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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

.............................................. 
  

    โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และให้การบริหารงานวิชาการด าเนินไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
สอดคล้องกับกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  กฎกระทรวงมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา  
ในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕    

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒(๑๘๓)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้  
 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ผ่านการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้  
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
   “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   
   “รองอธิการบดี”หมายความว่า รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายดูแลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด  
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   “คณะ” หมายความว่า หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดการเรียนการสอน ที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   “คณบดี”  หมายความว่า  คณบดีประจ าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด     
   “หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
   “อาจารย์ประจ า หมายความว่า บุคคลที่ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่าในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามที่สภา
มหาวิทยาลัย หรือบุคคลในองค์กรภายนอกที่มีการตกลงร่วมผลิต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา    
   ส าหรับอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มใช้บังคับต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด     
  “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
ของหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหรืออนุมัติ  มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  
ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  
  “คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร”  หมายถึง  คุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชา  
หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้ก าหนดเรื่องนี้ไว้   
ให้หมายถึงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาการหรือวิชาชีพของหลักสูตร หรือคุณวุฒิอ่ืนแต่มีประสบการณ์ตรงที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเป็นที่ประจักษ์ที่จะส่งเสริมให้การเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชานั้นบรรลุผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนักศึกษาได้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  โดยการพิจารณาคุณวุฒิที่สัมพันธ์กันให้อยู่ใน     
ดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย 
   “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้น หลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสู ตร 
ในกรณีนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน   
   “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
  “การตกลงร่วมผลิต”  หมายถึง  การท าข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกนั้น ๆ  
 
 
 
 



๓ 
 

  “องค์กรภายนอก”  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ ได้รับการรับรอง 
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า  
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน  หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเท่านั้น 
  หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสภามหาวิทยาลัย  โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว  
และต้องให้ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
  “ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ” หมายถึง  การท างานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐาน
รับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ หรือหลักฐานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี  หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว 
   “อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
แนะน า ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา ตลอดจน  
ให้ค าปรึกษาในการใช้ชีวิตของนักศึกษา 
    “อาจารย์ผู้สอน”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่คณะมอบหมายให้สอน
รายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
   “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  “การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การศึกษาที่ มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน 
ตามระบบปกต ิ 
  “การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การศึกษาเพ่ือประชาชนซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้
ในมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรอ่ืนใดที่สภามหาวิทยาลัยรับรองเป็นการจัดการศึกษาที่นอกเหนือจาก
การศึกษาภาคปกติ  
   “หน่วยกิต” หมายความว่า หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ละรายวิชา  
  “ผลลัพธ์การเรียนรู้”  หมายความว่า ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จาก การศึกษา 
ฝึกอบรม หรือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกปฏิบัติ หรือการเรียนรู้จริงในที่ท างาน ระหว่างการศึกษา 
      ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  
   ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  หรือในกรณี ไม่อาจปฏิบัติตามข้อก าหนด 
ในข้อบังคับนี้ ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๖ ปรัชญา และวัตถุประสงค์   
   มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากลให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
อยู่บนฐานความเชื่อว่าก าลังคนที่มีคุณภาพ  ต้องเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์
ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยา  
อันดีงาม เพ่ือน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล  ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับ
ส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถ
ด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ก าหนด 
สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล  
 

หมวด ๒ 
ระบบการจัดการศึกษา   

  ข้อ ๗ ระบบการจัดการศึกษา ให้ใช้ระบบดังนี้  
   ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคต้นและภาคปลาย 
มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หรือเทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบทางไกลหรือภาคฤดูร้อนต่อจากภาคปลาย โดยก าหนดระยะเวลา 
และจ านวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ   
  หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบอ่ืน ให้มีการนับระยะเวลาในการศึกษาเทียบเคียงได้กับ
ระบบทวิภาค  โดยให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด  ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา
นั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน  ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของหน่วยการเรียนรู้เทียบเคียงกับ
หน่วยกิตในระบบทวิภาค  รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  
การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่เสริมสร้างการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกั บระบบ 
การจัดการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้  
   ๘.๑ โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ  
   ๘.๒ โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ - อาทิตย์  
   ๘.๓ โปรแกรมเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เวลานอกเวลาราชการ  
   ๘.๔ โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล วีดิทัศน์สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หรือระบบอินเตอร์เน็ต  
   ๘.๕ โปรแกรมชุดวิชา เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาละหนึ่งรายวิชาหรือหลายวิชา  
ทีม่ีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 



