ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่ าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
...........................................

โดยที่ เป็ นการสมควรก าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารศึ ก ษาระดับ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี ใ ห้
เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แห่ งพระราชบัญ ญัติ ม หาวิท ยาลัย มหิ ด ล พ.ศ.
๒๕๕๐ สภามหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลในการประชุ ม ครั้ งที่ ๔๒๖ เมื่ อ วัน ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จึ งออก
ข้อบังคับไว้ดงั นี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา
และปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้ สาหรับนักศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิ ดลที่
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิ ดล ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหิ ดล
“ส่ วนงาน”๑ หมายความว่า คณะ วิท ยาลัย สถาบัน บัณฑิ ตวิท ยาลัย และส่ วนงานที่
เรี ยกชื่ ออย่างอื่ นที่ มีฐานะเที ยบเท่ าคณะที่ มีการเรี ยนการสอน รวมถึ งวิทยาเขตที่ มี การเรี ยนการสอนตาม
หลักสู ตรที่มหาวิทยาลัยกาหนด
“คณะกรรมการประจาส่ วนงาน” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจาส่ วนงานที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่ วนงานที่มีการเรี ยนการสอน

๑

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยครั้ งที่ ๕๐๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ (ยกเลิกคานิยาม

“คณะ” และ “คณะกรรมการประจาคณะ” กาหนดคานิยาม “ส่ วนงาน” และ “คณะกรรมการประจาส่ วนงาน” และในกรณี ที่ขอ้ บังคับนี้ กาหนดคาว่า
“คณะ” และ “คณะกรรมการประจาคณะ” ไว้ ให้หมายความถึง “ส่ วนงาน” และ “คณะกรรมการประจาส่ วนงาน”)

๒

“คณบดี ” หมายความรวมถึ ง หัวหน้าส่ วนงานที่ เรี ยกชื่ ออย่างอื่ นที่ มี ฐานะเที ยบเท่ า
คณะที่มีการเรี ยนการสอน
“หลัก สู ตร” หมายถึ ง หลัก สู ตรระดับ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี ที่ ส อดคล้องและ
สนับสนุ นนโยบาย หรื อการดาเนิ นงานหรื อข้อบังคับ กฎ ระเบียบของสภาวิชาชี พ หรื อกองการประกอบ
โรคศิลปะ (ถ้ามี) และได้รับการอนุ มตั ิจากสภามหาวิทยาลัย โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้รับทราบการเสนอขอเปิ ดสอนหลักสู ตรใหม่/การปรับปรุ งหลักสู ตรแล้ว
“อาจารย์ประจาหลักสู ตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสู ตรอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
“คณะกรรมการหลักสู ตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดี เพื่อ
ทาหน้าที่บริ หารจัดการและพิจารณาหลักสู ตร
ข้อ ๔ ๒ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย หรื อ คณะโดยคณะกรรมการประจ าคณะรั บ นัก ศึ ก ษาเข้า ศึ ก ษา
ในหลักสู ตรตามเงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ในหลักสู ตร หรื อตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของ
อธิ การบดี ทั้งนี้ การรับนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยจะมีประเภทใดบ้างให้เป็ นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยทาเป็ นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕. การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา ดังนี้
๕.๑ ระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึก ษาที่ ๑ และภาคการศึก ษาที่ ๒ โดย ๑ ภาคการศึก ษาปกติ มี ระยะเวลา
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ซึ่ งอาจแบ่งช่วงได้ ส่ วนภาคการศึกษาฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจาเป็ นของ
แต่ ล ะคณะและให้ ก าหนดระยะเวลาและจานวนหน่ วยกิ ต โดยมี สั ด ส่ วนเที ย บเคี ยงกัน ได้ก ับ การศึ ก ษา
ภาคปกติ
๕.๒ ระบบไตรภาค ปี การศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งเป็ น ๓ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ โดย ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ สัปดาห์ ซึ่ งอาจแบ่งช่วงได้ ส่ วนภาคการศึกษาฤดูร้อนอาจจัดได้
ตามความจาเป็ นของแต่ละคณะ และให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่ วนเทียบเคียงกัน
ได้กบั การศึกษาภาคปกติ

๒

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๗๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (เพื่อให้

สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เป็ นกรณี พิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖)

