
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๒
...........................................

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีให เหมาะสม
และสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒)แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไวดังนี้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา“ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒”

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา  มหาวิทยาลัยมหิดล
“สวนงาน”1 หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย และสวนงานที่เรียกชื่ออยาง

อ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่มีการเรียนการสอน รวมถึงวิทยาเขตที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

“คณะกรรมการประจําสวนงาน”2 หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่มีการเรียนการสอน

1 แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕๐๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
(ใหยกเลิกคํานิยาม“คณะ”และกําหนดคํานิยาม “สวนงาน และในกรณีที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดคําวา“คณะ”ไวใหหมายความถึง “สวนงาน”
ตามขอบังคับที่แกไขเพ่ิมเติม

2 แกไขคํานิยามโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕๐๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘



๒

“คณบดี” หมายความรวมถึง หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่มีการ
เรียนการสอน

“หลักสูตร”หมายถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีที่สอดคลองและสนับสนุน
นโยบาย หรือการดําเนินงานหรือขอบังคับ กฎ ระเบียบของสภาวิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะ(ถามี)
และไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบการเสนอ
ขอเปดสอนหลักสูตรใหม/การปรับปรุงหลักสูตรแลว

“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี
“คณะกรรมการหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดี เพ่ือทําหนาที่

บริหาร จัดการและพิจารณาหลักสูตร
ขอ ๔ 3 ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะโดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศึกษาเขาศึกษา

ในหลักสูตรตามเงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไวในหลักสูตร หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของ
อธิการบดี ทั้งนี้ การรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจะมีประเภทใดบางใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ ๕ การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี้
๕.๑ ระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ ใหแบงเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ

ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา
ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ซึ่งอาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละคณะ
และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ

๕.๒ ระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ  คือ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ โดย ๑ ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห ซึ่งอาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความ
จําเปนของแตละคณะ และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษา
ภาคปกติ

(ยกเลิกคํานิยาม “คณะกรรมการประจําคณะ”และกําหนดคํานิยาม “คณะกรรมการประจําสวนงาน”และในกรณี
ที่ขอบังคับนี้กําหนดคําวา “คณะกรรมการประจําคณะ”ไวใหหมายความถึง “คณะกรรมการประจําสวนงาน”
ตามขอบังคับที่แกไขเพ่ิมเติม

3 ขอ ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
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๕.๓ ระบบอ่ืน คณะอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน ซึ่งตองแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบนั้น
ในหลักสูตรใหชัดเจน โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค หรือระบบ
ไตรภาค

ขอ ๖ การกําหนดหนวยกิตสําหรับแตละรายวิชา ใหถือเกณฑดังตอไปนี้
๖.๑ ระบบทวิภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา หรือการศึกษา

ที่เทียบเทา ที่ใชเวลา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห
หรือไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง หรือการศึกษาที่เทียบเทา ที่ใชเวลา
๒ - ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห  หรือ ๓๐ - ๔๕ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห  หรือ ๑๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

(๓) การฝกงาน  หรือการฝกภาคสนาม  (ภาคฝกงานวิชาชีพ) หรือการทําโครงงาน
หรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๔๕-๙๐ ชั่วโมง และศึกษา
ดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

๖.๒ ระบบไตรภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา หรือการศึกษา

ที่เทียบเทาที่ใช เวลา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค

(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง หรือการศึกษาที่เทียบเทาที่ใชเวลา ๒-๓
ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๒๔-๓๖ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาหหรือ ๑๒ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค

(๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานวิชาชีพ) หรือการทําโครงงานหรือ
กิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๓๖-๗๒ ชั่วโมงและศึกษา
ดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๒ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบ
ไตรภาค

๖.๓ ในกรณีที่ไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๖.๑ หรือ ขอ ๖.๒ ได ใหคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพิจารณากําหนดหนวยกิตของรายวิชาตามความ
เหมาะสม โดยใหแสดงรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
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ขอ ๗ จํานวนหนวยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา
๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต

