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ระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพุทธศักราช2555

	 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้เหมาะสม อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 34(2) แห่ง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 สภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่  

2/2555 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2555

 ข้อ  2   ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

 ข้อ  3    บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำาสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ  4    ในระเบียบนี้

   “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

   “อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

   “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

   “คณะ”  หมายถึง คณะวิชาต่างๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย

   “คณบดี”           หมายถึง        หัวหน้าผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของคณะวิชานั้น ๆ

   “สาขาวิชา”  หมายถึง สาขาวิชา  หรือ  ภาควิชาที่จัดการเรียนการสอน

   “หัวหน้าสาขาวิชา”     หมายถึง หัวหน้าผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของสาขาวิชา หรือภาควิชานั้น ๆ 

   “นักศึกษา”   หมายถึง        ผู้ที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)       

   “เงื่อนไขของหลักสูตร” หมายถึง ข้อกำาหนดเพื่อการสำาเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่เกี่ยวกับ

       คุณภาพของด้านวิชาการ 
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 ข้อ  5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้อำานาจในการออกประกาศ หรือคำาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป 

   ตามระเบียบนี้  

หมวด ที่  1
ระบบ การ ศึกษา

 ข้อ  6 มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้

   6.1 การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีหนึ่ง ๆ ออกเป็น  2 ภาคการศึกษา 

    ปกตคิอื ภาคการศกึษาทีห่นึง่และภาคการศกึษาทีส่อง และอาจมภีาคฤดรู้อนต่อจากภาคการศกึษาทีส่องอกี 

    หนึ่งภาคได้ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการ 

    ศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  

    ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ยกเว้นหลักสูตรที่ได้กำาหนดให้ต้องศึกษาภาคฤดูร้อนด้วย

   6.2 คำาว่า  “หน่วยกิต”  หมายถึง  หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา

    6.2.1 การศึกษาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า  

     15 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

    6.2.2 การศึกษาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกทดลอง 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 30 ถึง 45 ชั่วโมง   

     ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

    6.2.3 การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 45 ถึง 90 ชั่วโมง     

     ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

   6.3 นักศึกษามี 2 ประเภท คือ  

    6.3.1  นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาโดยมีเวลาเรียน 

     ตอนกลางวัน    

    6.3.2 นักศึกษาภาคสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลาโดยมีเวลาเรียนเวลา 

     บ่ายถึงคำ่า หรือ วันเสาร์ - วันอาทิตย์  
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หมวด ที่  2

คุณสมบัติ ของ ผู้ สมัคร เข้า ศึกษา และ การ คัด เลือก

 ข้อ  7 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

   ผู้สมัครเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   7.1 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาไม่ตำ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า 

   7.2   สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

    ที่สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

   7.3 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง แพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้

   7.4 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

   7.5  การรับผู้สมัครตามข้อ 7.2 จะให้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้หรือไม่ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี

 ข้อ  8   การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา กระทำาโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้  

                  8.1 โดยการสอบคัดเลือกร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ / หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

                  8.2  โดยการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

         8.3 โดยการคัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอนหรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่น

     8.4 โดยการรับตามโครงการพิเศษ

หมวด ที่  3

การ ขึ้น ทะเบียน เป็น นักศึกษา และ การ ลง ทะเบียน เรียน รายวิชา

 ข้อ  9   การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนรายวิชา

       9.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำาหนด

                 9.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วโดยต้องนำา 

    หลักฐานต่างๆ ที่กำาหนดไว้ไปรายงานตัว ต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
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   9.3 สำาหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาต่าง ๆ พร้อมกับ 

    การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

   9.4 ผูส้มคัรทีส่อบคดัเลอืกได้และ/หรอืได้รบัการคดัเลอืกทีไ่ม่อาจขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาตามวนั เวลา ทีม่หาวทิยาลยั 

    กำาหนด เป็นอันหมดสิทธิที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบ เป็น 

    ลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัทีม่หาวทิยาลยักำาหนดให้เป็นวันรายงานตวัและจะต้องมารายงานตวัภายใน 7 วนั นบัจาก 

    วันสุดท้ายของวันที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ให้เป็นวันรายงานตัว  

 ข้อ  10 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา

   10.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนศึกษารายวิชาต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จสิ้น ก่อนวันเปิดภาค 

    การศึกษานั้น ๆ

   10.2 ในกรณีมีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือจำากัดจำานวนนักศึกษาที่ 

    ลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้ การงดการสอน รายวิชาบางวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนไปแล้ว จะต้อง 

