสมบูรณ์กต่็อเม่ือนกัศึกษา 

ไดรั้บอนุมติัจากมหาวิทยาลยั 
การลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา และการลาพกัการศึกษา จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ี 

มหาวิทยาลยัประกาศกาํหนด  
 

ขอ้  33  การดาํเนินกิจกรรมในหมวดน้ี ใหเ้ป็นตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ  และภายในระยะเวลาท่ี 
มหาวิทยาลยัประกาศกาํหนดใหท้ราบเป็นคราว ๆ  ไป 

   
         

                            หมวด 4 
การประเมินผลการศึกษา 

 
 

ขอ้  34  ใหมี้การประเมินผลการศึกษาทุกชุดวิชาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนไวแ้ต่ละภาคการศึกษาและ 
ใชว้ิธีการประเมินผลการศึกษา ดงัน้ี 
                           (1)   การใหค้ะแนนกิจกรรมหรือการฝึกปฏิบติั 

       (2) การสอบประจาํภาคการศึกษา 
                           (3)   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามท่ีสาขาวิชาต่าง  ๆ  จะกาํหนดในช่วงก่อนสาํเร็จการศึกษา 

  
ขอ้  35  การประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชาใหส้าขาวิชาเป็นผูก้าํหนดวา่ชุดวิชาใดเป็น 

ชุดวิชาเชิงทฤษฎีหรือชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงปฏิบติั  และใหมี้อาํนาจกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนสาํหรับการ 
ฝึกปฏิบติัและการสอบไล่ประจาํภาคการศึกษาตามลกัษณะของแต่ละชุดวิชาท่ีสาขาวิชารับผดิชอบ แต่ตอ้งเป็น 
ไปตามหลกัเกณฑก์ารประเมินผลท่ีมีการกาํหนดสดัส่วนโดยสภาวิชาการ  ทั้งน้ีตามท่ีกาํหนดในระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 

ในกรณีท่ีสาขาวิชาใดเห็นวา่ชุดวิชาท่ีสาขาวิชารับผดิชอบมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งกาํหนดเกณฑก์าร 
ใหค้ะแนนแตกต่างจากท่ีหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง  ใหเ้สนอต่อสภาวิชาการเพื่อใหค้วามเห็นชอบเป็น 
รายชุดวิชาไป 

ประเภทขอ้สอบ และจาํนวนขอ้สอบของแต่ละชุดวิชาในการสอบไล่ประจาํภาคการศึกษาใหเ้ป็น 
ไปตามท่ีสภาวิชาการกาํหนด 
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ขอ้ 36  การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงทฤษฎีท่ีมีคะแนนกิจกรรมหรือคะแนนฝึกปฏิบติั

หาก 
นกัศึกษาสอบไล่ไม่ผา่นใหน้าํคะแนนกิจกรรมหรือคะแนนฝึกปฏิบติัดงักล่าวไปรวมกบัคะแนนในการสอบซ่อมของ 
ภาคการศึกษานั้น   

หากสอบซ่อมไม่ผา่นอีกใหล้งทะเบียนเรียนใหม่ และทาํกิจกรรมหรือฝึกปฏิบติัทาํใหม่ 
 

ขอ้ 37  การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบติัใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การตดัสินผลการสอบ นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั การใหล้าํดบัขั้น 
ผลการสอบ พิจารณาจากคะแนนของภาคทฤษฎีรวมกบัภาคปฏิบติั 

(2)  กรณีสอบไล่ภาคทฤษฎี ไม่ผา่นแต่สอบผา่นเฉพาะภาคปฏิบติั ใหล้งทะเบียนสอบซ่อมและ 
เขา้สอบซ่อมเฉพาะภาคทฤษฎี ไม่ตอ้งสอบภาคปฏิบติั ถา้นกัศึกษาสอบซ่อมในภาคทฤษฎีไม่ผา่นอีก  นกัศึกษาจะตอ้ง 
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาน้ีใหม่ การลงทะเบียนเรียนซํ้าในภาคท่ีสอบไม่ผา่น สามารถกระทาํไดใ้นภาคการศึกษาท่ี 
เปิดสอนโดยสอบเฉพาะภาคทฤษฎีแต่เพยีงอยา่งเดียว จนกวา่จะสอบผา่น  

