ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่ าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒
เพื่อให้ก ารบริ หารงานการจัด การศึก ษาในมหาวิทยาลัยบรรลุว ตั ถุประสงค์จึงเห็ นสมควรออก ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)แห่ งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐สภามหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลัย ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ ๒/๒๕๔๒ เมื่ อ
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับต่อไปนี้

บททั่วไป
ข้ อ ๑ ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี พ.ศ.๒๕๔๒"
ข้ อ๒ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้ต้งั แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด คาสัง่ หรื อประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน
ข้ อ ๔ ในข้อบังคับนี้
"นิสิต"หมายถึงผูท้ ี่ได้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนิสิตระดับปริ ญญาตรี เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้
ข้ อ ๖ คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าศึกษา
๖.๑ คุณสมบัติของนิสิตที่เป็ นพระภิกษุสามเณร
๖.๑.๑ เป็ นผูส้ อบได้เปรี ยญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไปหรื อ
๖.๑.๒ เป็ นผูส้ อบได้เปรี ยญธรรม ๓ ประโยคและเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรื อ
๖.๑.๓ เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมสามัญศึกษา
หรื อ
๖.๑.๔ เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อได้ประกาศนี ยบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองและเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัย
กาหนดไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต หรื อ

๖.๑.๕ เป็ นพระสังฆาธิการหรื อครู สอนพระปริ ยตั ิธรรมผูส้ าเร็ จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรื อเทียบเท่าและสอบได้นกั ธรรมชั้นเอกและได้รับการแต่งตั้งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า๓ ปี
๖.๑.๖ เป็ นผูท้ ี่มหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้เข้าศึกษาเป็ นกรณี พิเศษเพื่อขอรับปริ ญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภา
วิชาการกาหนด
๖.๑.๗ เป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็ นโรคหรื อภาวะอันเป็ นอุปสรรคในการศึกษา
๖.๑.๘ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรื อถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆเพราะความ-ผิดทางความ
ประพฤติหรื อวินยั
๖.๒ คุณสมบัติของนิสิตที่เป็ นคฤหัสถ์ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ ๗ มหาวิทยาลัยจะดาเนิ นการเกี่ยวกับการรับสมัครนิ สิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกผูส้ มัครเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ในแต่ละปี การศึกษา
ข้ อ ๘ มหาวิ ท ยาลัย อาจอนุ ม ัติ ใ ห้ผู้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ในสาขาวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ งหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นขึ้นทะเบียนเป็ นนิสิตเพื่อเข้าศึกษาในอีกสาขาหนึ่ งได้ท้ งั นี้ โดยคณะกรรมการประจาคณะหรื อ
คณะกรรมการประจ าวิ ท ยาลัย ที่ ผนู้ ้ ัน ประสงค์จ ะเข้าศึ ก ษามี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ค ณะกรรมการประจ าคณะหรื อ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยที่จะรับเข้าศึกษามีอานาจพิจารณาเทียบรายวิชา และ หน่ วยกิตที่ผนู้ ้ นั ได้ศึกษาแล้ว
พร้อมทั้งกาหนดเงื่อนไขและจานวนหน่วยกิตที่จะต้องศึกษาในสาขาวิชาที่ผนู้ ้ นั ขอเข้าศึกษาทั้งนี้ จะต้องมีหน่ วยกิต
สะสมใหม่ไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ หน่วยกิต และมีเวลาศึกษาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ
ข้ อ ๙ การนับวันต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป

หมวดที่ ๑
การจัดและวิธีการศึกษา
ข้ อ ๑๐ การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ใช้ระบบหน่วยทวิภาค (Semester Credit System)โดยแบ่งเวลา
การศึกษา ในแต่ละปี การศึกษาออกเป็ น ๒ภาคการศึกษาปกติ
๑๐.๑ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง(First Semester)มีเวลาเรี ยนไม่ต่ากว่า ๑๖สัปดาห์
๑๐.๒ ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester)มีเวลาเรี ยนไม่ต่ากว่า๑๖สัปดาห์
นอกจากนั้นจะจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session)ต่อจากภาคการศึกษาที่สองอีก ๑ ภาคก็ได้ โดยมีเวลาเรี ยน
ไม่นอ้ ยกว่า ๖สัปดาห์แต่ให้เพิ่มชัว่ โมงการเรี ยน ในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็ นภาค
การศึกษาที่ไม่บงั คับ
ข้ อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ตอ้ งไม่ต่ากว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติและต้อง
ปฏิบตั ิงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอีก ๒ ภาคการศึกษายกเว้นในกรณีขอ้ ๘ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องระยะเวลาการศึกษาให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ ๑๒ หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ให้ศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ ๑๓ ให้กาหนด "หน่วยกิต" (Credit) เป็ นหน่วยสาหรับวัดปริ มาณการศึกษาตามลักษณะงานของแต่ละ
รายวิชา