    กระทำาภายใน 7 วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ 3 วันแรกของภาคฤดูร้อน

   10.3 จำานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน

    10.3.1 นักศึกษาภาคปกติ

      นกัศกึษาสภาพปกตต้ิองลงทะเบยีนรายวชิาในแต่ละภาคการศกึษาปกต ิไม่ตำ่ากว่า  9 หน่วยกติ 

     และไม่เกิน  22  หน่วยกิตและในภาคฤดูร้อนจะ ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต ยกเว้น การลงทะเบียน 

     ภาคสุดท้ายก่อนจะ จบการศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีก่อน นักศึกษาสภาพรอพินิจ  

     จะต้องลงทะเบียนศึกษาในภาคปกติไม่ตำ่ากว่า 6 หน่วยกิตและไม่เกิน 15 หน่วยกิต  และภาคฤดูร้อนจะ 

     ลงทะเบียนศึกษาไม่เกิน 6 หน่วยกิตแต่อาจจะยื่นคำาร้องขอ อนุมัติจากคณบดีเพื่อจะลงทะเบียนศึกษา 

     มากกว่าที่กำาหนดได้อีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ทั้งภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน

    10.3.2 นักศึกษาภาคสมทบ

      นักศึกษาสภาพปกติจะลงทะเบียนศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่ตำ่ากว่า 6 หน่วยกิต  

     และไม่เกิน 18 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ยกเว้น การลงทะเบียนภาค 

     สุดท้ายก่อนจะจบการศึกษาหรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ
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      นักศึกษาสภาพรอพินิจ จะต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ ไม่ตำ่ากว่า 3 หน่วยกิต และ 

     ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนศึกษาไม่เกิน 3 หน่วยกิต แต่อาจจะยื่นคำาร้องขอ 

     อนุมัติจาก คณบดี เพื่อลงทะเบียนศึกษามากกว่าที่กำาหนดไว้ได้อีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ทั้งภาคการศึกษา 

     ปกติและภาคฤดูร้อน การลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าที่กำาหนด ข้างต้น จะทำาได้เฉพาะกรณีที่คาดว่าจะเป็น 

     ภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะจบ การศึกษาและรับปริญญาของนักศึกษาเท่านั้น

    10.3.3 ในการลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของการมีสถานภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

     ถ้าจะลงทะเบียนเรียนมากกว่า 24 หน่วยกิต เพื่อให้สำาเร็จการศึกษาก็สามารถกระทำาได้เป็นกรณีพิเศษโดย 

     ขออนุมัติจากอธิการบดี

   10.4 การลงทะเบียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้ารายวิชาใดมีรายวิชาบังคับหรือรายวิชา 

    พื้นฐานความรู้  ซึ่งได้กำาหนดไว้ในหลักสูตรให้ศึกษาก่อน นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาที่บังคับก่อนให้ได้ หรือผ่าน 

    การศกึษาวชิาพืน้ฐานความรูเ้ดมิมาแล้ว หรอืได้รบัอนมุตัจิากคณบดเีป็นกรณพีเิศษจงึจะมสีทิธลิงทะเบยีนรายวชิานัน้

   10.5 นกัศกึษาต้องลงทะเบยีนรายวชิาด้วยตนเองในแต่ละภาคการศกึษา ตามวนั เวลา วธิกีารและสถานทีท่ีก่ำาหนดตาม 

    รายวิชาที่เปิดสอนของแต่ละคณะวิชา แต่ละภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะทำาการประกาศเป็นคราวๆ ไป   

    นักศึกษาที่มีเหตุจำาเป็นสุดวิสัย ไม่สามารถลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำาหนด จะต้องได้รับอนุมัติ การลงทะเบียน 

    จากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ ในกรณีที่ลงทะเบียนล่าช้า จะต้องเสีย ค่าปรับและต้องปฏิบัติตามประกาศของ 

    มหาวิทยาลัย

   10.6 นกัศกึษาทีไ่ม่ได้ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาใดต้องยืน่หนงัสอืขอลาพกัการศกึษาสำาหรบัภาคการศกึษานัน้ต่อ 

    สำานักทะเบียนและประมวลผลจะต้องชำาระค่าธรรมเนียม เพื่อรักษาสภาพนักศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิด 

    เรียน มิฉะนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะ ถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา

   10.7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในจำานวนหน่วยกิตตามหลักสูตร 

    10.7.1  ให้นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาเป็นพเิศษ โดยไม่นบัหน่วยกติได้   โดยต้องชำาระค่าหน่วยกติตามปกติ   