๕ 
 

   ๘.๖ โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ หรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นานาชาติ โดยอาจจัดในเวลาและเนื้อหาที่สอดคล้องกับโปรแกรมต่างประเทศ  
   ๘.๗ โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ให้เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  การจัดการเรียนการสอนและรูปแบบให้ พิจารณาตามความเหมาะสมแต่ละหลักสูตร  
ทั้งนี้จะต้องจัดให้ได้เนื้อหาสมดุลกับจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร โดยการเทียบหน่วยกิตตามข้อ ๙  
และจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
   ข้อ ๙ การคิดหน่วยกิต ระบบทวิภาค 
   (๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
   (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
   (๓) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
    (๔) การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
   (๕)  กิจกรรมการเรียนอ่ืนใดที่สร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบที่ก าหนดข้างต้นการนับ
ระยะเวลาในการท ากิจกรรมนั้นต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  ให้เป็นไปตามที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด  
    
 

หมวด ๓ 
หลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา 

 

  ข้อ ๑๐ ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ ๖ โดยแบ่งหลักสูตร
เป็น  ๒ กลุ่ม ดังนี้    
   ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ดังนี้      
   ๑๐.๑.๑  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยอาจมีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์     
     ๑๐.๑.๒  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติ  
ที่เปิดสอนอยู่แล้ว แต่ให้เสริมศักยภาพของผู้เรียนโดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยทางวิชาการที่ลุ่มลึก หลักสูตรก้าวหน้า 
แบบวิชาการต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต     



๖ 
 

   ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น ๒ แบบ ได้แก่   
    ๑๐.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชการและวิชาชีพหรือมีสมรรถนะ 
และทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุค าว่า 
“ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร    
     หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้องสะท้อน
ปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บ
ต่อท้ายชื่อหลักสูตร     
    หากต้องการผลิตบุคลากรในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติหรือทักษะวิชาชีพอยู่แล้วให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึก
ปฏิบัติขั้นสูงเพ่ิมเติม เพ่ือให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติเชิงวิชาการ  โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในบริบทของการท างานตามสภาพจริง  เพ่ือให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้  
ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการนักปฏิบัติขั้นสูงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 
    ในด้านอาจารย์ผู้สอนจ านวนหนึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการมาแล้ว  และหาก
เป็นผู้สอนจากสถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา  
    ๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตรส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง  
โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติ ขั้นสูงในองค์กร หรือ
สถานประกอบการ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมีการเรียนรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
  ข้อ ๑๑ จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา     
   ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติ ๔ ปี มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ หน่วยกิต 
  ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติ ๕ ปี มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
๑๕๐ หน่วยกิต   
   ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๖ ปี มีจ านวนหน่วยกิตรวม 
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต  
   ๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  
 



๗ 
 

 
  ข้อ ๑๒ โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้    
   ๑๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลก
ในปัจจุบันและอนาคต  เพ่ือให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้และมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน 
เป็นผู้ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา เป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาส
และคุณค่าให้ตนเองและสังคม  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เป็นบุคคลที่ด ารงตน 
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง  รู้คุณค่าและรักษ์ชาติก าเนิด  ร่วมมือรวมพลัง
เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม   
   มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด  ๆ  
ก็ได้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
และต้องแสดงการวัดและประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาวิชาการศึกษาท่ัวไปได้อย่างชัดเจน   
  อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่
ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  
  ๑๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุ่งหมาย
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาเฉพาะดังนี้   
   ๑๒.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  
   ๑๒.๒.๒  หลักสูตรปริญญาตรี  (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการให้มีจ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต ในจ านวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต  
        ๑๒.๒.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 
๙๐ หน่วยกิต  
       ๑๒.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ 
รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต  
          มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  วิชาเอกคู่  หรือวิชาเอกและ
วิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอก 
อีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  



๘ 
 

     ๑๒.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัด
หรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดและให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
      มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาเฉพาะ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษา
ต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอน
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๑๓  จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์    
     ๑๓.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ประกอบด้วย  
       ๑๓.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
   กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็นบุคคลที่มา
จากองค์กรนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์การท างานในองค์กรแห่งนั้น 
หรือการท างานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
       ๑๓.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน   
    กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๓ คน 
    กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอกให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน 
          กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น
ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  
       ๑๓.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
          ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน
ก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๕ จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนต่อไปได้  