ข้ อ ๑๔ การกาหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาในภาคการศึกษาปกติให้กาหนดเกณฑ์ดงั นี้
๑๔.๑ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาฟังบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชัว่ โมงและมีการเตรี ยมหรื อ การศึกษานอก
เวลาเรี ยน อีกสัปดาห์ละ ๒ ชัว่ โมงตลอดภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๑๔.๒ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบตั ิการอภิปรายหรื อสัมมนาสัปดาห์ละ ๒-๓ชัว่ โมง และเมื่อรวม
กับการศึกษานอกเวลาเรี ยนแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชัว่ โมงตลอดภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑
หน่วยกิต
ข้ อ ๑๕ ให้แต่ละคณะหรื อวิทยาลัยกาหนดหลักสูตรและจานวนหน่วยกิตที่จะต้องเรี ยนโดยจะต้องมีวิชาแกน
พระพุทธศาสนาและวิชาพื้นฐานทัว่ ไปที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละหลักสูตร
ข้ อ ๑๖ การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ หรื อวิทยาลัยที่
จะออกระเบียบและกาหนดหลักเกณฑ์
ข้ อ ๑๗ ให้แต่ละคณะหรื อวิทยาลัยส่ งชื่อรายวิชาที่จ ะเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้กองทะเบียนและ
วัดผลทราบก่อนวันลงทะเบียนภายหลังวันลงทะเบียนรายวิชาแล้วหากคณะหรื อวิทยาลัยจาเป็ นต้องเปิ ดสอนรายวิชา
ใหม่เพิ่มขึ้นหรื อไม่เปิ ดสอนรายวิชาใดที่ได้แจ้งไว้ก็ให้ดาเนินการได้แต่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะหรื อคณะกรรมการประจาวิทยาลัยและต้องแจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบทั้งนี้ ตอ้ งไม่เกิน๑๕ วัน
นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ข้ อ ๑๘ ให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบและกาหนดหลักเกณฑ์ซ่ึงไม่ขดั กับข้อบังคับนี้ ในการรับนิ สิตที่จะขอ
ย้ายจากคณะหรื อวิทยาลัยต่างๆภายในมหาวิทยาลัยหรื อโอนจากสถาบันการศึกษาอื่นโดยจะต้องมีเวลาการศึกษา
ต่อเนื่องในคณะหรื อวิทยาลัยที่เข้าศึกษาใหม่ไม่นอ้ ยกว่า๓ ภาคการศึกษาปกติและต้องมีหน่ วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อย
กว่า ๖๐หน่วยกิต
ข้ อ ๑๙ การเทียบฐานะชั้นปี ที่ของนิสิตให้มหาวิทยาลัยกาหนดจานวนหน่วยกิตที่นิสิตลงทะเบียนเรี ยนและ
สอบได้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็ นเกณฑ์พิจารณาและกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค
ข้ อ ๒๐ สภาพนิสิตแบ่งออกได้ดงั นี้
๒๐. ๑นิสิตสภาพสมบูรณ์ (On Promotion)
ได้แก่นิสิตที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป
๒๐.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ (On Probation)
ได้แก่นิสิตที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐
การจาแนกสภาพนิสิตจะกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคทั้งนี้ยกเว้นนิสิตที่เข้าศึกษาเป็ นปี แรก
ซึ่งการจาแนกสภาพจะกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สองนับแต่เริ่ มเข้าศึกษา
กองทะเบียนและวัดผลจะต้องแจ้งภาพรอพินิจให้นิสิตที่มีสภาพเช่นนั้นและอาจารย์ที่ปรึ กษาของนิสิตผู้
นั้นทราบโดยเร็ วที่สุด
ข้ อ ๒๑ การลาพักและการกลับเข้าศึกษาใหม่นิสิตอาจยืน่ คาร้องขอลาพักการศึกษาต่อคณบดี หรื อ
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยได้ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้ :๒๑.๑ ถูกเกณฑ์หรื อระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
๒๑.๒ ได้รับทุนการศึกษาระหว่างประเทศหรื อทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน

๒๑.๓ เจ็บป่ วยต้องพักรักษาตัวเป็ นเวลานานตามคาสัง่ ของแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อ
มหาวิทยาลัย
๒๑.๔มีเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อื่นที่สาคัญ
ในกรณี ที่นิสิตขอลาพักก่อนลงทะเบียนรายวิชาหรื อ ก่อนเปิ ดภาคการศึกษานิสิตต้องยืน่ คาร้องต่อคณบดี
หรื อผูอ้ านวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดอย่างช้าภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาและจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
เพื่อรักษาสถานภาพการเป็ นนิสิตไว้หากไม่ปฏิบตั ิตามมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนิสิตผูน้ ้ นั ออกจากทะเบียนนิสิตและให้
พ้นสภาพการเป็ นนิสิตทันที
อนึ่ง ถ้านิสิตขอลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้วหรื อในระหว่างภาคการศึกษานิสิตต้อง
ยืน่ คาร้องโดยเร็ วที่สุดและจะต้องมีเวลาเรี ยนโดยสม่าเสมอในระยะก่อนการยืน่ คาร้องขอลาพักหากรายวิ ชาใดนิสิต
ขาดเรี ยนเกินกว่าร้อยละ๒๐ของเวลาเรี ยนทั้งหมดให้ถือว่าได้ผลการศึกษาระดับ F เฉพาะรายวิชานั้นและให้นาไปคิด
ค่าระดับเฉลี่ยด้วย
ข้ อ ๒๒ ให้คณบดีหรื อผูอ้ านวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอนุ มตั ิให้ลาพักได้ครั้งละไม่เกิน ๒ภาคการศึกษา
ปกติ ถ้า นิ สิ ต ยัง มีค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งขอลาพัก ต่ อ ไปอีก ให้ยื่น ค าร้ องขอลาพัก ใหม่ ต ามวิ ธีก ารดังกล่า วแล้ว
นิสิตที่ได้รับอนุ มตั ิให้ลาพักหรื อถูกสั่งพักการศึกษาเมื่อจะกลับเข้าศึกษาใหม่จะต้องยื่นคาร้องขอกลับเข้า
ศึกษาต่อคณบดีหรื อผูอ้ านวยการวิทยาลัยก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า๑๕ วัน หากไม่ปฏิบตั ิตามจะไม่มีสิทธิ
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้นเว้นแต่คณะกรรมการประจาคณะหรื อคณะกรรมการประจาวิทยาลัยเห็นว่ามี
เหตุสาคัญและจาเป็ นที่ทาให้นิสิตผูน้ ้ ันไม่อาจยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาได้ทนั ตามกาหนดจะอนุ มตั ิให้เป็ นกรณี
พิเศษก็ได้
ข้ อ ๒๓ คณะหรื อวิทยาลัยจะต้องแจ้งรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักหรื อถูกสัง่ พักการศึกษาและรายชื่อ
นิสิตที่กลับเข้าศึกษาใหม่ให้กองทะเบียนและวัดผลทราบโดยเร็ วที่สุด