     และได้รับอนุมัติจากคณบดี
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    10.7.2 การเรยีนรายวชิาเป็นพเิศษโดยไม่นบัหน่วยกติไม่บงัคบัให้สอบ และไม่ม ีผลการเรยีนแจ้งการบนัทกึรายวชิา 

     ที่เรียนเป็นพิเศษในช่องผลการเรียน จะบันทึก “AUD” เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 

     เวลา เรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น

    10.7.3  มหาวทิยาลยัอาจอนมุตัใิห้บคุคลภายนอกหรอืนกัศกึษาจากสถาบนัอืน่เข้าเรยีนบางรายวชิาเป็นพเิศษ  โดย 

     นับหน่วยกิตหรือไม่นับหน่วยกิตได้เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิการบดี และจะต้องเสียค่าเล่าเรียนและค่า 

     ธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

   10.8 นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อเรียนรายวิชาใดร่วมกับนักศึกษาภาคสมทบหรือ 

    นักศึกษาภาคสมทบจะลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อเรียนรายวิชาใดๆ ร่วมกับนักศึกษาภาคปกติได้ต่อ 

    เมื่อได้รับการยินยอมจากหัวหน้าสาขาวิชาที่รายวิชาสังกัดและได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่นักศึกษา สังกัด   

    แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนยีมการศกึษาต่างๆ  ตามประกาศมหาวทิยาลยัว่าด้วยการเกบ็เงนิค่าบำารงุและค่าธรรมเนยีม 

    การศึกษาสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

   10.9 นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ทัง้ภาคปกตแิละภาคสมทบจะต้องลงทะเบยีนให้ครบรายวชิาและจำานวนหน่วยกติของแต่ละคณะ 

    ที่กำาหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษา  (ยกเว้น ภาคการศึกษาที่ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและสำานัก 

    ทะเบียนและ ประมวลผล) โดยไม่มีการเพิกถอนหรือเพิ่มรายวิชาเรียน ยกเว้น การขอเพิกถอนรายวิชา ตามข้อ  

    11.3 และ 11.4                 

     10.10  การศึกษาและการลงทะเบียนเรียนต่างสถาบันในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพื่อความรู้และประสบการณ์ที่ 

     กว้างขวาง หรือเพื่อสำาเร็จการศึกษา ในรายวิชา และสถาบันการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยให้ 

     ถือว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย

   ผลการศึกษารายวิชาที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและลงทะเบียนเรียนตามวรรคแรก เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา 

และคณบดีให้การรับรองแล้ว ให้ถือเสมือนว่าเป็นผลการศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัย ไม่อยู่ในบังคับของการเทียบวิชาเรียนและการโอน

หน่วยกิต

 ข้อ  11 การขอเพิ่มและการเพิกถอนรายวิชา

               11.1 การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทำาได้ภายใน 3 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ ภายใน 1 สัปดาห์ นับจาก 

    วันเปิดภาคฤดูร้อนโดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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   11.2 การขอเพิกถอนรายวิชา จะกระทำาได้ภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ  หรือภายใน 1 สัปดาห์  

    นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน รายวิชาที่ขอเพิกถอนนั้น จะไม่ บันทึกในรายงานผลการศึกษา

   11.3 การขอเพิกถอนรายวิชาเมื่อพ้น 3 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 13 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ ภายหลัง   

    1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อนนักศึกษาไม่มีสิทธิขอคืน หรือโอนค่าลงทะเบียนรายวิชา  

    และจะบันทึกสัญลักษณ์ W ของรายวิชาที่เพิกถอนในรายงานผลการศึกษา

   11.4 การขอเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่กำาหนดไว้ จะต้องทำาคำาร้องขออนุมัติ เป็นกรณีพิเศษจากคณบดี ถ้า 

    ได้รับอนุมัติให้เพิกถอนได้ รายวิชาที่ขอเพิกถอน จะบันทึกสัญลักษณ์ W ถ้าไม่ได้รับอนุมัติ นักศึกษาจะต้องศึกษา 

    วิชานั้นต่อไป การเพิกถอนกรณีนี้จะกระทำาได้ภายในระยะเวลาก่อนสอบปลายภาค

    11.5 การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวิชานี้ จะต้องไม่ขัดกับจำานวนหน่วยกิต ตามข้อ 10.3 เว้นแต่การขอเพิกถอนใน 

    ข้อ 11.3 และข้อ 11.4

 ข้อ  12 การขอคืนค่าเล่าเรียน

   12.1 นักศึกษามีสิทธิขอคืนค่าเล่าเรียนได้เต็มจำานวน ในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศงดการสอน

   12.2 นักศึกษาที่เพิกถอนรายวิชาภายใน 3 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคเรียนของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์ 

    แรกของภาคฤดูร้อนมีสิทธิที่จะขอคืนค่าเล่าเรียนวิชานั้นได้ตามสัดส่วนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดแต่ไม่ 

    น้อยกว่าร้อยละ 40

 ข้อ  13 ค่าเล่าเรียน ค่าบำารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ข้อ  14  ระยะเวลาการศึกษา

   นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ต้องมีกำาหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า  

   และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องมีกำาหนดระยะเวลา 

   การศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
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หมวดที่  4
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

 ข้อ  15  การวัดผลการศึกษา

       15.1 การสอบ นกัศกึษาทกุคนต้องเข้าสอบทกุครัง้ทีม่กีารสอบทกุประเภท (สอบกลางภาคปลายภาคและสอบย่อยต่างๆ)    

    หากไม่เข้าสอบให้ถือว่าได้คะแนนศูนย์ในครั้งนั้น ผู้ที่ขาดสอบจะต้องแจ้งเหตุที่ขาดสอบพร้อมหลักฐานต่อสำานัก 

    ทะเบยีนและประมวลผลโดยเรว็ทีส่ดุ เพือ่สำานกัทะเบยีนและประมวลผลจะทำารายงานเสนอคณบดทีีเ่กีย่วข้องต่อไป

   15.2 การคิดคะแนนในภาคการศึกษาหนึ่งๆ จะต้องมีการสอบไล่ในวิชาที่เรียนอย่างน้อย 2 ครั้ง และการคิดคะแนน 

    สอบไล่โดยปกติให้คิดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

    1.  การสอบกลางภาคและคะแนนทำาการต่าง ๆ รวมแล้วระหว่างร้อยละ 40-60

    2. การสอบปลายภาค คิดคะแนนระหว่าง ร้อยละ 40-60  หากอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้คะแนนแตกต่างไป 

     จากระเบียบนี้ก็ให้อนุโลมเป็นอย่างอื่นได้แต่จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

   15.3 ผลการสอบแต่ละรายวิชาจะจัดออกเป็นลำาดับขั้น ซึ่งมีความหมายและแต้มระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ดังนี้

    ลำาดับขั้น  ความหมาย  แต้มระดับคะแนนต่อหน่วยกิต

       A   เยี่ยม (Excellent)         4.00

       B+   ดีมาก (Very  Good)  3.50

      B   ดี  (Good)   3.00

       C+   เกือบดี (Fairly Good)  2.50

      C   พอใช้ (Fair)   2.00

      D+   อ่อน (Poor)   1.50

       D   อ่อนมาก (Very Poor)  1.00

          F   ตก (Fail)    0.00

     การให้ F จะกระทำาได้ดังนี้

    15.3.1 นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก

    15.3.2 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้ดำาเนินการยื่นคำาร้องขอเพิกถอนก่อน
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    15.3.3 นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบเนื่องจากได้รับการตัดสินว่ามีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ในรายวิชานั้น  

    15.3.4 นักศึกษาทำาผิดระเบียบการสอบและได้รับการตัดสินให้สอบตก

    15.3.5 เปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็น F โดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสัญลักษณ์ I  

   15.4 นอกจากลำาดับข้ันดังกล่าว ในข้อ 15.3 แล้ว ผลการศึกษารายวิชาหน่ึงๆ อาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ ดังต่อไปน้ี 

    W   (Withdrawal)   หมายความว่า ขอเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติและไม่ได้รับหน่วยกิต 

    I     (Incomplete)  หมายความว่า การวัดผลยังไม่สมบูรณ์

    S    (Satisfactory)  หมายความว่า การเรยีนเปน็ทีน่า่พอใจ นกัศกึษาสอบผา่นในรายวชิานัน้    

    U    (Unsatisfactory) หมายความว่า การเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ นักศึกษาจะต้อง

        ลงทะเบียนเรียนซ้ำาเพื่อเปลี่ยน U เป็น S

    AUD (Audit)   หมายความว่า       การลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นพิเศษ   

        โดยไม่มีหน่วยกิต

    15.4.1 การให้ W จะกระทำาได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แล้วแต่

     1. นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น ภายในเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 และได้รับอนุมัติ

     2. นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนทุกรายวิชาเนื่องจากได้รับอนุมัติให้ลาพักหรือถูกสั่งพัก 