๙ 
 

    ส าหรับหลักสูตรที่มีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
หากจ าเป็นบุคคลที่มาจากองค์กรนั้น อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การท างานในองค์กรแห่งนั้นหรือการท างานประเภทเดียวกันอย่าง
ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
          กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น  ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากกรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย   
     ๑๓.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
ประกอบด้วย  
       ๑๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาของตนเอง  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
          กรณีตกลงร่วมผลิตหลักสูตรกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็น 
บุคลากรที่มาจากองค์กรนั้น  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  แต่ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์ 
การท างานในองค์กรแห่งนั้นหรือการท างานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  
       ๑๓.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน 
          ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ 
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน ต้องมีประสบการณ์ 
ในด้านปฏิบัติการ  
          กรณีมีการตกลงร่วมผลิตหลักสูตรกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จากมหาวิทยาลัยเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๓ คน   
          กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ  ๓ คน และต้องมี
สัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓   
          กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน ทางมหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นั้นให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณ ี
       ๑๓.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 



๑๐ 
 

          ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน
ก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนต่อไปได ้
          ส าห รับ ห ลั กสู ต รที่ มี ก ารตกลงร่ วม ผลิ ตห ลั กสู ต รกั บ องค์ ก รภ ายนอก ที่ ไม่ ใช่
สถาบันอุดมศึกษา  หากจ าเป็นบุคคลที่มาจากองค์กรนั้น  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในองค์กรแห่งนั้นหรือการท างาน
ประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
     กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น  ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากกรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย   
          ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่ เน้นทักษะด้านวิชาชีพ 
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
 

หมวด ๔ 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา ประเภทนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 

  
  ข้อ ๑๔ การรับนักศึกษา  
  ก าหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 ข้อ ๑๕ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   ๑๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
     ๑๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
ที่จะเข้าศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด  
     ๑๕.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า   ๓.๕๐ 
จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 
๓.๕๐ ทุกภาคการศึกษาในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษา
หนึ่งมีผลการเรียนต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติ 
ในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้าและให้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ๑๕.๔  ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถศึกษาได้  
  ๑๕.๕  มีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยก าหนด  
 



๑๑ 
 

  ข้อ ๑๖ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  
    ๑๖.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องมารายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมส่งหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดต่อส านักวิชาการและประมวลผล และช าระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา ตามวันเวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๑๖.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษา ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ตาม  
วัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้ส านักวิชาการและประมวลผลทราบ  
เป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ก าหนดให้รายงานตัว เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้มารายงานตัวภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มารายงานตัว หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าไม่มีสิทธิ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
    ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๑๖.๒ ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๗ ประเภทการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่  
   ๑๗.๑ การศึกษาภาคปกติ  
   ๑๗.๒ การศึกษาภาคพิเศษ  

ข้อ ๑๘ การย้ายคณะ และ/หรือ การเปลี่ยนสาขาวิชา  
   ๑๘.๑ นักศึกษาท่ีจะขอย้ายคณะ ต้องได้เรียนตามหลักสูตรในคณะเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษาและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต และมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะใหม่ที่นักศึกษา 
จะย้ายเข้า  
  ๑๘.๒ การย้ายคณะจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอนุมัติ 
จากคณบดีคณะที่นักศึกษาขอย้ายออก และได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณบดีคณะใหม่ที่นักศึกษา
ขอย้ายเข้าศึกษา แล้วแจ้งส านักวิชาการและประมวลผลพร้อมทั้งยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามที่มหาวิ ทยาลัย
ก าหนด ภายใน ๔ สัปดาห์ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป  
  ๑๘.๓ นักศึกษาที่ย้ายคณะจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในคณะใหม่ที่ย้ายเข้า อย่างน้อย ๑ ภาค
การศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา  
  ๑๘.๔ ระยะเวลาการศึกษา ให้นับตั้งแต่เข้าศึกษาในคณะเดิม  
   ๑๘.๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
   ๑๘ .๖  การโอนรายวิช าและจ าน วน รายวิช าที่ จ ะ โอน  ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณ บดี  
ของคณะใหมท่ี่นักศึกษาย้ายเข้า  
   ๑๘ .๗  นักศึกษาที่ ย้ ายคณะให้ค านวณ ระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมจากรายวิชาทั้ งหมด 
ที่ได้รับอนุมัติให้โอนมาจากคณะเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะใหมท่ี่รับเข้าศึกษาด้วย  
  ๑๘.๘ นักศึกษาอาจเปลี่ยนสาขาวิชาได้ ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ 
ภาคการศึกษาปกติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีแล้วแจ้งส านักวิชาการและประมวลผล พร้อมทั้งช าระ
ค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด     