๓

๕.๓ ระบบอื่น คณะอาจจัดการศึกษาระบบอื่น ซึ่ งต้องแสดงรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ
ระบบนั้น ในหลัก สู ตรให้ชัดเจน โดยมี ก าหนดระยะเวลาและจานวนหน่ วยกิ ตที่ เที ยบเคี ย งได้ก ับ ระบบ
ทวิภาค หรื อระบบไตรภาค
ข้อ ๖. การกาหนดหน่วยกิตสาหรับแต่ละรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
๖.๑ ระบบทวิภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรื อการอภิปรายปั ญหา หรื อการศึกษาที่
เที ยบเท่ า ที่ ใช้เวลา ๑ ชั่วโมงต่อสั ป ดาห์ หรื อไม่ น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง และศึ ก ษาด้วยตนเอง ๒ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ หรื อไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลอง หรื อการศึกษาที่เทียบเท่า ที่ใช้เวลา
๒ - ๓ ชั่วโมงต่ อ สั ป ดาห์ หรื อ ๓๐ - ๔๕ ชั่วโมง และศึ ก ษาด้วยตนเอง ๑ ชั่ว โมงต่ อสั ป ดาห์ หรื อ
๑๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๓) การฝึ กงาน หรื อการฝึ กภาคสนาม (ภาคฝึ กงานวิชาชี พ ) หรื อการทาโครงงาน
หรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา ๓-๖ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ ๔๕-๙๐ ชัว่ โมง
และศึ ก ษาด้ว ยตนเอง ๑ ชั่ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ หรื อ ๑๕ ชั่ว โมง ต่ อ ภาคการศึ ก ษาปกติ ให้ มี ค่ า เท่ า กับ
๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๖.๒ ระบบไตรภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ ใช้เวลาบรรยาย หรื อการอภิปรายปั ญหา หรื อการศึกษาที่
เที ยบเท่า ที่ ใช้เวลา ๑ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง ๒ ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ หรื อไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิ บตั ิที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลอง หรื อการศึกษาที่ เทียบเท่า ที่ ใช้เวลา
๒-๓ ชั่วโมงต่ อสั ป ดาห์ หรื อ ๒๔-๓๖ ชั่วโมง และศึ ก ษาด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมงต่ อ สั ป ดาห์ หรื อ
๑๒ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค
(๓) การฝึ กงาน หรื อการฝึ กภาคสนาม (ภาคฝึ กงานวิชาชี พ ) หรื อการทาโครงงาน
หรื อกิ จกรรมการเรี ยนอื่ นใดตามที่ ได้รับ มอบหมาย ที่ ใช้เวลา ๓-๖ ชั่วโมงต่อสัป ดาห์ หรื อ ๓๖-๗๒
ชัว่ โมงและศึ ก ษาด้วยตนเอง ๑ ชัว่ โมงต่อสัป ดาห์ หรื อ ๑๒ ชัว่ โมงต่ อภาคการศึ กษาปกติ ให้มี ค่าเท่ ากับ
๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค
๖.๓ ในกรณี ที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ ๖.๑ หรื อ ข้อ ๖.๒ ได้ ให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะหรื อ ผู ้ที่ ค ณะกรรมการประจ าคณะมอบหมายพิ จ ารณาก าหนดหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช า

๔

ตามความเหมาะสม โดยให้แสดงรายละเอียดการเที ยบเคี ยงหน่ วยกิ ตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสู ตรให้
ชัดเจนด้วย
ข้อ ๗. จานวนหน่วยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา
๗.๑ ห ลั ก สู ตรป ริ ญ ญ าตรี (๔ ปี ) ให้ มี จ าน วน ห น่ วยกิ ตรวม ไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๒๐ หน่วยกิตทวิภาค หรื อ ๑๕๐ หน่วยกิตไตรภาค ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา
๗.๒ หลั ก สู ตรป ริ ญ ญ าตรี (๕ ปี ) ให้ มี จ าน วน ห น่ วยกิ ตรวม ไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๕๐ หน่วยกิตทวิภาค หรื อ ๑๘๗.๕ หน่วยกิตไตรภาค ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปี การศึกษา
๗.๓ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ) ให้มีจานวนหน่ วยกิ ตรวม ไม่น้อยกว่า
๑๘๐ หน่วยกิตทวิภาค หรื อ ๒๒๕ หน่วยกิตไตรภาค ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษา
๗.๔ หลั ก สู ตรปริ ญญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม ไม่ น้ อ ยกว่ า
๗๒ หน่วยกิตทวิภาค หรื อ ๙๐ หน่วยกิตไตรภาค ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปี การศึกษา
หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) จะต้องถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของหลักสู ตรปริ ญญาตรี และ
จะต้อ งสะท้อ นปรั ช ญาและเนื้ อหาสาระของหลัก สู ตรปริ ญ ญาตรี น้ ัน ๆ โดยครบถ้วนและให้ ระบุ ค าว่า
“ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสู ตร
ทั้งนี้ให้นบั เวลาศึกษาจากวันที่เปิ ดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสู ตรนั้น
ข้อ ๘ การกาหนดสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา
๘.๑ สัญลักษณ์ซ่ ึงมีแต้มประจา
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ดว้ ยสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีแต้มประจา ดังนี้
สัญลักษณ์

แต้มประจา

A

๔.๐๐

B+

๓.๕๐

B

๓.๐๐

C+

๒.๕๐

C

๒.๐๐

D+

๑.๕๐

D

๑.๐๐

F

๐.๐๐

๕

๘.๒ สัญลักษณ์ซ่ ึ งไม่มีแต้มประจา
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ดว้ ยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่ งมีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ์

ความหมาย

AU

การศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)

I

รอการประเมินผล (Incomplete)

P

การศึกษายังไม่สิ้นสุ ด (In Progress)

S

พอใจ (Satisfactory)

T

การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit)

U

ไม่พอใจ (Unsatisfactory)

W

ถอนการศึกษา (Withdrawal)

X

ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)