      การศึกษา

     3. นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชาเนื่องจากป่วยในวันที่มีการสอบ โดยมีใบรับรองแพทย์แสดงเป็นหลักฐาน 

      และได้รับอนุมัติจากคณบดี

    15.4.2 การให้ I ในรายวิชาใดจะกระทำาได้ในกรณี  ดังนี้

     1. อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เฉพาะนักศึกษาที่ทำางานเป็นส่วนประกอบของรายวิชานั้น 

      ยังไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี

     2. นักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์ I ในรายวิชาใดจะต้องรีบติดต่อกับผู้สอนในรายวิชานั้นหรือคณบดี เพื่อหา 

      ทางทำาให้การสอบมีผลสมบูรณ์ ภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป หากเกินกว่านี้  

      ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี มิฉะนั้น สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็น F โดยอัตโนมัติ

    15.4.3 การให้ S หรือ U จะกระทำาได้กรณีที่มีการลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต แต่มีบันทึกการเรียน เช่น    

     การฝึกงาน เป็นต้น
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234 รู้คิด รู้ธรรม รู้สำ�เร็จ

 ข้อ  16 การประเมินผลการศึกษา

   16.1 การประเมินผลการศึกษา ให้กระทำาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาค

   16.2 การนับจำานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษา เพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตที่สอบได้เท่านั้น

   16.3 คะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ซึ่งคำานวณได้ดังนี้ คือ

    16.3.1 คะแนนเฉลี่ยประจำาภาค (Grade Point Average) คำานวณจากผลการศึกษา ของนักศึกษาในภาค 

     การศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับ แต้มระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาหารด้วย 

     ผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาที่ ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ

    16.3.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) คำานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่ 

     เริม่เข้าศกึษาจนถงึสอบครัง้สดุท้าย โดยเอาผลรวมของผลคณูของหน่วยกติกบัแต้มระดบัคะแนนของแต่ละ 

     รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด นักศึกษาที่ ลงทะเบียน 

     เรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียวและให้นำาผลการศึกษาที่ได้สูงสุดมาใช้ 

     ในการคำานวณ

 ข้อ  17 การเข้าชั้นเรียนและความประพฤติ

   นักศึกษาต้องเข้าเรียนทุกชั่วโมงการสอน หากป่วยหรือมีธุระจำาเป็นขาดเรียนได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียน 

   ในรายวิชานั้น การขาดเรียนในกรณีที่ป่วยจะต้องยื่นใบลาต่อสำานักทะเบียนและประมวลผลทันทีและมีใบรับรองแพทย์ 

   ประกอบด้วย หากเวลาเรียนของนักศึกษาไม่ครบร้อยละ 80 ในรายวิชาใด อาจถูกตัดสิทธิสอบพร้อมกับบันทึก W และ 

   ต้องเรยีนซำา้ในรายวชิานัน้มหาวทิยาลยักวดขนัระเบยีบวนิยัของนกัศกึษาเป็นพเิศษ เพือ่ให้นกัศกึษาทกุคนมคีวามประพฤติ 

   ที่ดีงามและมีความตั้งใจต่อการศึกษาเล่าเรียน ฉะนั้นถ้านักศึกษาผู้ใดมีเจตนาทำาผิดระเบียบจะได้รับพิจารณาโทษตาม 

   ระเบียบของมหาวิทยาลัย

 ข้อ  18  การสอบตกและการเรียนซำ้า

   18.1 นักศึกษาที่สอบตกในรายวิชาบังคับจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชานั้นซำ้าจนกว่าจะสอบได้

   18.2 นักศึกษาที่สอบตกในรายวิชาเอกเลือก (Major Elective) หรือวิชาโท (Minor) หรือ  วชิาเลอืกอสิระ (Free Elective)    

    จะลงทะเบียนศึกษารายวิชานั้นซำ้าอีกหรือเลือกรายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้

   18.3 นักศึกษาจะศึกษาซำ้ารายวิชาได้เฉพาะรายวิชาที่สอบได้ตามลำาดับขั้นไม่สูงกว่า C เท่านั้น
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 ข้อ  19 สภาพนักศึกษา

   19.1 สภาพนักศึกษาแบ่งเป็นนักศึกษาปกติและนักศึกษารอพินิจ นักศึกษาปกติได้แก่นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ย 

    สะสมไม่ตำ่ากว่า 2.00 นักศึกษารอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตำ่ากว่า 2.00