(3)  กรณีสอบไล่ผา่นเฉพาะภาคทฤษฎีแต่สอบไม่ผา่นภาคปฏิบติัใหล้งทะเบียนสอบซ่อมและเขา้ 
สอบซ่อมเฉพาะภาคปฏิบติั ไม่ตอ้งสอบภาคทฤษฎี ถา้นกัศึกษาสอบซ่อมในภาคปฏิบติัไม่ผา่นอีกนกัศึกษาจะตอ้ง 
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาน้ีใหม่ การลงทะเบียนเรียนซํ้า  สามารถกระทาํไดใ้นภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนโดยสอบเฉพาะ 
ภาคปฏิบติัแต่เพียงอยา่งเดียว จนกวา่จะสอบผา่น  

ทั้งน้ีการประเมินผลตาม  (2)  และ  (3)  หากมีการปรับปรุงชุดวิชานกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ 
และสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบติั 
 

ขอ้  38  การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วชิาชีพ  ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) การตดัสินผลการสอบใหถื้อคะแนนรวมของทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
(2) กรณีสอบไล่ภาคทฤษฎี  ไม่ผา่นแต่สอบผา่นเฉพาะภาคปฏิบติั  ใหล้งทะเบียนสอบซ่อมและ 

เขา้สอบซ่อมเฉพาะภาคทฤษฎี  ไม่ตอ้งสอบภาคปฏิบติั  ถา้นกัศึกษาสอบซ่อมในภาคทฤษฎีไม่ผา่นอีก  นกัศึกษา
จะตอ้งลงทะเบียนเรียนชุดวชิาน้ีใหม่  การลงทะเบียนเรียนซํ้าในภาคท่ีสอบไม่ผา่น  สามารถกระทาํไดใ้นภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอบโดยสอบเฉพาะภาคทฤษฎีแต่เพยีงอยา่งเดียว จนกวา่จะสอบผา่น 

(3) กรณีสอบไล่ผา่นเฉพาะภาคทฤษฎีแต่สอบไม่ผา่นภาคปฏิบติั  ใหล้งทะเบียนสอบซ่อมและ 
เขา้สอบซ่อมเฉพาะภาคปฏิบติั  ไม่ตอ้งสอบภาคทฤษฎี  ถา้นกัศึกษาสอบซ่อมในภาคปฏิบติัไม่ผา่นอีกนกัศึกษา
จะตอ้งลงทะเบียนเรียนชุดวชิาน้ีใหม่  การลงทะเบียนเรียนซํ้าในภาคท่ีสอบไม่ผา่น  สามารถกระทาํไดใ้นภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอบโดยสอบเฉพาะภาคปฏิบติัแต่เพียงอยา่งเดียว  จนกวา่จะสอบผา่น 

ทั้งน้ีหากมีการปรับปรุงชุดวชิานกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่และสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบติั 
 

ขอ้  39  การประเมินผลของคะแนนในแต่ละชุดวิชาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และ 
เง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
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ขอ้  40 การประเมินผลการศึกษาใชร้ะบบการใหล้าํดบัขั้นความสามารถในการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา 

ในแต่ละชุดวชิาดงัน้ี 
  ลาํดบัขั้น   ความหมาย     

       H    เกียรตินิยม(Honor)           
       S    ผา่น(Satisfactory)           
          U    ไม่ผา่น(Unsatisfactory)      
        I    ไม่สมบูรณ์(Incomplete)                

 
ขอ้  41  นกัศึกษาจะไดรั้บลาํดบัขั้น  I  ในแต่ละชุดวิชา  ในกรณีดงัต่อไปน้ี   
(1)  นกัศึกษาไม่ไดเ้ขา้สอบไล่ชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนเป็นคร้ังแรก 
(2)  นกัศึกษาไดค้ะแนนฝึกปฏิบติัหรือคะแนนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามหลกัสูตร 

ไม่เสร็จสมบูรณ์ในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
กรณีตาม (1) เม่ือนกัศึกษาไดเ้ขา้สอบซ่อมและสอบผา่นกจ็ะไดล้าํดบัคะแนนตามผลการสอบ

ซ่อม  โดยไม่มีเคร่ืองหมาย * ท่ีแสดงวา่เป็นลาํดบัขั้นจากการสอบซ่อม แต่ถา้นกัศึกษาไม่ไดเ้ขา้สอบซ่อม 
 ลาํดบัขั้น I  จะถูกเปล่ียนเป็น U โดยอตัโนมติั 
    