๘.๓ การตัดสิ นผลการศึกษา
(๑) สั ญ ลั ก ษ ณ์ ที่ มี แต้ ม ป ระจ าไม่ น้ อ ยก ว่ า ๒ .๐๐ ห รื อสั ญ ลั ก ษ ณ์ S เป็ น
การประเมินผลว่า ได้ หรื อ ผ่าน (Pass) ในแต่ละรายวิชา
(๒) สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจา ๑.๐๐ หรื อ ๑.๕๐ หรื อสัญลักษณ์ U ในแต่ละรายวิชา
ถื อว่ามีความรู ้ ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ ถ้าจะตัดสิ นการประเมินผลเป็ นอย่างอื่ น ให้อยู่ในดุ ลยพินิจของ
คณะกรรมการประจาคณะ หรื อผูท้ ี่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการประจาคณะ ในกรณี ให้สอบแก้ตวั
หรื อปฏิบตั ิงานแก้ตวั เมื่อเสร็ จสิ้ นแล้วจะให้สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจาได้ไม่เกิน ๒.๐๐ หรื อสัญลักษณ์ S
๘.๔๓ การให้ F จะกระทาได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาเข้าสอบ และ/หรื อมีผลการสอบหรื อผลงานที่ประเมินผลว่า ตก
(๒) นักศึกษาขาดสอบ โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการประจาคณะหรื อผูท้ ี่
คณะกรรมการประจาคณะมอบหมาย
(๓) นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๑๑
(๔) นักศึกษาทาผิดระเบียบการสอบ เช่ น เข้าสอบสายเกิ นเวลาที่กาหนด ทาผิดวินัย
ว่าด้วยการแต่งกายนักศึกษา หรื อมีการกระทาตามข้อ ๒๒ และได้รับการตัดสิ นให้ตก

๓

แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยครั้ งที่ ๕๐๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ (ยกเลิกข้อ

๘.๔ เดิม)

๖

(๕) นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I แล้วไม่ดาเนิ นการสอบ หรื อไม่ปฏิบตั ิงานภายใน ๑ ภาค
การศึ ก ษาปกติ ตามการจัดการศึ ก ษาแบบทวิภาค และไตรภาค หลังสิ้ น ภาคการศึ ก ษาที่ ได้สั ญ ลัก ษณ์ I
ยกเว้นกรณี ที่นกั ศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒
(๖) นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ P แล้วไม่สอบ และ/หรื อไม่ส่งผลการปฏิ บตั ิงานตามที่
กาหนด
(๗) นักศึ กษาที่ ไม่ส อบแก้ตวั หรื อไม่ป ฏิ บ ตั ิ งานแก้ตวั ตามที่ ก าหนดไว้ใน ๘.๓ (๒)
หรื อสอบ แก้ตวั หรื อปฏิบตั ิงานแก้ตวั แล้ว แต่ยงั ประเมินผลว่า “ไม่ได้” หรื อ “ไม่ผา่ น”
(๘) นั ก ศึ ก ษาขาดคุ ณ สมบั ติ ใ นการเข้ า รั บ การประเมิ น ผลของรายวิ ช าตามที่
คณะกรรมการประจาส่ วนงานกาหนด
๘.๕ การให้ S หรื อ U จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรื อมีหน่วยกิต
แต่ภาควิชาหรื อคณะเห็นว่าไม่ควรจาแนกผลการศึกษาออกเป็ นสัญลักษณ์ที่มีแต้มประจา
๘.๖ การให้ AU จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่ นกั ศึกษาแจ้งความจานงเข้าร่ วมศึกษา
โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่ตอ้ งมีเวลาเรี ยนหรื อปฏิบตั ิการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
๘.๗ การให้ I จะกระทาได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรื อไม่ส่งผลงาน เพราะป่ วยโดยมีใบรับรองแพทย์จาก
หน่วยบริ การสุ ขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรื อมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ประจาหน่วยบริ การสุ ขภาพ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูท้ ี่คณะกรรมการประจาคณะมอบหมาย
(๒) นักศึกษาไม่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๑๑ เนื่ องจากป่ วยโดยมีใบรับรอง
แพทย์จ ากหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพนัก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย

หรื อ มี ใ บรั บ รองแพทย์ที่ แพทย์ป ระจ า

หน่วยบริ การสุ ขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูท้ ี่คณะกรรมการประจา
คณะมอบหมาย
(๓) นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบ และ/หรื อไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุ สุดวิสัยให้อยู่ในดุ ลย
พินิจของคณะกรรมการประจาคณะ หรื อผูท้ ี่คณะกรรมการประจาคณะมอบหมาย
๘.๘ การให้ P จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรื อปฏิบตั ิงานต่อเนื่ องกัน
มากกว่า ๑ ภาคการศึกษาและ/หรื อการศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุ ด
๘.๙ การให้ T จะกระทาได้ในกรณี ที่โอนย้ายหน่วยกิตมาจากคณะ หรื อสถาบันอื่น

๗

๘.๑๐ การให้ W จะกระทาได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ในรายวิชาที่นกั ศึกษาได้รับอนุญาตให้ถอนการศึกษาตามข้อ ๑๐.๓
(๒) นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา
(๓) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา
๘ .๑๑ การให้ X จะกระท าได้ เ ฉพ าะรายวิ ช าที่ คณ ะยัง ไม่ ไ ด้ รั บ รายงานผล
การประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ ตามกาหนด
ข้อ ๙. การลงทะเบียน
นักศึ กษาต้องลงทะเบี ยนเรี ยนตามรายวิชา