   19.2 การจำาแนกสภาพนกัศกึษาเพือ่การพ้นสภาพนกัศกึษาจะกระทำาเมือ่สิน้ภาคการศกึษาปกตแิต่ละภาค ยกเว้นนกัศกึษา 

    ทีเ่ข้าศกึษาเป็นปีแรก การจำาแนกสภาพนกัศกึษาจะกระทำาเมือ่สิน้ภาคการศกึษาทีส่องนบัตัง้แต่เริม่เข้าศกึษา สำาหรบั 

    ภาคฤดูร้อนให้นำาไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน เพื่อจำาแนก 

    สภาพนักศึกษา

 ข้อ  20 การพ้นสภาพนักศึกษา 

   นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

   20.1 นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตำ่ากว่า 1.50 ยกเว้นภาคการศึกษาแรกของปีแรกที่เข้าศึกษา    

   20.2 นกัศกึษามรีะยะเวลาการศกึษาครบตามข้อ 14 แต่สอบได้หน่วยกติยงัไม่ครบตามหลกัสตูรหรอืได้คะแนนเฉลีย่สะสม 

    ตำ่ากว่า 2.00

   20.3 เป็นนักศึกษาสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตำ่ากว่า 1.75 เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน    

    โดยเริ่มนับจากภาคการศึกษาแรกหลังจากที่ถูกจำาแนกสภาพเป็นนักศึกษารอพินิจ

   20.4 สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

   20.5 ถึงแก่กรรม

   20.6 ลาออกด้วยความสมัครใจ

   20.7 ถูกจำาหน่ายชื่อออกเพราะกระทำาผิดระเบียบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    20.7.1 ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงหรือทุจริตในการสอบ

    20.7.2 ไม่มาลงทะเบยีนเรยีนโดยไม่ได้แจ้งเหตผุลอนัสมควรให้มหาวทิยาลยัทราบและถกูถอนชือ่ออกตามข้อ 10.6

 ข้อ  21 การเทียบฐานะของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีให้เทียบดังนี้

   21.1 นักศึกษาสอบได้ตำ่ากว่า 33 หน่วยกิต ให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่  1

   21.2 นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 33 หน่วยกิต ขึ้นไปแต่ตำ่ากว่า 66 หน่วยกิต ให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่  2

   21.3 นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 66 หน่วยกิต ขึ้นไปแต่ตำ่ากว่า 99 หน่วยกิต ให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่  3

   21.4 นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 99 หน่วยกิตขึ้นไปให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่  4
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หมวด ที่  5
การ ลา พัก การ ศึกษา

 ข้อ  22 การลาพักการศึกษา

   ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะไม่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา หลังจากที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมา 

   แล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งภาคการศึกษา จะต้องยื่นคำาร้องเพื่อขอรักษาสภาพนักศึกษาต่อสำานักทะเบียนและประมวลผล เว้น 

   แต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี

   22.1 นักศึกษาขอลาพักการศึกษาได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

    22.1.1 เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำาสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือ 

     เอกชน

    22.1.2 มีเหตุจำาเป็นสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ลาพักการศึกษาได้

    22.1.3  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน

    22.1.4 ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

               22.2 นักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้

    22.2.1 ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษานักศึกษาจะต้องชำาระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการ 

     ศึกษามิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

    22.2.2 การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับระยะเวลาที่ขอลาพักอยู่ในระยะเวลาการ ศึกษาด้วยยกเว้นนักศึกษาที่ 

     ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารหรือเนื่องจากเหตุผลพิเศษที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

    22.2.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อต้องรายงานตัวต่อสำานักทะเบียนและ 

     ประมวลผลก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนต่อไป

   22.3 หากเป็นการลาพักในระหว่างภาคการศึกษาจะมีผลดังต่อไปนี้

    22.3.1 ถ้าการลาพักอยู่ในระหว่าง 3 สัปดาห์แรก นับจากวันสิ้นสุดกำาหนดการลงทะเบียนของภาคการศึกษาปกติ   

     รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะไม่บันทึกในรายงานผลการศึกษา

    22.3.2 ถ้าการลาพกัภายหลงั 3 สปัดาห์แรกนบัจากวนัสิน้สดุกำาหนดลงทะเบยีนภาคการศกึษาปกตแิละได้รบัอนมุตัิ 

     จากคณบดี รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในรายงานผลการศึกษา
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หมวด ที่  6
การ ย้าย คณะ หรือ เปลี่ยน สาขา วิชา หรือ เปลี่ยน รอบ เวลา เรียน