หมวดที่ ๒
การขึน้ ทะเบียนนิสิต การลงทะเบียน การเพิม่ และการถอนรายวิชา
ข้ อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็ นนิสิต
๒๔.๑ ผูข้ ้ ึนทะเบียนเป็ นนิสิตต้องนาหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนดมายืน่ ต่อกองทะเบียนและ
วัดผลด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนดพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๔.๒ ผูไ้ ม่สามารถมายืน่ คาร้องขอขึ้นทะเบียนเป็ นนิสิตตามวันที่กาหนดต้องแจ้งเหตุขดั ข้องให้
กองทะเบียนและวัดผลทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน ๗ วัน หลังจากวันที่กาหนดไว้มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
ในกรณี ที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้วต้องมาขึ้นทะเบียนเป็ นนิสิตด้วย
ตนเองยกเว้นกรณี ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นอันหลีกเลี่ยงมิได้จึงอนุญาตให้มอบหมายผูแ้ ทนมาขึ้น
ทะเบียนได้ ทั้งนี้ตอ้ งทาให้เสร็ จเรี ยบร้อยภายใน ๗วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา

ข้ อ ๒๕ การลงทะเบียนรายวิชา
๒๕.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาตามที่ประสงค์จะเรี ยนตามแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ที่กอง
ทะเบียนและวัดผลกาหนดไว้
๒๕.๒ ให้มีการลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาและการลงทะเบียนทุกครั้งต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่งจะลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานในบัตรลงทะเบียนรายวิชา
๒๕.๓ นิสิตต้องมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนดพร้อมทั้งชาระ
ค่าธรรมเนียมและส่วนที่คา้ งชาระ (ถ้ามี) ให้เรี ยบร้อย จึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์และนิสิตจะได้รับ
รายงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น
๒๕.๔ นิสิตที่มาลงทะเบียนรายวิชาหลังจากวันที่กองทะเบียนและวัดผลกาหนดให้ถือว่ามา
ลงทะเบียนช้าต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิม่ เป็ นพิเศษตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราว
ๆไป
๒๕.๕ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๐วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อ ๗ วันแรก
ของภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนเว้นแต่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะหรื อคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
เป็ นกรณี พิเศษทั้งระยะเวลาที่พน้ กาหนดนั้นไม่นานเกินสมควร และต้องชาระค่าธรรมเนียมตามข้อ๒๕.๔
ในกรณี ที่นิสิตได้รับอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเป็ นกรณี พิเศษเช่นนี้ถา้ เวลาเรี ยนนับจากวันลงทะเบียนรายวิชา
เหลืออยูไ่ ม่ถึงร้อยละ ๘๐ของภาคการศึกษานั้นก็ให้มีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนด้วยแต่ท้งั นี้ตอ้ งมีเวลา
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาที่เหลือ
๒๕.๖ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ ภาคใดภาคหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเปิ ดทาการ
สอนจะต้องลาพักการศึกษาภายใต้เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในข้อ๒๑ หากไม่ปฏิบตั ิดงั กล่าวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนิสิตผู้
นั้นออกจากทะเบียนนิสิตและให้พน้ สถานสภาพการเป็ นนิสิตทันที
๒๕.๗ ถ้าไม่เกินกาหนด ๒ ปี นับจากวันที่มหาวิทยาลัยถอนชื่อนิสิตออกจากทะเบียนนิสิตตามข้อ
๒๑ ข้อ ๒๕.๖ และข้อ ๕๘.๓.๑๓มหาวิทยาลัยอาจอนุมตั ิให้นิสิตผูน้ ้ นั กลับเข้าเป็ นนิสิตใหม่ได้เมื่อมีเหตุอนั สมควร
โดยให้ถือระยะเวลานั้นเป็ นระยะเวลาพักการศึกษา
ในกรณี เช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็ นผูล้ าพักการศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆที่คา้ งชาระ
(ถ้ามี) ด้วย
ข้ อ ๒๖ จานวนหน่วยกิตที่นิสิตอาจลงทะเบียนเรี ยนได้ มีดงั นี้ :๒๖.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ์ให้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า ๙หน่วยกิตและ
ไม่เกิน ๒๑ หน่วยกิต ยกเว้นนิสิตคณะครุ ศาสตร์ให้เป็ นไปตามหลักสูตรของคณะที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้ ส่วนใน
ภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๑๐หน่วยกิต
๒๖.๒ นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต และ
ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๖ หน่วยกิต