ขอ้  42  การนบัชุดวิชาสะสมของนกัศึกษาเพื่อใหค้รบหลกัสูตรใหน้บัเฉพาะชุดวิชาท่ีนกัศึกษา 
สอบไดล้าํดบัขั้น  H  และ S  เท่านั้น 

ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดท่ีระบุไวว้า่เป็นชุดวิชาท่ีเทียบเท่าชุดวิชาอ่ืนท่ีเรียน 
มาแลว้หรือท่ีกาํลงัเรียนอยู ่ การนบัชุดวิชาสะสม  ใหน้บัชุดวิชาใดชุดวชิาหน่ึงเท่านั้น 

 
ขอ้ 43  เม่ือนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแลว้ และสอบไม่ผา่นมากกวา่หน่ึงคร้ัง  ใหน้บัชุดวชิา 

สะสมในชุดวชิานั้นเฉพาะคร้ังสุดทา้ยไดเ้พียงคร้ังเดียว โดยใหมี้เคร่ืองหมาย * กาํกบัท่ีลาํดบัขั้นผลการสอบ 
 

ขอ้ 44  นกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นในชุดวิชาบงัคบั จะตอ้งลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นซํ้าจนกวา่จะ 
สอบไดแ้ต่ถา้หากนกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นในชุดวิชาเลือก  จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาชุดนั้นซํ้าอีกหรือเลือกเรียน
ชุดวิชาเลือกชุดวิชาอ่ืนแทนกไ็ด ้
  

ขอ้ 45 มหาวิทยาลยัจะบนัทึกและรายงานผลการศึกษาในระหวา่งการศึกษาตามลาํดบัขั้นคะแนน 
ท่ีไดรั้บในทุกชุดวิชา 
 

ขอ้ 46 นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการสอบไล่  ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะประกาศให ้
ทราบเป็นคราวๆ  ไป 
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หมวด 5 

การเทยีบผลการศึกษาและเทยีบประสบการณ์ 
 
 

ขอ้ 47 ให้มีคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการ 
ศึกษาและเทียบประสบการณ์” ซ่ึงอธิการบดีแต่งตั้ง ประกอบดว้ยรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
คนหน่ึง  เป็นประธานกรรมการ  และกรรมการอ่ืนซ่ึงแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวฒิุภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยั 
อีกจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 6 คน แต่ไม่เกิน 9 คน 

ใหผู้อ้าํนวยการสาํนกัทะเบียนและวดัผล   เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี 
ในสาํนกัทะเบียนและวดัผลอีกจาํนวนไม่เกิน 2 คน ใหท้าํหนา้ท่ีผูช่้วยเลขานุการกไ็ด ้

คุณสมบติั การมีลกัษณะตอ้งหา้ม หลกัเกณฑ ์และวิธีการแต่งตั้ง  วิธีการดาํเนินงานของ 
คณะกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามท่ีระเบียบท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

 
ขอ้ 48 ใหค้ณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์มีอาํนาจและหนา้ท่ี   

ดงัน้ี 
(1) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลยัเพ่ือใหมี้การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเทียบผลการศึกษา 

และเทียบประสบการณ์รวมทั้งการโอนชุดวิชาให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั   
(2) พิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผูป้ระสงคจ์ะขอเทียบผล 

การศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามขอ้บงัคบัน้ี 
(3) พิจารณาเทียบประสบการณ์ของผูศึ้กษานอกระบบ และผูศึ้กษาตามอธัยาศยั 
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ใน 

แต่ละสาขาวิชา 
  (5) ดาํเนินการอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
ขอ้ 49 นกัศึกษาท่ีประสงคข์อเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์ตามขอ้บงัคบัน้ี   

สามารถยืน่คาํร้องต่อมหาวิทยาลยัไดต้ั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษาเป็นตน้ไป และ  จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม
การเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

 
ขอ้ 50  การเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
(1) การเทียบงานรายวิชาของผูศึ้กษาในระบบการศึกษา เป็นการนาํรายวิชาหรือกลุ่มรายวชิาท่ี

ไดศึ้กษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนหรือเทียบเท่า  เขา้สู่หลกัสูตรในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั 
(2) การเทียบงานรายวิชา  หรืองาน  หรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผูศึ้กษานอกระบบ