ทวิภาค หรือ ๑๕๐ หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา
๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต

ทวิภาค หรือ ๑๘๗.๕ หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๘๐

หนวยกิตทวิภาค   หรือ ๒๒๕ หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา
๗.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม  ไมนอยกวา ๗๒ หนวย

กิตทวิภาค  หรือ ๙๐ หนวยกิตไตรภาค   ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และ

จะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวนและใหระบุ คําวา “ตอเนื่อง”
ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร

ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
ขอ ๘ การกําหนดสัญลักษณแสดงผลการศึกษา

๘.๑ สัญลักษณซึ่งมีแตมประจํา
ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจจะแสดงไดดวยสัญลักษณตางๆ ซึ่งมีแตมประจํา ดังนี้

สัญลักษณ แตมประจํา
A ๔.๐๐
B + ๓.๕๐
B ๓.๐๐
C + ๒.๕๐
C ๒.๐๐
D + ๑.๕๐
D ๑.๐๐
F ๐.๐๐

๘.๒ สัญลักษณซึ่งไมมีแตมประจํา
ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตางๆซึ่งมีความหมาย ดังนี้

สัญลักษณ ความหมาย
AU การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
I รอการประเมินผล (Incomplete)
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P การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress)
S พอใจ (Satisfactory)
T การโอนหนวยกิต (Transfer of Credit)
U ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W ถอนการศึกษา (Withdrawal)
X ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)

๘.๓ การตัดสินผลการศึกษา
(๑) สัญลักษณที่มีแตมประจําไมนอยกวา ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S เปนการประเมินผลวา

ได  หรือ  ผาน (Pass) ในแตละรายวิชา
(๒) สัญลักษณที่มีแตมประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ U ในแตละรายวิชาถือ

วามีความรูความสามารถต่ํากวาเกณฑ ถาจะตัดสินการประเมินผลเปนอยางอ่ืน ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ ในกรณีใหสอบแกตัวหรือ
ปฏิบัติงานแกตัว เมื่อเสร็จสิ้นแลวจะใหสัญลักษณที่มีแตมประจําไดไมเกิน ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S

๘.๔ 4 การให F จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานที่ประเมินผลวา  ตก
(๒) นักศึกษาขาดสอบ โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําคณะหรือ

ผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย
(๓) นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑
(๔) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ  เชน เขาสอบสายเกินเวลาที่กําหนด ทําผิดวินัย

วาดวยการแตงกายนักศึกษา หรือมีการกระทําตามขอ ๒๒ และไดรับการตัดสินใหตก
(๕) นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ I แลวไมดําเนินการสอบ หรือไมปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาค

การศึกษา ปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค หลังสิ้นภาคการศึกษาที่ไดสัญลักษณ I ยกเวน
กรณีที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒

(๖) นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ P แลวไมสอบ และ/หรือไมสงผลการปฏิบัติงานตาม
ที่กําหนด

(๗) นักศึกษาที่ไมสอบแกตัวหรือไมปฏิบัติงานแกตัวตามที่กําหนดไวใน ๘.๓ (๒) หรือสอบ
แกตัวหรือปฏิบัติงานแกตัวแลว แตยังประเมินผลวา “ไมได” หรือ “ไมผาน”

4 ขอ ๘.๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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(๘) นักศึกษาขาดคุณสมบัติในการเขารับการประเมินผลของรายวิชาตามที่คณะกรรมการ
ประจําสวนงานกําหนด

๘.๕ การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิต
แตภาควิชาหรือคณะเห็นวาไมควรจําแนกผลการศึกษาออกเปนสัญลักษณที่มีแตมประจํา

๘.๖ การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาแจงความจํานงเขารวมศึกษา โดยไม
นับหนวยกิต  แตตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไมนอยกวารอยละ ๘๐

๘.๗ การให I จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมสงผลงาน เพราะปวยโดยมีใบรับรองแพทยจากหนวย

บริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย

(๒) นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑ เนื่องจากปวยโดยมีใบรับรองแพทย
จากหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจําหนวยบริการสุขภาพ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง  ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย

(๓) นักศึกษาไมไดเขาสอบ และ/หรือไมไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะ หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย

๘.๘ การให P จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวา
๑ ภาคการศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด

๘.๙ การให T จะกระทําไดในกรณีที่โอนยายหนวยกิตมาจากคณะ หรือสถาบันอ่ืน
๘.๑๐ การให W จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหถอนการศึกษาตามขอ ๑๐.๓
(๒) นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา
(๓) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา

๘.๑๑ การให X จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่คณะยังไมไดรับรายงานผลการประเมิน
การศึกษาของรายวิชานั้นๆ ตามกําหนด

ขอ ๙ การลงทะเบียน
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา      และจํานวนหนวยกิตที่ไมนอยกวาที่แตละ

หลักสูตรกําหนด  โดยเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
๙.๑ การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม

เวลาใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต  และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต   และในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียน
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เรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาดําเนินการไดครบข้ันตอนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเปน อาจใหมีการลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต  แตกตาง
ไปจากเกณฑขางตนได ทั้งนี้ ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตองเรียน
ใหครบตามรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร

๙.๒ การลงทะเบียนเรียนซ้ํา จะทําไดตอเมื่อ
(๑) รายวิชานั้นไดสัญลักษณ F หรือ W หรือ U หรือคณะกรรมการประจําคณะหรือผู

ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเห็นวานักศึกษาควรเรียนซ้ํา ตามขอ ๘.๓ (๒)กรณีที่เปนรายวิชา
เลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได  หรือ

(๒) นักศึกษาตองการเรียนซ้ําในรายวิชาที่เรียนแลว เพ่ือแกไขผลการศึกษาใหไดแตม
เฉลี่ยสะสมสูงข้ึน  แตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยที่ปรึกษา

(๓) การลงทะเบียนเรียนซ้ําในแตละรายวิชาตามขอ ๙.๒(๑)และขอ ๙.๒(๒) นักศึกษา
จะลงทะเบียนเรียนซ้ําไดตามจํานวนครั้งที่คณะกําหนด แตซ้ําไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง ยกเวนกรณีที่นักศึกษาไดรับ
อนุญาต ใหลาพักการศึกษา ตามขอ ๑๕.๑(๑) ขอ ๑๕.๑(๒) และ ขอ ๑๕.๑(๓)

๙.๓ การลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร
นักศึกษาที่ตองการเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่แตละหลักสูตร

กําหนดไดตามขอ ๙.๑ และเมื่อเรียนครบรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนดแลว จะไดรับอนุมัติปริญญาของหลักสูตร
นั้น ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาในทุกหลักสูตรตองไมเกิน ๘ ปการศึกษา โดยนับตั้งแตแรกเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี

ขอ ๑๐ การขอเพ่ิม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา
นักศึกษาจะขอเพ่ิม  ขอลด  หรือขอถอนรายวิชาไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจํา

หลักสูตรและตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย  โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้
๑๐.๑ การขอเพ่ิมรายวิชา จะตองดําเนินการภายใน ๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา

ปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาค
การศึกษาใหขอเพ่ิมภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น

๑๐.๒ การขอลดรายวิชา รายวิชาที่ขอลดจะไมบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไมนับครั้งใน
การลงทะเบียน หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาคการศึกษา ใหขอลดภายในสัปดาหแรก
นับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น
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๑๐.๓ การขอถอนรายวิชา ดําเนินการไดหลังสัปดาหที่ ๒ นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ
หรือหลังสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน หรือหลังสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษารายวิชาที่เปดสอน
ไมพรอมกับการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยจนถึงหนึ่งสัปดาหกอนสอบสิ้นสุดรายวิชานั้น รายวิชาที่ขอถอน
จะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและนับครั้งในการลงทะเบียนเรียน

ทั้งนี้ การอนุญาตหรือไมอนุญาต ใ หเพ่ิม ลด และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมาย
จะตองแสดงเหตุผลประกอบดวย