๒๖.๓ นิสิตพิเศษที่มหาวิทยาลัยอนุมตั ิรับเข้าศึกษาเป็ นกรณี พิเศษให้ลงทะเบียนรายวิชาตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
ข้ อ ๒๗ นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชา นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๖ต้องยืน่ คาร้องเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรต่อคณบดีหรื อผูอ้ านวยการวิทยาลัยเพื่อขออนุมตั ิเป็ นกรณีพิเศษ
ข้ อ ๒๘ การเพิ่มและการถอนรายวิชา
๒๘.๑ การขอเพิม่ รายวิชาจะกระทาได้ภายใน ๑๕วันแรกของภาคการศึกษาปกติภายใน ๗วันแรก
ของภาคการศึกษาฤดูร้อนโดยได้รับอนุมตั ิจากอาจารย์ผสู้ อนและอาจารย์ที่ปรึ กษา
๒๘.๒ การขอถอนรายวิชาต้องได้รับอนุมตั ิจากอาจารย์ผสู้ อนและอาจารย์ที่ปรึ กษาภายในเงื่อนไข
และให้มีผลดังต่อไปนี้ :๒๘.๒.๑ ถ้าขอถอนภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อ ๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดู
ร้อนรายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน
๒๘.๒.๒ ถ้าขอถอนเมื่อพ้นกาหนด ๑๕ วันแรก แต่ยงั อยูภ่ ายใน ๔๕วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
หรื อเมื่อพ้นกาหนด ๗ วันแรก แต่ยงั อยูภ่ ายใน ๒๐วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนถือว่านิสิตถอนตัวจากการศึกษา
รายวิชานั้นและจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชานั้น ทั้งนี้ตอ้ งมีเวลาเรี ยนในรายวิชานั้นมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
๘๐
๒๘.๒.๓ การขอถอนเมื่อพ้นกาหนด ตามข้อ ๒๘.๒.๒ นั้นจะกระทามิได้เว้น แต่คณะกรรมการ
ประจาคณะหรื อคณะกรรมการประจาวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมตั ิดว้ ยเหตุผลพิเศษในกรณี เช่นนี้นิสิตจะได้รับ
สัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับอนุมตั ิให้ถอนนั้น
๒๘.๒.๔ การถอนซึ่งมิได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะหรื อคณะกรรมการวิทยาลัย ตาม
ข้อ๒๘.๒.๓ นิสิตจะได้รับระดับ F ในรายวิชานั้นและให้นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย
๒๘.๒.๕ นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจานวนหน่วยกิตต่ากว่า ๙ หน่วยกิตในการ-ศึกษาภาคปกติ
ไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะหรื อคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
ข้ อ ๒๙ มหาวิทยาลัยจะกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆรวมทั้งสิทธิการได้รับค่าธรรมเนียมคืนในบางกรณี
ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆไป

หมวดที่ ๓
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
ข้ อ ๓๐ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษา
ข้ อ ๓๑ การวัด ผลการศึก ษาอาจทาได้ห ลายวิธีในระหว่างภาคการศึก ษาจะมีก ารสอบทุ ก รายวิชาที่ ไ ด้
ลงทะเบียนเรี ยนไว้ในภาคการศึก ษานั้นถ้ารายวิชาใดไม่มีการสอบให้คณบดีหรื อผูอ้ านวยการวิทยาลัยประกาศให้
นิสิตทราบก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
ข้ อ ๓๒ นิ สิตมีเวลาเรี ยนในแต่ละรายวิชาที่ ได้ลงทะเบี ยนเรี ยนไว้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ของเวลาเรี ยน
ทั้ ง ห ม ด ใ น ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า นั้ น จึ ง จ ะ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ส อบ ใน ร า ย วิ ช า นั้ น ย ก เ ว้ น ก ร ณี ต า ม ข้ อ ๒ ๕. ๕
นิสิตผูม้ ีเวลาเรี ยนในรายวิชาใดไม่ครบเกณฑ์กาหนดดังกล่าวและมิได้รับอนุมตั ิจากคณบดีจะได้รับระดับ F ใน
รายวิชานั้นและให้นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย
ข้ อ ๓๓ การประเมินผลการศึกษา
ระบบการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นให้มีผลการศึกษาระดับ (Grade) และค่าระดับ (GradePoint) ดังนี้
ผลการศึกษา

ระดับ

ค่าระดับ

ดีเยีย่ ม

(EXCELLENT)

A

๔.๐

ดีมาก

(VERY GOOD)

B+

๓.๕

ดี

(GOOD)

B

๓.๐

ค่อนข้างดี

(VERY FAIR)

C+

๒.๕

พอใช้

(FAIR)

C

๒.๐

ค่อนข้างพอใช้

(QUITE FAIR)

D+

๑.๕

อ่อน

(POOR)

D

๑.๐

ตก

(FAILED)

F

๐

ทั้งนี้เกณฑ์คะแนนต่าสุดที่ถือว่าผ่านในรายวิชานั้น ๆ คือ ระดับ D

ข้ อ ๓๔ การให้ระดับ F ให้กระทาในกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้ :๓๔.๑นิสิตเข้าสอบและสอบตก
๓๔.๒ นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมตั ิจากคณบดีหรื อผูอ้ านวยการวิทยาลัย
๓๔.๓ นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบ ตามข้อ ๓๒
๓๔.๔ นิสิตขอถอนรายวิชาในกรณี อื่น นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ ๒๘.๒.๔
๓๔.๕ นิสิตไม่แก้ผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์(I)ตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ๓๗วรรค๒
๓๔.๖ นิสิตกระทาผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก
ข้ อ ๓๕ นอกจากการวัดผลเป็ นระดับตามข้อ ๓๓ แล้วรายงานผลการศึกษาอาจแสดงได้ดว้ ยสัญลักษณ์อนื่ อีก
ดังนี้
สัญลักษณ์ผลการเรี ยน
I