และจานวนหน่ วยกิ ตที่ ไม่ น้อยกว่าที่

แต่ละหลักสู ตรกาหนด โดยเป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
๙.๑ การลงทะเบี ยนเรี ยนในแต่ละภาคการศึ กษาปกติ สาหรับการลงทะเบี ยนเรี ยน
เต็มเวลาให้ลงทะเบี ยนเรี ยนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่ วยกิ ต และไม่เกิ น ๒๒ หน่ วยกิ ต และในภาคฤดู ร้อน
ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิ น ๙ หน่ วยกิ ต โดยการลงทะเบียนเรี ยนจะสมบู รณ์ ต่อเมื่อนักศึกษาดาเนิ นการ
ได้ครบขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากคณะใดมีเหตุผลและความจาเป็ น อาจให้มีการลงทะเบียนเรี ยนที่มีจานวนหน่วยกิต
แตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้ งต้นได้ ทั้งนี้ตอ้ งไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
โดยต้องเรี ยนให้ครบตามรายวิชาและจานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสู ตร
๙.๒ การลงทะเบียนเรี ยนซ้ า จะทาได้ต่อเมื่อ
(๑) รายวิชานั้นได้สั ญลักษณ์ F หรื อ W หรื อ U หรื อคณะกรรมการประจาคณะ
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจาคณะเห็นว่านักศึกษาควรเรี ยนซ้ า ตามข้อ ๘.๓ (๒) กรณี ที่
เป็ นรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื่นแทนได้ หรื อ
(๒) นักศึ กษาต้องการเรี ยนซ้ าในรายวิชาที่ เรี ยนแล้ว เพื่ อแก้ไขผลการศึ กษาให้ได้
แต้มเฉลี่ยสะสมสู งขึ้น แต่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ที่ปรึ กษา
(๓) การลงทะเบียนเรี ยนซ้ าในแต่ละรายวิชา ตามข้อ ๙.๒ (๑) และ ข้อ ๙.๒(๒)
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนซ้ าได้ตามจานวนครั้งที่คณะกาหนด แต่ซ้ าได้อีกไม่เกิ น ๒ ครั้ง ยกเว้นกรณี ที่
นักศึกษาได้รับอนุญาต ให้ลาพักการศึกษา ตามข้อ ๑๕.๑(๑) ข้อ ๑๕.๑(๒) และ ข้อ ๑๕.๑(๓)
๙.๓ การลงทะเบียนเรี ยนมากกว่า ๑ หลักสู ตร
นักศึกษาที่ตอ้ งการเรี ยนมากกว่า ๑ หลักสู ตร สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่แต่ละ
หลักสู ตรกาหนดได้ตามข้อ ๙.๑ และเมื่อเรี ยนครบรายวิชาที่แต่ละหลักสู ตรกาหนดแล้ว จะได้รับอนุ มตั ิ

๘

ปริ ญญาของหลักสู ตรนั้น ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาในทุกหลักสู ตรต้องไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา โดยนับตั้งแต่
แรกเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
ข้อ ๑๐ การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา
นักศึ กษาจะขอเพิ่ ม ขอลด หรื อขอถอนรายวิชาได้ต่อเมื่ อได้รับ ความเห็ นชอบจาก
อาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รและต้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณบดี หรื อ ผู ้ที่ ค ณบดี ม อบหมาย โดยถื อ เกณฑ์
การพิจารณาอนุมตั ิดงั ต่อไปนี้
๑๐.๑ การขอเพิ่ ม รายวิ ช า จะต้อ งด าเนิ น การภายใน ๒ สั ป ดาห์ นับ จากวัน เปิ ด
ภาคการศึกษาปกติ หรื อภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน สาหรับรายวิชาที่มิได้เปิ ดสอนพร้อม
กับการเปิ ดภาคการศึกษาให้ขอเพิ่มภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเริ่ มการศึกษาในรายวิชานั้น
๑๐.๒ การขอลดรายวิชา รายวิชาที่ ขอลดจะไม่บนั ทึ กในใบแสดงผลการศึกษาและ
ไม่นบั ครั้งในการลงทะเบียน หากดาเนิ นการภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อ
ภายในสั ป ดาห์ แ รกของภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ น ส าหรั บ รายวิ ช าที่ มิ ไ ด้ เปิ ดสอนพร้ อ มกั บ การเปิ ด
ภาคการศึกษา ให้ขอลดภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเริ่ มการศึกษาในรายวิชานั้น
๑๐.๓ การขอถอนรายวิ ช า

ด าเนิ น การได้ห ลัง สั ป ดาห์ ที่ ๒ นั บ จากวัน เปิ ด

ภาคการศึกษาปกติ หรื อหลัง สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรื อหลังสัปดาห์ แรกนับจากวันเริ่ ม
การศึกษารายวิชาที่เปิ ดสอนไม่พร้อมกับการเปิ ดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย จนถึงหนึ่งสัปดาห์ก่อนสอบ
สิ้ นสุ ดรายวิชานั้น รายวิชาที่ขอถอนจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและนับครั้งในการลงทะเบียนเรี ยน
ทั้งนี้ การอนุ ญาตหรื อไม่อนุ ญาตให้เพิ่ม ลด และถอนรายวิชา คณบดีหรื อผูท้ ี่คณบดี
มอบหมาย จะต้องแสดงเหตุผลประกอบด้วย
ข้อ ๑๑ เวลาเรี ยน
นักศึกษาต้องมีเวลาเรี ยนในรายวิชาใด ๆ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ การฝึ กงาน และ
การฝึ กภาคสนาม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ เข้าสอบในรายวิชานั้น ๆ
ข้อ ๑๒ การนับจานวนหน่วยกิต
๑๒.๑ การนับจานวนหน่วยกิตของนักศึกษาเพื่อจบการศึกษาตามหลักสู ตร ให้นบั เฉพาะ
จานวนหน่วยกิตที่กาหนดในหลักสู ตรของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลว่า “ได้” หรื อ “ผ่าน” เท่านั้น
ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่ งครั้ง ให้นบั เฉพาะจานวน
หน่วยกิตครั้งสุ ดท้ายที่ประเมินผลว่า “ได้” หรื อ “ผ่าน” ไปคิดเป็ นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว

๙

๑๒.๒ การรวมจานวนหน่ วยกิ ต เพื่ อ ใช้ในการค านวณแต้ม เฉลี่ ย ให้นับ จานวน
หน่วยกิตของทุกรายวิชาที่ผลการศึกษามีแต้มประจา
ในกรณี ที่ นัก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าใดมากกว่ า หนึ่ งครั้ ง ให้ นับ จ านวน
หน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้น ๆ ครั้งสุ ดท้ายไปใช้ในการคานวณแต้มเฉลี่ย
ข้อ ๑๓. การคิดแต้มเฉลี่ย
แต้มเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ แต้มเฉลี่ยประจาภาค และแต้มเฉลี่ยสะสม การคานวณ
แต้มเฉลี่ยให้ทาดังนี้
๑๓ .๑ แต้ ม เฉลี่ ย ประจ าภาค

ให้ ค านวณ จากผลการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา

ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่ วยกิตกับแต้มประจาของผลการศึกษาแต่ละรายวิชา
เป็ นตัวตั้งหารด้วยจานวนหน่ วยกิ ตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแต้มประจาที่ศึกษาในภาคการศึกษา
นั้น ๆ ให้มีทศนิยม ๒ ตาแหน่ง โดยปั ดเศษจากตาแหน่งที่ ๓
๑๓.๒ แต้มเฉลี่ยสะสม ให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่ มเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมหิ ดลจนถึ งการประเมินผลครั้งสุ ดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคู ณของหน่ วยกิ ตกับแต้ม
ประจาของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็ นตัวตั้ง หารด้วยจานวนหน่ วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา
และผลการศึกษามีแต้มประจา ตามข้อ ๑๒.๒ ให้มีทศนิยม ๒ ตาแหน่ง โดยปั ดเศษจากตาแหน่งที่ ๓
ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบี ยนเรี ยนซ้ า ให้นาแต้มประจาของสัญลักษณ์ ที่ได้รับการ
ประเมินครั้งสุ ดท้ายมาคานวณแต้มเฉลี่ย
ข้อ ๑๔ การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาที่ ย ้า ยประเภทวิ ช าหรื อคณะในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อที่ โ อนย้า ยมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นหรื อนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรี ยนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเทียบรายวิชาและ
ขอโอนย้ายหน่ วยกิ ตให้ครบหน่ วยกิตตามหลักสู ตรได้ โดยไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาที่ปรากฏใน
หลักสู ตรนั้น และมีผลการศึกษาที่มีสัญลักษณ์เป็ น T การเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิตนี้ ให้ใช้เฉพาะ
นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้โอนย้าย หรื อนักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้เรี ยนในรายวิชาที่จดั สอนโดยสถาบันอื่น
ทั้งนี้ ต้องได้รับ ความเห็ น ชอบจากผู ท้ ี่ ไ ด้รับ มอบหมายให้ รับ ผิ ดชอบหลัก สู ตร หรื อ ผูท้ ี่ ค ณะกรรมการ
ประจาคณะมอบหมายหรื อคณะกรรมการหลักสู ตร ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา และโอนย้ายหน่วยกิต
(๑) เป็ นรายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าที่ โ อนย้า ยจากสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ทั้ง ในหรื อ
ต่างประเทศที่มีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามหาวิทยาลัยมหิ ดล และกรรมการหลักสู ตรมีมติเห็นชอบด้วย

๑๐

(๒) เป็ นรายวิ ช าหรื อกลุ่ ม รายวิ ช าที่ มี เนื้ อหา และให้ ป ระสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้
ครอบคลุมหรื อเทียบเคียงกันได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่ วยกิ ต
และกรรมการหลักสู ตรมีมติเห็นชอบด้วย
(๓ ) เป็ นรายวิ ช า หรื อกลุ่ ม รายวิ ช าที่ ล งทะเบี ยนเรี ยนมาแล้ ว ไม่ เ กิ น ๕ ปี
ถ้าไม่เป็ นไปตามนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสู ตร และคณะกรรมการประจาคณะ
(๔) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่มีผลการเรี ยนไม่ต่ากว่า C หรื อเทียบเท่า
(๕) การเที ยบรายวิชาและโอนย้ายหน่ วยกิ ต ให้ท าได้ไม่ เกิ นกึ่ งหนึ่ งของจานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
๑๔.๒ การขอเที ย บรายวิ ช าและโอนย้า ยหน่ ว ยกิ ต ให้ ท าหนั ง สื อถึ ง คณบดี
พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ขอโอน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการหลักสู ตรประจาภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
และ/หรื อคณะกรรมการประจาคณะเป็ นผูพ้ ิ จารณาพร้ อมเหตุผลในการอนุ มตั ิ และนาเสนอมหาวิทยาลัย
และ/หรื ออธิการบดีเป็ นผูอ้ นุมตั ิ หรื อให้ความเห็นชอบการอนุมตั ิจากระดับคณะ
๑๔.๓ รายวิ ช าที่ เที ย บและโอนย้า ยหน่ วยกิ ต จะแสดงในใบแสดงผลการศึ ก ษา
ตามชื่อรายวิชาที่เทียบโอนให้ โดยใช้สัญลักษณ์เป็ น T และจะไม่นามาคิดแต้มเฉลี่ย
๑๔.๔ นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชา และโอนย้ายหน่วยกิต ตามข้อ
๑๔.๑(๑) - ๑๔.๑(๓) มีสิทธิ ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นไปตามข้อ ๒๑ ของข้อบังคับฉบับนี้
๑๔.๕ การเที ยบรายวิชาและการโอนย้ายหน่ วยกิ ตที่ มิได้อยู่ในข้อบังคับใดให้อยู่ใน
ดุ ลยพิ นิจของคณะกรรมการหลัก สู ตรประจาภาควิช าที่ เกี่ ยวข้อง และ/หรื อคณะกรรมการประจาคณะ
โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย และ/หรื ออธิ การบดี เป็ นผูอ้ นุ มตั ิหรื อให้ความเห็นชอบการอนุ มตั ิจาก
ระดับคณะ ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามข้อ ๑๔.๑
ข้อ ๑๕ การลาพักการศึกษา
๑๕.๑ นักศึกษาอาจยืน่ คาร้องขออนุญาตลาพักการศึกษา ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ถูกเกณฑ์ หรื อระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
(๒) ได้รับ ทุ น แลกเปลี่ ยนนัก ศึ ก ษาระหว่างประเทศหรื อ ได้เข้าร่ วมโครงการอื่ น ๆ
ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นชอบด้วย
(๓) เจ็บ ป่ วยต้องพัก รั ก ษาตัวเป็ นเวลานานเกิ น ร้ อยละ ๒๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
โดยมีใบรับรองแพทย์จากหน่วยบริ การสุ ขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรื อมีใบรับรองแพทย์อื่นที่รับรอง
โดยแพทย์ประจาหน่วยบริ การสุ ขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