การศึกษา เป็นการนาํงานหรือประสบการณ์ของผูศึ้กษานอกระบบการศึกษามาเทียบเป็นงานรายวิชาเขา้สู่ 
หลกัสูตรในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั 
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(3) การเทียบงานหรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผูศึ้กษาตามอธัยาศยั เป็นการนาํงาน 

หรือประสบการณ์ของผูศึ้กษาในระบบการศึกษาตามอธัยาศยัหรือศึกษาดว้ยตนเองตามความสนใจ  ศกัยภาพ  
ความพร้อม และโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ทาํงาน สงัคม สภาพแวดลอ้ม ส่ือหรือแหล่งความรู้อ่ืน 
ๆ มาเทียบเป็นงานรายวิชาเขา้สู่หลกัสูตรในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั 
 
  ขอ้  51 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนาํมาขอเทียบงานรายวชิาของนกัศึกษาซ่ึงไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นนกัศึกษาแลว้ และไดย้ืน่คาํร้องขอเทียบงานรายวิชาตามขอ้ 50(1)  ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นงานรายวชิาหรือกลุ่มวชิาในหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง 
(2) เน้ือหาของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นตอ้งมีเน้ือหาสาระครอบคลุมหรือตรงกบัเน้ือหาของ 

ชุดวิชาในหลกัสูตรในระดบัปริญญาตรีท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นเขา้ศึกษา ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของชุดวิชาท่ีขอเทียบ   
ผลการศึกษาของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นตอ้งไดล้าํดบัขั้นไม่ตํ่ากวา่ตวัอกัษร   C  หรือมีแตม้ช่วงระดบัคะแนน 
ไม่ตํ่ากวา่  2.00  หรือเทียบเท่า  
 

  ขอ้ 52 การเทียบงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาใหเ้ทียบไดไ้ม่เกินสามในส่ีของชุดวิชาตามหลกัสูตรท่ี
ขอเทียบ  และเม่ือเทียบงานรายวิชา นกัศึกษาจะตอ้งมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ หน่ึงปีการศึกษา 

งานรายวิชาหรือกลุ่มงานรายวิชาท่ีเทียบงานรายวิชากบัชุดวิชาในหลกัสูตรแลว้นั้นจะไม่นาํมา 
รวมคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียของการศึกษาในหลกัสูตร 
   
   

ขอ้ 53 รายวิชาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีนาํมาขอเทียบงานรายวชิาของนกัศึกษาซ่ึงไดรั้บการข้ึน 
ทะเบียนเป็นนกัศึกษาแลว้ และไดย้ืน่คาํร้องขอเทียบงานรายวิชาตามขอ้  50(2)  ตอ้งมีลกัษณะตามท่ี 
คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ประกาศกาํหนด    
 

  ขอ้ 54 งานหรือประสบการณ์ของผูศึ้กษานอกระบบการศึกษาหรือผูศึ้กษาตามอธัยาศยัซ่ึงยืน่ 
คาํขอเทียบงานรายวิชาตามขอ้  50(2)  หรือขอ้  50(3)  ตอ้งมีลกัษณะตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสภามหาวิทยาลยั
กาํหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์  

 
ขอ้ 55 ใหค้ณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ 

ไดแ้ต่งตั้งข้ึนในแต่ละสาขาวชิา เป็นผูพ้ิจารณาเทียบผลการศึกษาหรือการเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชาใน 
ชุดวิชาของสาขาวิชาภายในระยะเวลาอนัสมควร และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์เพื่อพจิารณาอนุมติั 
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เพื่อประโยชน์แห่งการเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์ของผูศึ้กษานอกระบบ 

และผูศึ้กษาตามอธัยาศยั  มหาวทิยาลยัอาจพิจารณาทดสอบความรู้เน้ือหาสาระท่ีน ามาเทียบผลการศึกษาจากการ 

ศึกษา นอกระบบและตามอธัยาศยัดว้ยวธีิต่าง ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและ 

เทียบประสบการณ์เห็นสมควร เช่น สอบขอ้เขียน สัมภาษณ์ ฝึกปฏิบติั หรือพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน 

  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุผลอนัสมควร คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการ 

ศึกษาและเทียบประสบการณ์อาจด าเนินการเทียบผลการศึกษาตามวรรคหน่ึงโดยไม่ตอ้งรอผลการพิจารณาของ 