Incomplete

ไม่สมบูรณ์

S

Satisfactory

สอบได้ไม่กาหนดระดับ

U

Unsatisfactory

สอบตกไม่กาหนดระดับ

W

Withdrawn

Au

Audit

ถอนรายวิชาที่ศึกษา
ศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิต

ข้ อ ๓๖ ในการศึก ษารายวิชาตามหลัก สู ร วิชาพื้น ฐานทั่ว ไปของมหาวิทยาลัย หรื อรายวิชาซึ่ งมีลกั ษณะ
เช่นเดียวกับวิชาพื้นฐานทัว่ ไป ของมหาวิทยาลัยอาจมีการวัดผลโดยไม่มีค่าระดับก็ได้ และให้แสดงผลการศึกษาโดย
ใช้สัญลักษณ์ S หรื อ U รายวิชาใดซึ่งมีลกั ษณะเช่นเดียวกับรายวิชาพื้นฐานทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยตามความใน
วรรคก่อนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๓๗ การให้สญ
ั ลักษณ์ I สาหรับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งให้กระทาได้ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ :๓๗.๑ นิสิตไม่ส่งงานมอบหมายหรื อไม่เข้าทดสอบย่อยให้ครบเกณฑ์ตามกาหนดที่ อาจารย์ผสู้ อน
รายวิชานั้นสัง่ หรื อดาเนินการในภาคเรี ยน
๓๗.๒ นิสิตป่ วยไม่อาจกระทาการสอบระหว่างการสอบรายวิชานั้นโดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดง
ต่อมหาวิทยาลัย
๓๗.๓ นิสิตขาดสอบโดยได้รับอนุมตั ิจากคณบดีหรื อผูอ้ านวยการวิทยาลัยหรื อด้วยเหตุสุด วิสยั บาง
ประการซึ่งทาให้นิสิตนั้นยังปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายสาหรับรายวิชานั้นไม่สมบูรณ์และอาจารย์ผสู้ อนเห็นว่าไม่
สมควรประเมินผลการศึกษาขั้นสุดท้ายของนิสิตผูน้ ้ นั

ในกรณีดงั กล่าวตามข้อ๓๗.๑ ๓๗.๒ และ ๓๗.๓นิสิตจะต้องทาการสอบและปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
จากอาจารย์ผสู้ อนให้เรี ยบร้อยเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สมบูรณ์อย่างช้าภายใน๑๕ วันหลังจากวันลงทะเบียนรายวิชา
ในภาคการศึกษาปกติถดั ไปมิฉะนั้นสัญลักษณ์ I จะถูกปรับเป็ น F ทันที
นิสิตที่ได้รับผลการศึกษาสมบูรณ์ตามเงื่อนไขในวรรคแรกจะได้รับระดับคะแนนไม่สูงกว่า C เว้นแต่นิสิตผู้
นั้นจะมีประวัติการเรี ยนเป็ นพิเศษและผลไม่สมบูรณ์ (I) นั้น เกิดเนื่องมาแต่เหตุสุดวิสยั อาจให้ได้ระดับสูงกว่า C ได้
ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลพินิจของอาจารย์ผสู้ อนหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการประจาคณะหรื อคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยพิจารณาร่ วมกันอนุมตั ิ
ข้ อ ๓๘ การให้สญ
ั ลักษณ์ Sจะให้เฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้ และหลักสูตรระบุว่าเป็ นรายวิชาที่นิสิตต้อง
เรี ยนและสอบให้ได้โดยไม่กาหนดระดับ
ข้ อ ๓๙ การให้สญ
ั ลักษณ์ Uจะให้เฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบตก และหลักสูตรระบุว่าเป็ นรายวิชาที่นิสิตต้อง
เรี ยนและสอบให้ได้โดยไม่กาหนดระดับในกรณีน้ ีนิสิตต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่จนกว่าจะสอบได้สญ
ั ลักษณ์ S
ข้ อ ๔๐ การให้สญ
ั ลักษณ์ Auให้กระทาเฉพาะรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้และแจ้งความจานงในวัน
ลงทะเบียนว่าจะเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตและไม่ประสงค์จะให้มีการวัดผล
ข้ อ ๔๑ การให้สญ
ั ลักษณ์ Wให้กระทาเฉพาะรายวิชาในกรณี ที่ระบุไว้ในข้อ ๒๘.๒.๒ และ๒๘.๒.๓
ข้ อ ๔๒ นิสิตที่ผลการสอบในรายวิชาใดไม่ต่ากว่าระดับ D ให้ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้นยกเว้นในรายวิชาที่
หลักสูตรกาหนดว่าจะต้องสอบให้ได้สูงกว่าระดับ D หากรายวิชาที่สอบตกเป็ นวิชาบังคับในหลักสูตรนิสิตจะต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้นจนสอบได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในวรรคแรก
หากรายวิชาที่สอบตกเป็ นวิชาเลือกนิสิตอาจลงทะเบียนเรี ยนซ้ าในรายวิชานั้นหรื ออาจลงทะเบียนเรี ยนวิชา
อื่นแทนก็ได้
ข้ อ ๔๓ รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้สูงกว่าระดับ D ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในวิชานั้นอีกส่วนรายวิชาที่นิสิต
ลงทะเบียนโดยไม่รับหน่วยกิต (Audit) นิสิตอาจลงทะเบียนเรี ยนอีกก็ได้
ข้ อ ๔๔ การนับหน่วยกิตสะสมให้นบั รวมเฉพาะหน่วย ของรายวิชาที่นิสิตสอบได้ตามเกณฑ์ขอ้ ๓๘
และข้อ ๔๒ เท่านั้น
๔๔.๑ในกรณี ที่นิสิตลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดมากกว่าครั้งหนึ่งให้นบั จานวนของหน่วยกิตของ
รายวิชานั้นไปคิดเป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
๔๔.๒ในกรณี ที่นิสิตลงทะเบียนเรี ยนวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็ นวิชาที่เทียบเท่ากันให้นบั หน่วยกิตเฉพาะ
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเท่านั้นเป็ นหน่วยกิตสะสม