๑๑

(๔) เมื่ อ นั ก ศึ ก ษามี ค วามจ าเป็ นส่ ว นตัว อาจยื่ น ค าร้ อ งขอลาพัก การศึ ก ษาได้
แต่ตอ้ งได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ ให้นักศึ กษายื่นคาร้ องต่อคณบดี หรื อผูท้ ี่คณบดี
มอบหมายโดยเร็ วที่สุด และให้คณบดีหรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมายเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
๑๕.๒ เมื่อนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจาต้องลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลนอกเหนือจากที่
ระบุไว้ในข้อ ๑๕.๑ ให้ยื่นคาร้องต่อคณบดี หรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมายโดยเร็ วที่สุด และให้คณะกรรมการ
ประจาคณะหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการประจาคณะที่นกั ศึกษาสังกัดมอบหมายเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
๑๕.๓ การลาพัก การศึ กษาตามข้อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ให้อนุ ม ตั ิ ได้ค รั้ งละไม่ เกิ น
๒ ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรื อ ๓ ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษา
แบบไตรภาค ถ้ามีความจาเป็ นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาใหม่ตามวิธี
ในข้อ ๑๕.๑ หรื อ ๑๕.๒ แล้วแต่กรณี
๑๕.๔ ในกรณี ที่ นัก ศึ ก ษาได้รับ อนุ ม ัติ ใ ห้ ล าพัก การศึ ก ษา ให้ นับ เวลาที่ ล าพัก อยู่
ในระยะเวลาการศึ ก ษาด้วย ยกเว้น นัก ศึ ก ษาที่ ได้รับ อนุ ญ าตให้ล าพัก การศึ ก ษาตามข้อ ๑๕.๑(๑) และ
ข้อ ๑๕.๑(๒) หรื อในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสัย ให้เสนออธิการบดีพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป
๑๕.๕ ระหว่างที่ ไ ด้รับ อนุ ม ัติใ ห้ ล าพัก การศึ ก ษา นัก ศึ ก ษาจะต้อ งรั ก ษาสภาพ
การเป็ นนักศึกษา โดยชาระค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาตามระเบี ยบมหาวิทยาลัย มิ ฉะนั้นจะถู กจาหน่ ายชื่ อ
ออกจากมหาวิทยาลัย
๑๕.๖ นัก ศึ ก ษาที่ ไ ด้รับ อนุ มตั ิ ให้ล าพัก การศึ ก ษา เมื่ อจะกลับ เข้าศึ ก ษาจะต้อ งยื่น
คาร้ องขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดี หรื อผูท้ ี่ คณบดี มอบหมายก่ อนกาหนดวันชาระค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๑ สัปดาห์
การอนุ มตั ิ หรื อไม่ อนุ มตั ิ ให้ล าพักการศึ กษาตามความในวรรคก่ อน คณบดี หรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายจะต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาด้วย
ข้อ ๑๖ การจาแนกสภาพนักศึกษา
๑๖.๑ การจาแนกสภาพนักศึกษา สาหรับนักศึกษาที่เข้า ศึกษาเป็ นปี แรก จะจาแนก
สภาพนักศึกษาเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาที่สอง ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรื อสิ้ นภาคการศึกษาที่สาม
ตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค นับตั้งแต่เริ่ มเข้าศึกษา ส่ วนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแต่ปีที่ ๒ เป็ นต้นไป
จะจาแนกสภาพนัก ศึ ก ษา เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษาปกติ ข องแต่ ล ะภาค หรื อ เมื่ อ สิ้ น ปี การศึ ก ษาส าหรั บ