ขอ ๑๑ เวลาเรียน
นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝกงานและการฝก

ภาคสนาม ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น ๆ
ขอ ๑๒ การนับจํานวนหนวยกิต
๑๒.๑ การนับจํานวนหนวยกิตของนักศึกษาเพ่ือจบการศึกษาตามหลักสูตร ใหนับเฉพาะจํานวน

หนวยกิตที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่ไดรับการประเมินผลวา “ได” หรือ “ผาน” เทานั้น
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิตครั้ง

สุดทายที่ประเมินผลวา “ได”หรือ“ผาน” ไปคิดเปนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
๑๒.๒ การรวมจํานวนหนวยกิตเพ่ือใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย  ใหนับจํานวนหนวยกิตของทุก

รายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจํา
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับจํานวนหนวยกิต

ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ ครั้งสุดทายไปใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย
ขอ ๑๓ การคิดแตมเฉลี่ย
แตมเฉลี่ยมี ๒ ประเภท  คือ แตมเฉลี่ยประจําภาค และแตมเฉลี่ยสะสม  การคํานวณแตมเฉลี่ย

ใหทําดังนี้
๑๓.๑ แตมเฉลี่ยประจําภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น

โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวยจํานวน
หนวยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจําที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง  โดย
ปดเศษจากตําแหนงที่ ๓

๑๓.๒ แตมเฉลี่ยสะสม ให คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้ งแต เริ่มเขา ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมหิดลจนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของ
ผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษาและผลการศึกษา
มีแตมประจํา ตามขอ ๑๒.๒ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓



๙

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ํา  ใหนําแตมประจําของสัญลักษณที่ไดรับการประเมินครั้ง
สุดทายมาคํานวณแตมเฉลี่ย

ขอ ๑๔5 การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิต
นักศึกษาที่ยายประเภทวิชาหรือสวนงานในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืนหรือนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนยายหนวยกิต
ใหครบหนวยกิตตามหลักสูตรได โดยไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น  และมีผล
การศึกษาที่มีสัญลักษณเปน T การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตนี้ใหใชเฉพาะนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติให
โอนยาย  หรือนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอ่ืน ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบหลักสูตร  หรือผูที่คณะกรรมการประจําสวนงานมอบหมายหรือคณะกรรมการ
หลักสูตร   ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้

๑๔.๑ เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา  และโอนยายหนวยกิต
(๑) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่โอนยายจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือตางประเทศ

ที่มีมาตรฐานไมต่ํากวามหาวิทยาลัยมหิดล  และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย
(๒) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหา และใหประสบการณการเรียนรู ครอบคลุมหรือ

เทียบเคียงกันได ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิต  และกรรมการหลักสูตร
มีมติเห็นชอบดวย

(๓) เปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมเกิน ๕ ป ถาไมเปนไปตามนี้
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจําสวนงาน

(๔) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา
(๕) การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิต ใหทําไดไมเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยกิต

รวมตลอดหลักสูตร
๑๔.๒ การขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตใหทําหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน พรอมหลักฐาน

ที่เก่ียวของกับรายวิชาที่ขอโอน  ทั้งนี้ ใหหัวหนาสวนงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรประจํา
ภาควิชาที่เก่ียวของและ/หรือคณะกรรมการประจําสวนงานเปนผูพิจารณานําเสนอพรอมเหตุผลตออธิการบดี
เพ่ืออนุมัติ

๑๔.๓ รายวิชาที่เทียบและโอนยายหนวยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื่อรายวิชา
ที่เทียบโอนให โดยใชสัญลักษณเปน T และจะไมนํามาคิดแตมเฉลี่ย

5 ขอ ๑๔ แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖o ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖o



๑๐

๑๔.๔ นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา หรือกลุมรายวิชา และโอนยายหนวยกิต ตามขอ ๑๔.๑(๑)-๑๔.๑(๓)
มีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตามที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี
กําหนดไว