ข้ อ ๔๕ ให้มีการประเมินผลการศึกษา เมื่อสิ้นการศึกษาทุกภาคโดยคานวณหา "ค่าระดับเฉลี่ย"ของรายวิชาที่
นิสิตที่ได้ลงทะเบียนไว้ สาหรับภาคการศึกษานั้น ค่านั้นเรี ยกว่า"ค่าระดับเฉลี่ยประจาภาค" (SEMESTER GRADE
POINT AVERAGE = SGPA) และให้คิดค่าระดับเฉลี่ยสาหรับรายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษาตั้งแต่เริ่ มเป็ นนิสิต
จนถึงภาคการศึกษาปัจจุบนั ค่านั้นเรี ยกว่า“ค่าระดับเฉลี่ยสะสม" (COMMULATIVE GRADE POINT AVERAGE =
CUM GPA)
ข้ อ๔๖ การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจาภาค (SGPA) คานวณได้จากการนาผลบวกของผลคูณระหว่างค่าระดับ
ต่อหน่วยกิตกับจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นตั้งแล้วหารด้วยหน่วยกิตทั้งหมด
ที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น
ข้ อ ๔๗ การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม (Cum GPA)คานวณได้จากการนาผลบวกของผลคูณระหว่างค่าระดับต่อ
หน่วยกิตกับจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ท้งั หมดตั้งแล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ได้
ลงทะเบียนไว้ไม่ว่ารายวิชานั้นจะซ้ ากันหรื อแทนกันก็ตาม

ข้ อ ๔๘ รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็ นสัญลักษณ์ I,S,W,Au จะไม่นามาคานวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ
๔๖ และข้อ ๔๗
ข้ อ ๔๙การหาค่าระดับเฉลี่ยให้คิดทศนิยม องตาแหน่งไม่ปัดเศษ

หมวดที่ ๔
การเตือนและการรอพินิจ
ข้ อ ๕๐ มหาวิทยาลัยจะนาผลการศึกษาของนิสิตแต่ละรายมาพิจารณาทุกภาคการศึกษารวมทั้งภาคการศึกษา
ภาคฤดูร้อน นิสิตจะต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษานั้นๆ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ มิฉะนั้นจะได้รับการเตือน
(เตือน ๑ หรื อ เตือน ๒) หรื ออยู่ในภาวะรอพินิจในต้นภาคการศึกษาถัดไปหรื อถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนิ สิต
แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๕๑ ในภาคแรกที่ได้เข้าการศึกษาในมหาวิทยาลัยนิสิตผูใ้ ดได้ค่าระดับเฉลี่ยสาหรับภาคการ-ศึกษานั้นต่า
กว่า๑.๕๐ จะได้รับการเตือน (เตือนพิเศษ) จากมหาวิทยาลัยซึ่งไม่นบั เป็ นการเตือนตามข้อ๕๓
ข้ อ๕๒ นิสิตต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้ นสองภาคแรกที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ต่ากว่า ๑.๗๕
มิฉะนั้น จะต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต
ข้ อ ๕๓ หากได้รับการเตือนสองภาคการศึก ษาติด ต่อกัน โดยยังได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่า กว่า ๒.๐๐อยู่
เช่ น เดิ ม ให้อยู่ในภาวะรอพินิ จ ในภาคการศึ ก ษาถัด ไปและให้บัน ทึ ก ภาวะรอพินิ จ นั้น ลงในระเบี ย นเรี ยนด้ว ย

ข้ อ ๕๔ ในภาคการศึกษาที่อยูใ่ นภาวะรอพินิจหากนิสิตยังได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษานั้นต่า
กว่า ๒.๐๐ อยูอ่ ีกนิสิตผูน้ ้ นั จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต ยกเว้นกรณี ตามข้อ ๕๕
ข้ อ ๕๕ นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆครบจานวนหน่วยกิตตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า ๑.๗๕แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ตามเกณฑ์สมบูรณ์มหาวิทยาลัยอาจให้นิสิตผูน้ ้ นั ศึกษาต่อไปตามที่เห็นสมควร
โดยจะให้ศึกษาต่อในคณะเดิมหรื อเปลี่ยนสาขาวิชาหรื อย้ายโอนคณะสังกัดภายใต้บงั คับข้อ ๖๒.๑ และข้อ ๖๒.๕
ข้ อ ๕๖ กรณี ข ้อ๕๕ นิ สิต จะต้องศึก ษาให้ได้ค่ าระดับเฉลี่ย สะสมถึ งเกณฑ์ ๒.๐๐ ภายในระยะ ๓ภาค
การศึกษาถัดไป ทั้งนี้ตอ้ งไม่เกินสองเท่า(๘ ปี )สาหรับการศึกษาภาคปกตินบั แต่วนั ที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนิสิต
ข้ อ ๕๗ ภายใต้บงั คับข้อ ๕๖การเปลี่ยนสาขาวิชาก็ดีการย้ายโอนคณะสังกัดก็ดี การพักการศึกษาก็ดีไม่มีผล
ทาให้การเตือนและภาวะรอพินิจเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ ๕
การพ้นสภาพนิสิตและวินัยของนิสิต
ข้ อ ๕๘ นิสิตต้องพ้นสภาพการเป็ นนิสิตในกรณี ต่อไปนี้
๕๘.๑ สาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริ ญญาตามข้อ ๖๔
๕๘.๒ได้รับอนุมตั ิจากคณบดี หรื อผูอ้ านวยการวิทยาลัยให้ลาออก
๕๘.๓ ถูกถอนชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
๕๘.๓.๑ไม่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งตามข้อ ๒๕.๖
๕๘.๓.๒ เมื่อพ้นกาหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้วไม่ชาระค่าบารุ งมหาวิทยาลัยเพื่อรักษา
สถานภาพการเป็ นนิสิตภาคปกติ
๕๘.๓.๓ ขาดคุณวุฒิหรื อคุณสมบัติตามข้อ ๖ อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี
๕๘.๓.๔ สอบได้รับค่าระดับเฉลี่ยประจาภาคในภาคการศึกษาที่ ๑ ของการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย (ปี ที่ ๑ หรื อปี ที่ ๓ แล้วแต่กรณี ) ต่ากว่า ๑.๒๕ หรื อสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของสองภาคการศึกษา
แรกของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่ากว่า ๑.๗๕
๕๘.๓.๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นต้นไปสอบได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมต่ากว่า๑.๕๐
๕๘.๓.๖ ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๗๕ เป็ นเวลาสองภาคการศึกษาติดต่อกัน
๕๘.๓.๗ ไม่พน้ สภาพรอพินิจตามความในข้อ ๕๔
๕๘.๓.๘ สอบได้ไม่ครบตามหลักสูตรของแต่ละคณะหรื อได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่
ถึง๒.๐๐ ภายในระยะเวลา ๒ เท่า ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
๕๘.๓.๙ ทาการทุจริ ตอย่างร้ายแรงในการสอบ