๑๒

หลัก สู ต รที่ มี ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งตลอดปี ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาที่ จ ะยื่ น ความจ านงขอรั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ
ปริ ญญาตรี อาจให้จาแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาฤดูร้อนได้
๑๖.๒ การจาแนกสภาพนักศึ กษาให้พิจารณาว่าเป็ นนักศึกษาสภาพปกติหรื อสภาพ
วิทยาทัณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) นักศึก ษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนเป็ นภาคการศึกษาแรก
หรื อนักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบ ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๕๐
แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ จาแนกออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๑.๕๐ แต่ไม่ถึง ๑.๘๐
ประเภทที่ ๒ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐
ข้อ ๑๗ ฐานะชั้นปี ของนักศึกษา
ให้เที ยบฐานะชั้นปี ของนัก ศึ กษาจากจานวนหน่ วยกิ ตที่ สอบได้ ตามอัตราส่ วนของ
หน่วยกิตรวมของหลักสู ตรนั้น
ข้อ ๑๘ การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี้
๑๘.๑ ศึกษาครบตามหลักสู ตร และได้รับอนุ มตั ิให้ ได้รับอนุ ปริ ญญาหรื อปริ ญญา
ตามข้อ ๒๐
๑๘.๒ได้รับอนุมตั ิจากอธิการบดีให้ลาออก
๑๘.๓ อธิ การบดีสั่งให้พน้ จากสภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีการจาแนกสภาพนักศึกษา และมีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๕๐
(๒) นัก ศึ ก ษาสภาพวิท ยาทัณ ฑ์ป ระเภทที่ ๑ ที่ มี แต้ม เฉลี่ ย สะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ อี ก
๒ ภาคการศึ ก ษาติ ด ต่ อ กัน ที่ มี ก ารจ าแนกสภาพนั ก ศึ ก ษาตามการจัด การศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค หรื อ อี ก
๓ ภาคการศึ ก ษาติ ด ต่ อ กัน ที่ มี ก ารจาแนกสภาพนัก ศึ ก ษาตามการจัด การศึ ก ษาแบบไตรภาค หรื อ อี ก
๑ ปี การศึกษาที่มีการจาแนกสภาพนักศึกษา โดยใช้ระบบอื่นตามข้อ ๕.๓
(๓) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ประเภทที่ ๒ ที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐ อีก
๔ ภาคการศึ ก ษาติ ด ต่ อ กัน ที่ มี ก ารจ าแนกสภาพนั ก ศึ ก ษาตามการจัด การศึ ก ษาแบบทวิภ าค หรื อ อี ก
๖ ภาคการศึ ก ษาติ ด ต่ อ กัน ที่ มี ก ารจ าแนกสภาพนัก ศึ ก ษาตามการจัด การศึ ก ษาแบบไตรภาค หรื อ อี ก
๒ ปี การศึกษาที่มีการจาแนกสภาพนักศึกษา โดยใช้ระบบอื่นตามข้อ ๕.๓

๑๓

(๔) ลงทะเบี ย นเรี ย นซ้ าในรายวิ ช าบัง คับ ครบจ านวนครั้ งตามข้อ ๙.๒(๓) แล้ว
ผลการศึกษาหรื อผลการสอบ ยังคง “ไม่ได้” หรื อ “ไม่ผา่ น”
(๕) มีเวลาเรี ยนเกิน ๒ เท่าของเวลาที่กาหนดในหลักสู ตร
(๖)๔ เมื่อพ้นกาหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้ว ยังไม่ลงทะเบียนเรี ยน
หรื อยังไม่ได้ดาเนินการรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา โดยขาดการติดต่อหรื อโดยไม่มีเหตุผลสมควร
(๗) นัก ศึ ก ษาประพฤติ ผิดวินัยตามข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึ ก ษาของมหาวิทยาลัย
หรื อสถาบันร่ วม/สถาบันสมทบ
(๘) มี ปั ญ หาทางจิ ต จนเป็ นอุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา และ/หรื อ จะเป็ นอุ ป สรรคต่ อ
การประกอบวิช าชี พ ทั้ง นี้ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ เพื่ อ พิ จารณาข้อ มู ล และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมตั ิ
(๙) ถูกลงโทษตามข้อ ๒๒
(๑๐) ตาย
ข้อ ๑๘ /๑๕ การคืนสภาพนักศึกษา
๑๘/๑.๑ นักศึกษาที่พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณี ขอ้ ๑๘.๓ (๖) อาจยื่นคาร้องขอ
คืนสภาพการเป็ นนักศึกษาได้ โดยให้ดาเนิ นการยื่นคาร้องต่ออธิ การบดี เพื่อขอคืนสภาพการเป็ นนักศึกษา
ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วนั ที่อธิ การบดีสงั่ ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
๑๘/๑.๒ การคื น สภาพการเป็ นนัก ศึ ก ษาต้อ งได้รับ อนุ ม ัติ จากอธิ ก ารบดี โดยผ่า น
ความเห็นชอบจากประธานหลักสู ตร คณบดี และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ตามลาดับ
๑๘/๑.๓ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุ มตั ิให้คืนสภาพการเป็ นนักศึกษา ให้นกั ศึกษากลับเข้า
ศึกษาในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่อธิการบดีอนุมตั ิให้คืนสภาพ
๑๘/๑.๔ ให้ นั บ รวมระยะเวลาที่ นั ก ศึ ก ษาพ้น สภาพเป็ นส่ ว นหนึ่ งของระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสู ตรนั้นด้วย
๑๘/๑.๕ นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมสภาพ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่นกั ศึกษาพ้นสภาพ
๔

แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยครั้ งที่ ๔๗๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (เพื่อให้

โอกาสแก่นกั ศึกษาที่มีความจาเป็ นไม่สามารถลงทะเบียนได้ทนั เวลาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
๕

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยครั้ งที่ ๔๗๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (เนื่องจาก

เดิมไม่มีการกาหนดเกี่ยวกับการคืนสภาพนักศึกษาไว้)

๑๔

๑๘/๑.๖ นัก ศึ ก ษาที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ คื น สภาพการเป็ นนัก ศึ ก ษาแล้ว จะมี ส ถานภาพ
เช่นเดียวกับสถานภาพเดิมก่อนพ้นสภาพแต่ท้ งั น้การนับระยะเวลาศึกษาเป็ นไปตามข้อ ๗
ข้อ ๑๙ การสาเร็ จการศึกษา
๑๙.๑ หลักสู ตรปริ ญ ญาตรี (๔ ปี ) ส าเร็ จการศึ กษาได้ไม่ ก่อน ๖ ภาคการศึก ษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๑๙.๒ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (๕ ปี ) ส าเร็ จการศึ กษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๑๙.๓ หลัก สู ตรปริ ญ ญาตรี (ไม่ น้อยกว่า ๖ ปี ) ส าเร็ จการศึ ก ษาได้ไ ม่ ก่ อน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๑๙.๔ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
ข้อ ๑๙/๑๖ การสอบภาษาอังกฤษ
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ต้อ งสอบผ่า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความรู ้ ค วามสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๒๐ การให้อนุปริ ญญาหรื อปริ ญญา
การพิจารณาให้ได้อนุปริ ญญาหรื อปริ ญญา นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ สอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อื่น ๆ ครบตามที่หลักสู ตรกาหนด
๒๐.๒ ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๒๐.๓ เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศกั ดิ์ศรี แห่งอนุปริ ญญาหรื อปริ ญญานั้น
๒o.๔๗ ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๑ การให้ปริ ญญาเกียรตินิยม
นักศึ กษาหลักสู ตรปริ ญ ญาตรี ที่ ศึ กษาในมหาวิทยาลัย ไม่ น้ อยกว่า ๑๒๐ หน่ วยกิ ต
ซึ่ งรวมทั้งรายวิชาที่นกั ศึกษาย้ายประเภทวิชา หรื อคณะในมหาวิทยาลัย หรื อที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
และเป็ นรายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าที่ มี ผ ลการเรี ยนไม่ ต่ ากว่ า B (หรื อเที ย บเท่ า) โดยไม่ น าหน่ วยกิ ตและ
๖

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕๐๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ (เพิ่มข้อ ๑๙/๑)

๗

แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยครั้ งที่ ๕๐๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ (เพิ่ มข้อ

๒๐.๔)

๑๕

แต้มประจ าที่ เที ยบรายวิชา หรื อโอนย้ายหน่ วยกิ ตมาคิ ดแต้มเฉลี่ ยสะสม จะได้รับการพิ จารณาให้ ได้รั บ
ปริ ญญาตรี เกี ยรตินิยม อันดับ ๑ เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ และได้รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยม
อันดับ ๒ เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๒๔ และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๒๑.๑ มี เวลาเรี ยนไม่เกิ นจานวนภาคการศึ กษาหรื อจานวนปี การศึ กษาน้อยที่ สุดที่
กาหนดไว้ในหลักสู ตร
๒๑.๒ มีคุณสมบัติสอบได้ปริ ญญาตรี ตามข้อ ๒๐
๒๑.๓ ไม่ เคยลงทะเบี ย นเรี ย นซ้ า หรื อ ลงทะเบี ย นเรี ยนรายวิ ช าอื่ น แทน หรื อ
สอบแก้ตวั หรื อปฏิบตั ิงานแก้ตวั ในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสู ตร รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน
๒๑.๔ ในกรณี ที่นักศึกษาขอเทียบรายวิชา และโอนย้ายหน่ วยกิ ต จานวนรายวิชาที่
ขอย้าย หรื อขอโอนจะต้องไม่เกินหนึ่งในสี่ ของจานวนหน่วยกิตทั้งหลักสู ตร
ข้อ ๒๒๘ นักศึกษาที่ทุจริ ตในการสอบรายวิชาใด ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริ ตนั้น
และให้ดาเนินการทางวินยั ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดลว่าด้วยวินยั นักศึกษา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๓ การใดที่ มิได้บญั ญัติไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นาแนวปฏิ บตั ิ ข้อบังคับ และระเบียบที่
เกี่ยวกับการศึกษาของคณะ หรื อของมหาวิทยาลัยที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๓/๑๙ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอานาจพิจารณายกเว้นการดาเนิ นการใดๆ ตามข้อบังคับนี้ ได้
แต่ ต้ อ งมี ม ติ เห็ น ชอบจากกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ ของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม
ข้อ ๒๔ ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับนี้ ให้อธิ การบดีมีอานาจวินิจฉัยตีความ และสั่งการตามที่เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงนาม) วิจารณ์ พานิช
(ศาสตราจารย์นายแพทย์วจิ ารณ์ พานิช)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๘

แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยครั้ งที่ ๕๐๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ (ยกเลิกข้อ

๒๒ เดิม)
๙

แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยครั้ งที่ ๔๙๕ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ (เพิ่ มข้อ

๒๓/๑)