คณะอนุกรรมการก็ได ้
 

หมวด 6 

การโอนชุดวชิา 
_____________      

* ขอ้  56  การโอนผลการศึกษาของนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั เป็นการน าชุดวชิาท่ีนกัศึกษาได้ 
สอบผา่นแลว้หลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงของมหาวทิยาลยัทั้งในระดบัประกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า หรือในระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรี หรือ สัมฤทธิบตัรตามโครงการสัมฤทธิบตัร มาใชแ้ละใหโ้อน
ไดทุ้กชุดวชิาท่ีปรากฎในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ีเขา้ศึกษาใหม่ 
  ในกรณีท่ีมีปัญหาในการโอนชุดวชิาตามความในหมวดน้ี ใหเ้สนอต่อคณะกรรมการบริหารการ
เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์วนิิจฉยั 
 

หมวด 7 

การย้ายสังกดัสาขาวชิา และการเปลีย่นวชิาเอก 
_____________ 

     

ขอ้  57  นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอยา้ยสังกดัสาขาวชิา หรือเปล่ียนวชิาเอกสามารถกระท าได ้ดงัน้ี 
(1) จะตอ้งลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงภาคการศึกษาปกติ 
(2) จะตอ้งยืน่ค  าร้องต่อมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาปกติท่ี 

ประสงคจ์ะยา้ยสังกดัสาขาวชิา หรือเปล่ียนวชิาเอก 
(3) การยา้ยสังกดัสาขาวชิา หรือเปล่ียนวชิาเอกจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจาก 

มหาวทิยาลยัแลว้ 
(4) นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยัใหย้า้ยสังกดัสาขาวชิา หรือเปล่ียนวชิาเอก ตอ้ง 

ศึกษาครบตามหลกัสูตรของสาขาวชิาหรือวชิาเอกท่ีสังกดัใหม่ ภายในก าหนดระยะเวลาท่ีเหลือตามหลกัสูตรท่ี 
ยา้ยเขา้ศึกษา 
 
________________________________ 
หมายเหตุ  *แกไ้ขโดยขอ้บงัคบัสภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 
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หมวด 8 

การสําเร็จการศึกษา 
      

ขอ้ 58   ผูส้าํเร็จการศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี 
(1) สอบไดจ้าํนวนชุดวิชาครบถว้นตามหลกัสูตร  และขอ้กาํหนดของสาขาวิชา 
(2)  มีระยะเวลาการศึกษาครบตามระเบียบ และขอ้บงัคบั 
(3)  ไม่มีความประพฤติเส่ือมเสีย 
(4)  ไม่มีภาระหน้ีสินต่อมหาวิทยาลยั 

             
 ขอ้  59  ในกรณีท่ีนกัศึกษาประสงคท่ี์จะขอรับอนุปริญญาในสาขาวิชาท่ีไม่มีหลกัสูตร

อนุปริญญาไวโ้ดยเฉพาะ นกัศึกษาจะตอ้งสอบไดชุ้ดวิชาบงัคบัไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีพร้อมชุดวิชาบงัคบัท่ีกาํหนด
ไวใ้นหลกัสูตรปริญญาตรีท่ีตนจะขอรับอนุปริญญา 
  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการขอรับอนุปริญญา ใหเ้ป็นไปตามท่ีขอ้บงัคบัของสภามหาวิทยาลยั 
 

 ขอ้ 60 ใหน้กัศึกษายืน่คาํร้องขอสาํเร็จการศึกษาต่อมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  ก่อนวนั
ส้ินภาคการศึกษาภาคสุดทา้ยท่ีนกัศึกษาคาดวา่จะสอบไดชุ้ดวิชาครบถว้นตามหลกัสูตร   
    
 ขอ้ 61 ประธานกรรมการประจาํสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํสาขาวิชา  
เป็นผูพ้ิจารณาเสนอช่ือผูส้มควรไดรั้บปริญญาต่อสภาวชิาการเพ่ือใหส้ภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติั 
 