 ข้อ  23 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนรอบเวลาเรียน

   23.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องศึกษาอยู่ในคณะเดิม หรือสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า  

    2 ภาคการศึกษา ยกเว้น ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ไม่นับภาคศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พักการ 

    ศึกษาและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายมาก่อน

   23.2 ในการยืน่คำาร้องขอย้ายคณะหรอืเปลีย่นสาขาวชิานกัศกึษาต้องแสดงเหตผุลประกอบการจะอนมุตั ิหรอืไม่ให้อยูใ่น 

    ดุลพินิจของหัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง

   23.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาต้องดำาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนประจำาภาคการศึกษานั้นๆ

   23.4 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่แล้ว นักศึกษาต้องแสดงความจำานงว่ารายวิชา 

    ต่างๆ ที่ได้ศึกษามาแล้วรายวิชาใดจะนำามาคำานวณเพื่อหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยผ่านการอนุมัติจากคณบดี 

    คณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้าสังกัดใหม่

               23.5 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องชำาระค่าธรรมเนียมตามที่กำาหนด

                  23.6 นักศึกษาที่ย้ายรอบเวลาเรียนจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาคสมทบหรือจากนักศึกษาภาคสมทบเป็น 

    นักศึกษาภาคปกติจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี

หมวด ที่ 7

การ ลงโทษ นักศึกษา ที่ กระทำา ผิด ระเบียบ การ สอบ

 ข้อ  24 นักศึกษาที่กระทำาผิดระเบียบการสอบ

   นักศึกษาที่กระทำาผิดระเบียบการสอบกลางภาคหรือสอบปลายภาค ซึ่งคณะกรรมการสอบไล่พิจารณาว่าเป็นความผิด 

   ทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตให้ลงโทษนักศึกษาผู้กระทำาผิดโดยตัดสิทธิสอบและบันทึก F ในรายวิชานั้น หรือปรับตกทุก 

   รายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีน หรอืพกัการเรยีนให้ครบรอบปีการศกึษารวมทัง้ภาคฤดรู้อนหรอือาจจำาหน่ายชือ่ออกจากทะเบยีน 

   นักศึกษา
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หมวด ที่  8
การ เทียบ วิชา เรียน และ โอน หน่วยกิต

 ข้อ  25 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

   25.1 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัย ให้กระทำาได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

    25.1.1 เป็นรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรของคณะหรือสาขาวิชาที่ขอย้ายเข้าศึกษา   

    25.1.2 เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่ตำ่ากว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ 

     ขอเทียบ

    25.1.3 เป็นรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือค่าระดับเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะหรือสาขาวิชาที่ขอย้ายเข้า

    25.1.4 ให้ยื่นคำาร้องขอเทียบรายวิชา เพื่อขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาต่อสำานักทะเบียนและประมวลผลให้เสร็จสิ้น 

     ก่อนวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาปกติ

   25.2 ให้คำานวณแต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมทัง้รายวชิาทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้เทยีบโอนได้พร้อมทัง้หน่วยกติและรายวชิาทีไ่ด้ 

    ศึกษาใหม่ เพื่อให้ครบตามจำานวนหน่วยกิตในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ขอย้ายเข้าใหม่

                  25.3 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือสาขาวิชาโดยวิธีสอบคัดเลือกเข้าใหม่หรือนักศึกษาที่ลาออกไปแล้วหรือพ้นสภาพการเป็น 

    นักศึกษาไปแล้วกลับเข้าศึกษาใหม่ให้ปฏิบัติตามข้อ 26 ยกเว้น ข้อ 26.3 และข้อ 26.4

 ข้อ  26 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น 

   26.1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น

    26.1.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี

             26.1.2 เป็นหรอืเคยเป็นนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาซึง่คณะกรรมการการอดุมศกึษารบัรองหรอืหน่วยงานของรฐั 

     ที่มีอำานาจตามกฎหมายรับรอง

      26.1.3 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

      26.1.4 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

   26.2 การเทียบรายวิชาให้ใช้เกณฑ์ดังนี้

    26.2.1 เป็นรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้ว
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    26.2.2 เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา 

     ที่ขอเทียบ

    26.2.3 เป็นรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปหมวดวชิาเฉพาะด้านวชิาเอกวชิาแกนหรอืวชิาชพีและหมวดวชิาเลอืก

     เสรีที่สอบไล่ได้ระดับคะแนนไม่ตำ่ากว่า C หรือแต้มระดับคะแนน 2 หรือเทียบเท่า

        26.3 การเทียบโอนวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตให้กระทำาได้ไม่เกินสามในสี่ของจำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