๑๒ 
 

  ข้อ ๑๙ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
   ๑๙.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะเทียบเท่า
มหาวิทยาลัย และก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
มาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
  ๑๙.๒ นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
    ๑๙.๒.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๕  
    ๑๙.๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน      
   ๑๙.๒.๓ ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับ 
ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน  
    ๑๙.๒.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา  
พร้อมกับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
   ข้อ ๒๐ การเทียบโอนผลการเรียน ประสบการณ์ การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย 
เพ่ือขอยกเว้นการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการโอน
การรู้ทักษะและประสบการณ์ ของมหาวิทยาลัย  
  ข้อ ๒๑ การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา  
   ๒๑.๑  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบและอนุมัติ
จากคณบดี ตามเกณฑ์การอนุมัติ ดังนี้  
    ๒๑.๑.๑  รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดแต่ไม่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและ 
ปีการศึกษานั้น 
     ๒๑.๑.๒ รายวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาในรายวิชาเทียบเคียงกันได้ 
หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
   กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ  
   ๒๑.๒  ให้น าหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้าม
สถาบันอุดมศึกษา ไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่  
   ๒๑.๓  นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาอื่นก าหนด   
   ข้อ ๒๒ สถานภาพนักศึกษา  
    ๒๒.๑ สถานภาพนักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ  
    ๒๒.๑.๑  ตาย  
    ๒๒.๑.๒  ลาออก  
    ๒๒.๑.๓  ขาดคุณสมบัติของการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๕  
 
 



๑๓ 
 

    ๒๒.๑.๔  ไม่ลงทะเบียนเรียนอย่างสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภาคศึกษาหนึ่ง และไม่ลาพัก
การเรียน  
            กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์และได้ท าเรื่องขอผ่อนผัน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
     ๒๒.๑.๕  ไม่ช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพกรณีลาพักการเรียนภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
      ๒๒.๑.๖  เมื่อลงทะเบียนเรียนครบก าหนดระยะเวลาการศึกษา ตามข้อ ๑๑ และยังไม่
ส าเร็จการศึกษา  
     ๒๒.๑.๗  นักศึกษามีผลการเรียนการไม่เป็นไปตามข้อ ๓๓.๒.๑ 
     ๒๒.๑.๘ พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา  
    ๒๒.๑.๙ เรียนครบตามหลักสูตรและได้รับการรับรองการส าเร็จการศึกษา  
           ๒๒.๒  การคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่สิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักศึกษาตาม
ข้อ ๒๒.๑.๔ และ ๒๒.๑.๕  มีสิทธิในการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับคืน
สถานภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อได้ช าระค่าบ ารุงการศึกษาหรือช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพกรณีลาพัก 
การเรียน 
    ๒๒.๓ ผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาจะมีบัตรประจ าตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพ่ือประกอบการ
ใช้สิทธิต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย          
    

หมวด ๕ 
                                       การลงทะเบียนเรียน  
  

  ข้อ ๒๓ การลงทะเบียนเรียน  
  ๒๓.๑  ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ในแต่ละภาคการศึกษา  
  ๒๓.๒ การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร  
  ๒๓.๓  การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 
๙ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  
   ๒๓.๔  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
  ๒๓.๕  การลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าหรือสูงกว่าที่ก าหนดตามข้อ ๒๓.๓ จะกระท าได้เฉพาะ
นักศึกษาที่จะจบหลักสูตร และหรือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
ให้ลงทะเบียนเท่ากับจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี 