๕๘.๓.๑๐ ไม่สามารถเลือกวิชาเอก-โท (ถ้ามี)ภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละคณะกาหนด
ไว้ในหลักสูตร
๕๘.๓.๑๑ ถูกสัง่ พักการเรี ยนรวมกันเกินกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๕๘.๓.๑๒ ประพฤติผดิ อย่างร้ายแรงและได้รับการพิจารณาโทษให้พน้ สภาพการเป็ นนิสิต
๕๘.๓.๑๓ โอนไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๕๘.๓.๑๔ มรณภาพหรื อตาย
ข้ อ ๕๙ นิสิตที่พน้ สภาพการเป็ นนิสิตแล้วหากจะกลับมาศึกษาใหม่จะนาหน่วยกิตสะสมเดิมมาใช้ประโยชน์
ในการศึกษาครั้งใหม่อีกไม่ได้
ข้ อ ๖๐ ในกรณี ที่นิสิตกระทาผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนดคาสัง่ หรื อประกาศอื่นของมหาวิทยาลัยต้อง
ได้รับการพิจารณาโทษกรณี ใดกรณี หนึ่งดังนี้
๖๐.๑ ภาคทัณฑ์
๖๐.๒ พักการเรี ยน
๖๐.๓ พ้นสภาพการเป็ นนิสิต
ข้ อ ๖๑ การลงโทษนิสิตที่กระทาผิดระเบียบการสอบในการสอบประจาภาคหรื อการสอบระหว่างภาคให้
คณะกรรมการประจาคณะ หรื อ คณะกรรมการประจาวิทยาลัยที่นิสิตผูน้ ้ นั สังกัดอยูร่ ่ วมกับกรรม-การควบคุมการ
สอบเป็ นผูพ้ ิจารณาว่าเป็ นความผิดประเภททุจริ ตหรื อส่อเจตนาทุจริ ตหรื อเป็ นความผิดอื่น
๖๑.๑ ถ้าเป็ นความผิดประเภททุจริ ตให้ลงโทษนิสิตผูก้ ระทาผิด ดังต่อไปนี้
๖๑.๑.๑ให้นิสิตผูน้ ้ นั ได้รับระดับ F ใน รายวิชานั้น
๖๑.๑.๒ให้คณะกรรมการประจาคณะหรื อคณะกรรมการประจาวิทยาลัยที่นิสิตผูน้ ้ นั สังกัด
อยูพ่ ิจารณาสัง่ พักการศึกษาอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาปกติ หรื ออาจให้พน้ สภาพการเป็ นนิสิตได้
การพักการศึกษาของนิสิตผูก้ ระทาผิดนั้นให้เริ่ มในภาคการศึกษาปกติถดั จากภาคการศึกษาที่กระทาผิดและ
ให้นบั ระยะเวลาที่ถกู สัง่ พักการศึกษา เป็ นระยะเวลาการศึกษาด้วย
๖๑.๒ ถ้าเป็ นความผิดประเภทผิดระเบียบการสอบอย่างอื่น นอกเหนือจากข้อ ๖๑.๑ให้
คณะกรรมการประจาคณะ หรื อ คณะกรรมการประจาวิทยาลัยเป็ นผูพ้ ิจารณาการลงโทษตามควรแก่กรณี
ความผิดแต่จะต้องไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในข้อ ๖๑.๑.๑
ทั้งนี้ให้คณบดีหรื อผูอ้ านวยการวิทยาลัยที่นิสิตผูก้ ระทาผิดนั้นสังกัดอยูด่ าเนินการลงโทษตามมติของ
คณะกรรมการประจาคณะหรื อคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแล้วแจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบทันที

หมวดที่ ๖
การย้ ายโอนสั งกัดและหน่ วยกิต
ข้ อ ๖๒ การย้ายโอนสังกัดคณะหรื อวิทยาลัยอาจทาได้ในกรณี ต่อไปนี้
๖๒.๑ นิสิตจะมีสิทธิขอย้ายโอนสังกัดคณะหรื อวิทยาลัยที่ได้ศึกษาอยูไ่ ปอยูใ่ นสังกัดอีกคณะหนึ่งได้
ต่อเมื่อได้ศึกษาในคณะหรื อวิทยาลัยที่กาลังศึกษาอยูม่ าแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า ๒ภาคการศึกษาปกติไม่นบั ภาคการศึกษาที่
ลาพักถูกสัง่ พักหรื อถูกถอนชื่ออกจากทะเบียนนิสิตและต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า๑.๗๕
๖๒.๒ การขอย้ายโอนสังกัดคณะหรื อวิทยาลัยให้นิสิตผูป้ ระสงค์จะขอย้ายโอนสังกัดแสดงความ
จานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมเหตุผลประกอบยืน่ ต่อคณบดีหรื อผูอ้ านวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดอย่างช้า ๑๕วัน
ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ
ให้คณบดีหรื อผูอ้ านวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอยูส่ ่งคาขอย้ายโอนพร้อมข้อคิดเห็นประกอบไปยังคณะ
หรื อวิทยาลัยที่นิสิตขอย้ายโอนไปสังกัดเพื่อศึกษานั้น
การจะอนุมตั ิหรื อไม่ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการประจาคณะหรื อคณะกรรมการประจาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องเมื่อได้รับอนุมตั ิให้ยา้ ยโอนสังกัดแล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๖๒.๓ การย้ายโอนคณะหรื อวิทยาลัยต้องดาเนินการให้เสร็ จก่อนการลงทะเบียนรายวิชาเว้นแต่อธิการบดีจะ
ประกาศหรื อสัง่ การเป็ นอย่างอื่น
๖๒.๔ ให้คณะกรรมการประจาคณะหรื อคณะกรรมการประจาวิทยาลัยที่รับย้ายโอนมีอานาจ
พิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วยกิตที่นิสิตผูน้ ้ นั ได้ศกึ ษาไว้แล้วเพื่อกาหนดเงื่อนไขการศึกษาและ จานวนหน่วยกิ
ตที่จะต้องศึกษาใหม่ในคณะหรื อวิทยาลัยที่รับย้ายโอน
ให้คณะหรื อวิทยาลัยที่รับย้ายโอนดาเนินการตามความในวรรคแรกให้เสร็ จสิ้นและแจ้งผลให้กองทะเบียน
และวัดผลทราบก่อนวันลงทะเบียนเรี ยนของภาคการศึกษานั้น ๆ
๖๒.๕ การนับระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๕๖, ๕๘.๓ และข้อ ๖๔.๑ให้นบั ระยะเวลาการศึกษาใน
คณะเดิมรวมด้วย
ข้ อ ๖๓ สาหรับนิสิตที่ยา้ ยโอนคณะหรื อวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยให้นาผลการศึกษาของรายวิชาต่างๆ ที่
ได้ศึกษาจากคณะหรื อ วิทยาลัยเดิมมาคานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมด้วยแม้รายวิชาที่นิสิตผูย้ า้ ยโอนคณะได้ศึกษาจะไม่
ตรงกับหลักสูตรของคณะหรื อวิทยาลัยที่สังกัดใหม่ก็ตามสาหรับนิ สิตที่โอนคณะหรื อวิทยาลัยมาจากมหาวิทยาลั ย
หรื อสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ให้ ท าการประเมิ น ผลเฉพาะรายวิ ช าที่ ได้ ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย นี้ เท่ า นั้ น
ในกรณี ที่นิสิตมหาวิทยาลัยได้รับอนุมตั ิจากคณบดี หรื อผูอ้ านวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดให้ลงทะเบียนเรี ยน
บางรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้นาผลการศึ กษาของรายวิชานั้นๆ มาคานวณหาค่าระดับ
เฉลี่ยด้วย

หมวดที่ ๗
การสาเร็จการศึกษา
ข้ อ ๖๔ นิสิตผูส้ าเร็ จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ :๖๔.๑ สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒เท่าของเวลา
การศึกษาตามหลักสูตร และ มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า๒.๐๐
๖๔.๒ ผ่านการฝึ กภาคปฏิบตั ิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิวิปัสสนากัมมัฏฐาน
๖๔.๓ ไม่มีพนั ธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๖๕นิสิตที่จะได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ :๖๕.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๖๕.๑.๑ ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษานั้นๆ
๖๕.๑.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๖๕.๑.๓ ไม่เคยสอบได้ต่ากว่า C หรื อได้สญ
ั ลักษณ์ U ในรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้
๖๕.๑.๔ ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็ นผูเ้ คยประพฤติผดิ อย่างร้ายแรงในระหว่างที่
ศึกษา
๖๕.๒ เกียรตินิยมอันดับสอง
๖๕.๒.๑ สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษานั้นๆ
๖๕.๒.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๖๕.๒.๓ไม่เคยสอบได้ต่ากว่า D หรื อได้สญ
ั ลักษณ์ U ในรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้
๖๕.๒.๔ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็ นผูเ้ คยประพฤติผดิ อย่างร้ายแรงในระหว่างที่
ศึกษา
ข้ อ ๖๖ นิสิตที่โอนมาจากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นไม่มีสิทธิได้รับปริ ญญาเกี ยรตินิยมเว้นแต่จะ
ได้ศึกษา และได้หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยกิตทั้งหมด
ข้ อ ๖๗ นิสิตต้องยืน่ คาร้องต่อกองทะเบียนและวัดผลเพื่อขอรับปริ ญญาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะ
สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร

ข้ อ ๖๘ ให้คณะกรรมการประจาคณะ หรื อคณะกรรมการประจาวิทยาลัยและผูอ้ านวยการกองทะเบียนและ
วัดผล เป็ นผูพ้ ิจารณาคาร้องของนิสิตเบื้องต้นแล้วเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
ปริ ญญาหรื อปริ ญญาเกียรตินิยมต่อไป
ข้ อ ๖๙ สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมตั ิปริ ญญาอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
ข้ อ ๗๐ มหาวิทยาลัยจัดให้มีพิธีประสาทปริ ญญาบัตรปี ละ ๑ ครั้งซึ่งจะประกาศกาหนดวันให้ทราบเป็ นปี ๆ
ไป

บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๗๑ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้กบั นิสิตระดับปริ ญญาตรี ดงั ต่อไปนี้
๗๑.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริ ญญาตรี ก่อนปี การศึกษา ๒๕๔๒ ยังคงปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๓๐
๗๑.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒เป็ นต้นไปให้
ปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