๑๔.๕ การโอนยายหนวยกิตและผลการศึกษาที่นักศึกษา ไดศึกษาตามหลักสูตรหรือ ศึกษา
เปนบางรายวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ภายใตโครงการหรือกิจกรรมความรวมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ (Exchange Student and student Mobility)ในหลักสูตร หรือความรวมมือ
(MOU) ดานการศึกษา ดังนี้

(๑) หลักสูตรสองภาษาที่จัดการเรียนการสอนรวมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในตางประเทศ
โดยไดรับสองปริญญา ทั้งปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในตางประเทศ

(๒) หลักสูตรสองปริญญาตรี หรือมากกวา ที่จัดการเรียนการสอนกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ในตางประเทศ โดยไดรับสองปริญญา ทั้งปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ในตางประเทศที่จดัการเรียนการสอนรวมกัน (Double or Degree Program)

(๓) หลักสูตรที่จัดการการเรียนการสอบรวมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในตางประเทศ โดยไดรับ
ปริญญาใบเดียว (Joint Degree Program)

(๔) ความรวมมือ(MOU) ดานการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ในตางประเทศ

การโอนยายหนวยกิตในขอ ๑๔.๕(๑)-(๕) นักศึกษาสามารถโอนยายหนวยกิตและผลการศึกษา
เปนสัญลักษณแตมประจําได และสามารถนําไปรวมจํานวนหนวยกิต เพ่ือใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย และใหบันทึก
ผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ทั้งนี้ ใหหัวหนาสวนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรประจําภาควิชาที่เก่ียวของ และหรือคณะกรรมการปะจําสวนงาน เปนผูพิจารณานําเสนอพรอมเหตุผล
ตออธิการบดีเพ่ือนุมัติ

๑๔.๖ การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิตที่มิไดเปนไปตามขอบังคับนี้ ใหหัวหนา
สวนงาน โดยความเห็นชอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรประจําภาควิชาที่เก่ียวของ และหรือ
คณะกรรมการปะจําสวนงาน เปนผูพิจารณานําเสนอพรอมเหตุผลตออธิการบดีเพ่ือนุมัติ

กรณีที่มหาวิทยาลัยมีความรวมมือ(MOU)ดานการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในตางประเทศ
กอนที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหการโอนยายหนวยกิตตามขอ ๑๔.๕ เปนไปตามขอบังคับนี้

ขอ ๑๕ การลาพักการศึกษา
๑๕.๑ นักศึกษาอาจยื่นคํารองขออนุญาตลาพักการศึกษา ในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ



๑๑

(๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือไดเขารวมโครงการอ่ืนๆ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นชอบดวย

(๓) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมี
ใบรับรองแพทยจากหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยอ่ืนที่รับรองโดยแพทย
ประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

(๔) เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว อาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาไดแตตองได
ศึกษาในมหาวิทยาลัยแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา   และมีแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐

การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ ใหนักศึกษายื่นคํารองตอคณบดี หรือผูที่คณบดี
มอบหมายโดยเร็วที่สุด และใหคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ

๑๕.๒ เมื่อนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจําตองลาพักการศึกษา ดวยเหตุผลนอกเหนือจากที่ระบุไว
ในขอ ๑๕.๑ ใหยื่นคํารองตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายโดยเร็วที่สุด และใหคณะกรรมการประจําคณะหรือ
ผูที่คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ

๑๕.๓ การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ใหอนุมัติไดครั้งละไมเกิน ๒ ภาค
การศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค   หรือ ๓ ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค
ถามีความจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอีก   ใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาใหมตามวิธีในขอ ๑๕.๑ หรือ
๑๕.๒ แลวแตกรณี

๑๕.๔ ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ใหนับเวลาที่ลาพักอยูในระยะเวลา
การศึกษาดวย ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑(๑) และ ขอ ๑๕.๑(๒) หรือใน
กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป

๑๕.๕ ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
โดยชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถูกจําหนายชื่อออกจากมหาวิทยาลัย