๑๔ 
 

     กรณีที่นักศึกษาลาพักการเรียนหรือโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน อาจลงทะเบียนเรียนต่ า
กว่าจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒๓.๓  ได ้ 
      ๒๓.๖  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนติดต่อกันทุกภาคการศึกษาปกติ การลาพักการเรียนต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การลาพักการเรียน 
     ๒๓.๗  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชานั้น อาจจะมีสิทธิสอบปลายภาคต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอนุมัติจากคณบดี หากมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ
สอบรายวิชานั้น  
    ๒๓.๘  ในกรณีการลงทะเบียนของภาคการศึกษาพิเศษ ให้ไปใช้ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษา
เพ่ือประชาชน   
 ข้อ ๒๔ ประเภทการลงทะเบียนเรียน  
  ๒๔.๑  การลงทะเบียนประเภทนับหน่วยกิต (Credit) เป็นการลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตร
และมีการน าผลการเรียนมาคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
   ๒๔.๒  การลงทะเบียนประเภทไม่นับหน่วยกิต (Audit) เป็นการลงทะเบียนเรียนเพ่ือเพ่ิมความรู้ 
จะรายงานผลการเรียนเป็น S (Satisfactory) และ U (Unsatisfactory) โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรและ
ไม่ต้องเรียนซ้ าเมื่อได้ผลการเรียนเป็น U 
      ข้อ ๒๕ การขอเพ่ิม ขอถอนหรือขอยกเลิกรายวิชา  
  ๒๕.๑ การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา จะต้องได้รับเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากคณบดี   
  ๒๕.๒ การขอเพ่ิมรายวิชาและการขอถอนรายวิชา ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ สัปดาห์
หลังจากเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์แรกของการศึกษาภาคฤดูร้อน รายวิชาที่ถอนนั้น 
จะไม่ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
   ๒๕.๓  การขอยกเลิกรายวิชาบางรายวิชาหรืองดเรียนทุกรายวิชา ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
สอบปลายภาคการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ รายวิชาดังกล่าวจะได้รับบันทึกผลเป็นสัญลักษณ์ W 
(Withdrawn)   
   ๒๕.๔ ขั้นตอนปฏิบัติในการเพ่ิม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๒๖ การลาพักการเรียน นักศึกษาอาจยื่นขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้  
   ๒๖.๑  ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
  ๒๖.๒  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด  ตามที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน  
  ๒๖.๓  เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
ในภาคการศึกษานั้นตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล  



๑๕ 
 

  ๒๖.๔  เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัว อาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้าได้ลงทะเบียน
เรียนอย่างสมบูรณ์ในมหาวิทยาลัยแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา  
  ๒๖.๕ การลาพักการเรียน ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็น
ที่จะต้องขอลาพักการเรียนในภาคการศึกษาต่อไป ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอลาพักการเรียนใหม่  
  ข้อ ๒๗  การลาพักการเรียน นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อส านักวิชาการและประมวลผลก่อนวันสอบ
ปลายภาค ๒  สัปดาห์ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดี กรณีที่
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย  
ยกเว้นการลาพักการเรียนตามข้อ ๒๖.๑ และ ๒๖.๒  
   นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนก่อน
วันเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอนุมัติจากคณบดี 
 ข้อ ๒๘ การรักษาสภาพนักศึกษา  
   ๒๘.๑ นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ
นักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ ๒๒.๑.๕  
  ๒๘.๒  การรักษาสภาพนักศึกษา ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบปลายภาค ๑ สัปดาห์ 
กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรและยังไม่ส าเร็จการศึกษา ต้องด าเนินการรักษาสภาพ
นักศึกษาตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด  
  ข้อ ๒๙ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  
  ข้อ ๓๐ การลาออก  
   นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ต้องยื่นค าร้องโดยผ่าน 
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  คณบดี และได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  
    

หมวด ๖ 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา  

 

 ข้อ ๓๑ การวัดและประเมินผล  
  ๓๑.๑  ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาในแต่ภาคการศึกษา โดยยึดหลักการวัด 
และประเมินผลตามสภาพจริง ใช้วิธีหลากหลาย เช่น การทดสอบย่อย รายงาน ท างานกลุ่ม สอบกลางภาค 
แฟ้มสะสมงาน โครงการ โครงงาน และให้มีการสอบปลายภาค เป็นต้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม 
มาตรฐานองค์กรวิชาชีพ  
  ๓๑.๒  อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้นักศึกษาทราบ
ล่วงหน้า    
   ๓๑.๓  นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคโดยมีเหตุผลและความจ าเป็น จะต้องยื่นค าร้องขอสอบ
ภายใน ๓ สัปดาห์หลังจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป โดยให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนและได้รับ
อนุมัติจากคณบดี  