 ขอ้ 62 เม่ือสภามหาวิทยาลยัอนุมติัสาํเร็จการศึกษา วนัสาํเร็จการศึกษาใหถื้อวนัถดัจากวนัส้ินสุด
การสอบประจาํภาคการศึกษาสุดทา้ย เป็นวนัสาํเร็จการศึกษา 
               ในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่ยืน่คาํร้องขอสาํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีเรียนครบถว้นตาม
หลกัสูตร แต่มายืน่ในภาคการศึกษาอ่ืนหลงัจากนั้น  มหาวิทยาลยัจะถือวนัถดัจากวนัส้ินสุดการสอบประจาํภาค
การศึกษาท่ีนกัศึกษายืน่คาํร้องขอสาํเร็จการศึกษาเป็นวนัสาํเร็จการศึกษา 
 
             ขอ้ 63  มหาวทิยาลยัจะบนัทึกและรายงานผลการสาํเร็จการศึกษาในใบรายงานผลการศึกษา
ตามลาํดบัขั้นคะแนนในชุดวิชาท่ีสอบผา่น 
 

ขอ้ 64  นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
(1)  เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 

        (ก)  สอบไดชุ้ดวิชาครบตามหลกัสูตร  ภายในกาํหนดเวลาในหลกัสูตรการศึกษานั้น ๆ   
ข)  ไม่เคยสอบไดค้ะแนนลาํดบัขั้น  U  ในชุดวิชาใดตลอดหลกัสูตร         (
ค) ไม่เคยเรียนซํ้าชุดวิชาใด เพื่อยกระดบัคะแนน  
ง)  มีชุดวิชาสะสมของลาํดบัขั้น  H  เป็นจาํนวนตั้งแต่สามในส่ีข้ึนไปของชุดวิชาทั้งหมด ้น  H  เป็นจาํนวนตั้งแต่สามในส่ีข้ึนไปของชุดวิชาทั้งหมด 

      (
              (
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(2)  เกียรตินิยมอนัดบัสอง  มีคุณสมบติัตามขอ้  (ก)   (ข)   และ  (ค)    อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีชุดวิชา
สะสม 

ของลาํดบัขั้น  H  เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของชุดวชิาสะสมทั้งหมด 
 

  ขอ้  65 นกัศึกษาท่ีไดรั้บการเทียบงานรายวชิาหรือโอนชุดวิชาไม่มีสิทธิไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม 
 

 ขอ้  66 บณัฑิตท่ีไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง จะไดรั้บเหรียญทองเกียรตินิยม  และ
บณัฑิตท่ีไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัสอง  จะไดรั้บเหรียญเงินเกียรตินิยม 

 บณัฑิตท่ีไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงและไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมสูงสุดในสาขาวิชาหรือ
แขนงวิชาใดในปีการศึกษาใด  จะไดรั้บเขม็ทองคาํตรีศรเป็นรางวลัผลการเรียนยอดเยีย่มในสาขาวชิาหรือแขนง
วิชานั้น 
 

                  ขอ้ 67  เม่ือมหาวิทยาลยัไดพ้จิารณาวนิิจฉยัในเร่ืองใดแลว้ และถา้หากนกัศึกษาพิจารณาเห็นวา่
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในเร่ืองใดใหมี้สิทธิอุทธรณ์คาํวินิจฉยัของสภามหาวิทยาลยั คาํสัง่ภายใน 30 วนั นบัแต่
วนัท่ีไดรั้บทราบคาํวินิจฉยั หรือคาํสัง่แลว้แต่กรณี 
 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอุทธรณ์  การพิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาดอุทธรณ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ี 
สภามหาวิทยาลยักาํหนด 
 
 

บทเฉพาะกาล      
  

ขอ้  68  ในระหวา่งท่ียงัไม่มีระเบียบ  ประกาศ  คาํสัง่  หรือมติอ่ืนใดท่ีตอ้งออกตามขอ้บงัคบัน้ี   
ใหน้าํระเบียบ  ประกาศ  คาํสัง่  หรือมติท่ีออกตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  วา่ดว้ยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2523  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม มาใชบ้งัคบัไปพลางก่อน  เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี  จนกวา่
จะมีระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  หรือมติตามขอ้บงัคบัน้ี 

  

 ขอ้  69  ในระหวา่งท่ียงัไม่มีขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  วา่ดว้ยการศึกษาระดบั 
อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
พ.ศ. 2523  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรไป 
พลางก่อน  จนกวา่จะมีขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   9   กนัยายน  พ.ศ. 2547               
 

           (ลงนาม)  เกษม  สุวรรณกลุ 
      (ศาสตราจารย ์ดร.เกษม  สุวรรณกลุ) 
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