๑๕.๖ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา   เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตองยื่นคํารองขอกลับ
เขาศึกษาตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายกอนกําหนดวันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมนอยกวา ๑ สัปดาห

การอนุมัติหรือไมอนุมัติ ใหลาพักการศึกษาตามความในวรรคกอน คณบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จะตองระบุเหตุผลในการพิจารณาดวย

ขอ ๑๖ การจําแนกสภาพนักศึกษา
๑๖.๑ การจําแนกสภาพนักศึกษา  สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาเปนปแรก จะจําแนกสภาพ

นักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สอง  ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือสิ้นภาคการศึกษาที่สาม
ตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาคนับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา  สวนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแตปที่ ๒เปนตนไป จะจําแนก
สภาพนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติของแตละภาค หรือเมื่อสิ้นปการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่มีการศึกษา



๑๒

ตอเนื่องตลอดป สําหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี อาจใหจําแนกสภาพ
นักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูรอนได

๑๖.๒ การจําแนกสภาพนักศึกษาใหพิจารณาวาเปนนักศึกษาสภาพปกติหรือสภาพวิทยาทัณฑ
ดังตอไปนี้

(๑)นักศึกษาสภาพปกติ  ไดแก  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษาแรก หรือ
นักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐

(๒)นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๕๐
แตไมถึง ๒.๐๐ จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ

ประเภทที่ ๑ ไดแก  นักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง ๑.๘๐
ประเภทที่ ๒ ไดแก  นักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐

ขอ ๑๗ ฐานะชั้นปของนักศึกษา
ใหเทียบฐานะชั้นปของนักศึกษาจากจํานวนหนวยกิตที่สอบได ตามอัตราสวนของหนวยกิตรว

มของหลักสูตรนั้น
ขอ ๑๘ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี้
๑๘.๑ ศึกษาครบตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหไดรับอนุปริญญาหรือปริญญาตามขอ ๒๐
๑๘.๒ ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีใหลาออก
๑๘.๓ อธิการบดีสั่งใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี  ดังตอไปนี้

(๑) เมื่อมีการจําแนกสภาพนักศึกษา และมีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑประเภทที่ ๑ ที่มีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ อีก

๒ ภาคการศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๓ ภาค
การศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค หรืออีก ๑ ปการศึกษาที่มีการ
จําแนกสภาพนักศึกษา โดยใชระบบอ่ืนตามขอ ๕.๓

(๓) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑประเภทที่ ๒ ที่มีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐
อีก ๔ ภาคการศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๖

ภาคการศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค หรืออีก ๒ ปการศึกษา
ที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา โดยใชระบบอ่ืนตามขอ ๕.๓

(๔) ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับครบจํานวนครั้งตามขอ ๙.๒(๓) แลวผล
การศึกษาหรือผลการสอบ ยังคง“ไมได”หรือ“ไมผาน”

(๕) มีเวลาเรียนเกิน ๒ เทาของเวลาที่กําหนดในหลักสูตร



๑๓

(๖) 6 เมื่อพนกําหนดเวลา ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลว ยังไมลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาปกติ หรือยังไมไดดําเนินการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา หรือ ไมไดรับอนุมัติใหผอนผันการ
ลงทะเบียนเรียน

(๗) นักศึกษาประพฤติผิดวินัยตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบันรวม/สถาบันสมทบ

(๘) มีปญหาทางจิตจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และ/หรือจะเปนอุปสรรคตอการ
ประกอบวิชาชีพ  ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ  เพ่ือพิจารณาขอมูล   และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ืออนุมัติ

(๙) ถูกลงโทษตามขอ ๒๒
(๑๐) ตาย

ขอ ๑๘ /๑ 7การคืนสภาพนักศึกษา
๑๘/๑.๑ นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีขอ ๑๘.๓ (๖) อาจยื่นคํารองขอคืนสภาพ

การเปนนักศึกษาได โดยใหดําเนินการยื่นคํารองตออธิการบดีเพ่ือขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา ภายใน ๑ ป
นับตั้งแตวันที่อธิการบดีสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา

๑๘/๑.๒ การคืนสภาพการเปนนักศึกษาตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี โดยผานความเห็นชอบ
จากประธานหลักสูตร คณบดี และรองอธิการบดีฝายการศึกษา ตามลําดับ

๑๘/๑.๓ เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา ใหนักศึกษากลับเขาศึกษาใน
ภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่อธิการบดีอนุมัติใหคืนสภาพ

๑๘/๑.๔ ใหนับรวมระยะเวลาที่นักศึกษาพนสภาพเปนสวนหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้นดวย

๑๘/๑.๕ นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมคืนสภาพ พรอมทั้งคาธรรมเนียมการรักษาสภาพตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาพนสภาพ

๑๘/๑.๖ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติคืนสภาพการเปนนักศึกษาแลว จะมีสถานภาพเชนเดียวกับ
สถานภาพเดิมกอนพนสภาพแตทั้งนการนับระยะเวลาศึกษาเปนไปตามขอ ๗

6 ขอ ๑๘.๓(๖) แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

7 ขอ ๑๘/๑ แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖



๑๔

ขอ ๑๙ การสําเร็จการศึกษา
๑๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)   สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
ขอ ๑๙/๑ 8การสอบภาษาอังกฤษ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตองสอบผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๒๐ การใหอนุปริญญาหรือปริญญา
การพิจารณาใหไดอนุปริญญาหรือปริญญา นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๒๐.๑ สอบผานรายวิชาและเกณฑอ่ืนๆครบตามที่หลักสูตรกําหนด
๒๐.๒ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐
๒๐.๓ เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกศักดิ์ศรีแหงอนุปริญญาหรือปริญญานั้น
๒o.๔9 ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย
ขอ ๒๑ การใหปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ซึ่งรวมทั้ง

รายวิชาที่นักศึกษายายประเภทวิชา หรือคณะในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนและ
เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา B (หรือเทียบเทา) โดยไมนําหนวยกิตและแตมประจํา
ที่เทียบรายวิชา  หรือโอนยายหนวยกิตมาคิดแตมเฉลี่ยสะสม จะไดรับการพิจารณาใหไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับ ๑ เมื่อสอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐ และไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒ เมื่อสอบได
แตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๒๕ และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

8 ขอ ๑๙/๑ แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕ )พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓o พฤษภาคม ๒๕๕๙

9 ขอ ๒o.๔ แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕ )พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓o พฤษภาคม ๒๕๕๙



๑๕

๒๑.๑ มีเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาหรือจํานวนปการศึกษานอยที่สุดที่กําหนด
ไวในหลักสูตร

๒๑.๒ มีคุณสมบัติสอบไดปริญญาตรีตามขอ ๒๐
๒๑.๓ ไมเคยลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทน หรือสอบแกตัว

หรือปฏิบัติงานแกตัวในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร  รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน
๒๑.๔ ในกรณีที่นักศึกษาขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิต จํานวนรายวิชาที่ขอยาย หรือ

ขอโอนจะตองไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนหนวยกิตทั้งหลักสูตร
ขอ ๒๒10 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริตนั้น และ

ใหดําเนินนการทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา แลวแตกรณี
ขอ ๒๓ การใดที่มิไดบัญญัติไวในขอบังคับนี้ ใหนําแนวปฏิบัติ ขอบังคับ และระเบียบที่เก่ียวกับ

การศึกษาของคณะ หรือของมหาวิทยาลัยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๓/๑11 ใหสภามหาวิทยาลัยมีอํนาจพิจารณายกเวนการดําเนินการใดๆตามขอบังคับนี้ได

แตตองมีมติเห็นชอบจากรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่เขาประชุม

ขอ ๒๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้    ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยตีความ  และสั่งการตามที่เห็นสมควร

ประกาศ ณ  วันที่ ๒๗ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงนาม)  วิจารณ  พานิช

(ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

10 ขอ ๒๒ แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔ )พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

11 ขอ ๒๓/๑ แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓ )พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒o พฤษภาคม ๒๕๕๘