๑๖ 
 

  ข้อ ๓๒ ผลการเรียน 
  ๓๒.๑ ผลการเรียนเป็นสิ่งที่แสดงความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสามารถวัดได้จากการ
สอบข้อเขียน และ/หรือ การปฏิบัติงาน และ/หรือ ผลงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจ าวิชา
แล้วประเมินเป็นระดับคะแนน การรายงานผลการเรียนให้รายงานทั้งระดับคะแนนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  ๓๒.๒  ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร ดังนี้ 
   ๓๒.๒.๑  ระบบมีระดับคะแนนตัวอักษรใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร 
แบ่งเป็น ๘ ระดับ ดังนี้ 
        ระดับคะแนนตัวอักษร           ความหมาย              ระดับคะแนน 
     A         ดีเยี่ยม (Excellent)        4.0 

      B+                 ดีมาก (Very Good)           3.5  
      B                   ดี (Good)         3.0 

     C+       ดีพอใช้ (Fairly Good)        2.5 
     C       พอใช้ (Fair)                    2.0 
     D+       อ่อน (Poor)                  1.5             

 D                  อ่อนมาก (Very Poor)        1.0        
F    ตก (Failed)                          0 

    นักศึกษาที่มีระดับคะแนนตัวอักษรตั้งแต่ D ขึ้นไปถือว่าสอบได้ หรือการสอบได้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานองค์กรวิชาชีพ  
     การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิ จ รายวิชาฝึก
ประสบการณ์และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนตัวอักษรต่ ากว่า C ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่  ถ้าได้รับการประเมินต่ ากว่า C เป็นครั้งที่สองถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา  
   ๓๒.๒.๒  สัญลักษณ์อ่ืนที่ก าหนดเป็นตัวอักษร ดังนี้  
         S    (Satisfactory)  หมายความว่า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์  
          U   (Unsatisfactory)   หมายความว่า ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์  
          I    (Incomplete)  หมายความว่า ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์  
      Au (Audit)   หมายความว่า การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
         W  (Withdrawn)  หมายความว่า การได้รับการอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียน  
         R  (Repeated)  หมายความว่า การเรียนรายวิชาซ้ า หรือเรียนแทน 
    ๓๒.๒.๓  การให้ F กระท าในกรณีต่อไปนี้  
      (๑) นักศึกษาสอบตก  
     (๒) นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี  
     (๓) นักศึกษามีเวลาเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ ๒๓.๗  
    (๔) นักศึกษาทุจริตในการสอบ  



๑๗ 
 

    ๓๒.๒ .๔   การให้  S กระท าได้ ในการประเมินรายวิชาเรียนที่ ไม่นับหน่ วยกิต  และ 
ผลการเรียนในรายวิชานั้นผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด  
    ๓๒.๒ .๕   การให้  U กระท าได้ ในการประเมินรายวิชาเรียนที่ ไม่นับหน่ วยกิต  และ 
ผลการเรียนรายวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด  
    ๓๒.๒.๖  การให้ I ในรายวิชาใดให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย    
   ๓๒.๒.๗  การให้ W ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้  
       (๑ ) นั ก ศึ ก ษ า ได้ รั บ ก า รอ นุ มั ติ ให้ ย ก เลิ ก ร า ย วิ ช า เรี ย น บ า งร าย วิ ช า  ห รื อ 
งดเรียนในรายวิชาทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค 
     (๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนอย่าง
สมบูรณ์ในภาคเรียนนั้นแล้ว  
   ๓๒.๓  การค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
   ๓๒.๓.๑  การค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น  
    ๓๒.๓.๒  การค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ให้น าเอาผลคูณจ านวนหน่วยกิตกับระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนมารวมกัน แล้วหารด้วย
ผลบวกของหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด ผลของการหารให้ใช้ทศนิยม ๓ ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะ
ทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ ที่มีค่าทศนิยมตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเพื่อให้เหลือทศนิยม ๒ ต าแหน่ง  
    ๓๒.๓.๓  การค านวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้มีการค านวณทุก
ภาคการศึกษา และไม่น ารายวิชาที่ได้รับอักษร I,R มาคิดระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
 ข้อ ๓๓ การเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษา
ภาคฤดูร้อน 
     ข้อ ๓๔  มหาวิทยาลัยมีอ านาจระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใด ๆ ให้แก่นักศึกษา
ที่ค้างช าระหนี้สินของมหาวิทยาลัย หรือไม่ผ่านกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
     ข้อ ๓๕ การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน  
   ๓๕.๑ รายวิชาใดท่ีนักศึกษาสอบได้ D หรือ D+ อาจขอลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
คณบดี ผลการเรียนเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็น R 
  ๓๕.๒ รายวิชาใดที่นักศึกษาได้ F จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเลือกรายวิชาอ่ืนในหมวด
เดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอนุมัติจากคณบดี ยกเว้นรายวิชาเลือกเสรี
สามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได้ ผลการเรียนรายวิชาเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็น R 
 ข้อ ๓๖ การเรียนเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
   นักศึกษาลงทะเบียนครบตามหน่วยกิตของหลักสูตรและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ 
สามารถขอลงทะเบียนซ้ ารายวิชาที่สอบได้ D หรือ D+ หรือจะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันแทน
ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยระดับคะแนนในรายวิชา
เดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นตัวอักษร R  