    ของมหาวิทยาลัย

   26.4 นักศึกษารับโอนต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

   26.5 รายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นำามาคำานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

   26.6 ให้นักศึกษายื่นคำาร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตที่สำานักทะเบียนและประมวลผลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดเรียน 

    ภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

          ข้อ  27 การศึกษาปริญญาที่สอง

   27.1 ผูข้อศกึษาปรญิญาทีส่อง จะต้องสำาเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตรจีากสถาบนัอดุมศกึษาทีค่ณะกรรมการการอดุมศกึษา   

    หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำานาจรับรองและมีคุณสมบัติเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 

    เทียบเท่าสำาหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 

   27.2 การขอศึกษาปริญญาที่สองให้กระทำาภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

    27.2.1 ต้องเป็นสาขาวิชาหรือปริญญาที่มีชื่อไม่เหมือนกับสาขาวิชาหรือปริญญาเดิมที่สำาเร็จมาแล้ว  

    27.2.2 มหาวทิยาลยัจะพจิารณา ยกเว้นรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปของหลกัสตูรปรญิญาทีส่องยกเว้นในกรณี 

     ทีม่หาวทิยาลยัพจิารณา เหน็ว่าผูศ้กึษาขาดความรูใ้นหมวดวชิาดงักล่าว กอ็าจกำาหนดให้ศกึษาเพิม่เตมิโดย 

     ไม่นับหน่วยกิตสะสม

    27.2.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตวิชาเฉพาะด้านวิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพ   

     และหมวดวิชาเลือกเสรีที่ได้ศึกษามาแล้วจากปริญญาเดิมให้ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 26.2.1, 26.2.2, 26.2.3

    27.2.4 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
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หมวด ที่ 9

การ สำาเร็จ การ ศึกษา

 ข้อ  28 ในภาคการศกึษาภาคสดุท้ายทีค่าดว่าจะสำาเรจ็การศกึษาเมือ่นกัศกึษาลงทะเบยีนรายวชิาต่างๆ ครบตามข้อกำาหนดและ 

   ปฏบิตัติามเงือ่นไขของหลกัสตูรโดยครบถ้วนและขอแจ้งจบแล้วถ้าได้รบัคะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต่ 2.00 ขึน้ไปและมคีะแนน 

   ความประพฤตไิม่น้อยกว่าเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยักำาหนดมสีทิธยิืน่คำาร้องแสดงความจำานงขอรบัปรญิญาต่อสำานกัทะเบยีน 

   และประมวลผล โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 ข้อ  29 การอนุมัติให้ปริญญา

   29.1 นักศึกษาที่จะรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

    29.1.1 สอบได้จำานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร

    29.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

    29.1.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรโดยครบถ้วน

    29.1.4 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

    29.1.5 มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับปริญญาที่จะได้รับและมีคะแนนความประพฤติไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ 

     มหาวิทยาลัยกำาหนด

    29.1.6 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย

   29.2 นักศึกษาที่สอบไล่ได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรแต่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 จะรับปริญญาได้ก็ต่อเมื่อลง 

    ทะเบียนศึกษารายวิชาซึ่งนักศึกษาเคยสอบได้ลำาดับขั้นไม่สูงกว่า C หรือจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาใหม่ที่ได้รับ 

    อนุมัติจากคณบดีจนกว่าจะทำาคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ขึ้นไป ภายในระยะเวลาที่กำาหนดไว้ใน ข้อ 14 ข้อ 30 

    การให้ปริญญาเกียรตินิยม

   30.1 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

    30.1.1 เป็นผู้สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและไม่เคยสอบรายวิชาใดได้ลำาดับขั้นตำ่ากว่า C  

    30.1.2 สอบได้ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรและมีระยะเวลาเรียนอย่างมากไม่เกินจำานวนภาคการศึกษาปกติ 

     ติดต่อกันตามที่กำาหนดในหลักสูตร เว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
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(ดร.รุ่ง  แก้วแดง)

นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

   30.2 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

    30.2.1 เป็นผู้สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไปและไม่เคยสอบรายวิชาใดได้ลำาดับขั้นตำ่ากว่า  C  

    30.2.2 สอบได้ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร และมีระยะเวลาเรียนอย่างมากไม่เกินจำานวนภาคการศึกษาปกติ 

     ติดต่อกันตามที่กำาหนดในหลักสูตร เว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

   30.3 นักศึกษาที่มีการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่นไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม

     ให้ไว้  ณ  วันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
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