๑๘ 
 

หมวด ๗ 
การส าเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และ การอนุมัติปริญญา 

 
 ข้อ ๓๗ การส าเร็จการศึกษา  
   ๓๗.๑  ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้รับรองการส าเร็จการศึกษา และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ส านักวิชาการและประมวลผลส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา  
  ๓๗.๒  ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
   ๓๗.๒.๑  มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  
   ๓๗.๒.๒  เรียนและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรสาขาวิชา  
   ๓๗.๒.๓  ต้องมีเวลาศึกษาครบตามหลักสูตร ตามข้อ ๑๑ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
ส าหรับกรณีการโอนหรือเทียบโอนรายวิชา และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามระเบียบการจัดกิจกรรม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   ๓๗.๒.๔  ต้องไม่ได้รับผลการประเมิน F หรือ I ในภาคการศึกษาสุดท้าย และมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
    ๓๗.๒.๕  ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
    ๓๗.๒.๖  ต้องไม่ค้างช าระค่าบ ารุงการศึกษา ค่าปรับ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
   ๓๗.๓  นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด ต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษาที่ส านักวิชาการและประมวลผล ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
  ข้อ ๓๘ การขอรับปริญญา  
    ผู้มีสิทธิขอรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  ๓๘.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓๗.๒  
   ๓๘.๒  เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  
   ๓๘.๓  ไม่ค้างช าระหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย  
 ข้อ ๓๙ การให้ปริญญา  
   ให้สภาวิชาการเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ ๓๗ และ ๓๘ เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญา  
  ข้อ ๔๐ การให้ปริญญาเกียรตินิยม  
  ๔๐.๑ นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
     ๔๐.๑.๑  สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบระดับคะแนนตัวอักษร  
   ๔๐.๑.๒  ไม่เคยเรียนซ้ าหรือเรียนแทนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง     
    ๔๐.๑.๓  ส าเร็จการศึกษาตามระยะการศึกษา ตามข้อ ๑๑  
    ๔๐.๑.๔  ไม่เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนและได้รับอนุมัติ
ให้เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต  



๑๙ 
 

   ๔๐.๒  การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็นดังนี้     
     ๔๐.๒.๑  เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญรางวัล มีดังนี้ 
      (๑) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดใน
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกัน และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ ากว่า ๓.๗๕ 
      (๒) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญเงิน ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมล าดับที่
สองในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกัน และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ ากว่า ๓.๗๕  
     (๓) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองแดง ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมล าดับ
ที่สามในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกัน และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ ากว่า ๓.๗๕  
    ๔๐.๒.๒  เกียรตินิยม มีดังนี ้
     (๑) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ่๓.๗๕ ขึ้นไป  
    (๒) เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๓.๔๐ และไม่เกิน 
๓.๗๔ 
  ข้อ ๔๑ การให้เกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี  
   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี 
แต่ไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ดังนี้  
   ๔๑.๑  นักศึกษาจะได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป  
  ๔๑.๒ นักศึกษาจะได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรตั้งแต่ ๓.๔๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓.๗๔  
 

บทเฉพาะกาล 
.............................. 

 ข้อ ๔๒ ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนวันที่ ๒๗  กันยายน ๒๕๖๕
ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  หรือข้อบังคับอ่ืนใด 
ในขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                       
 

(ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร  โพธินาม) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 


