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ข้อพึงรู้เกีย่วกบัการศกึษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดท าแนวปฏิบัติที่นักศึกษาควรรู้นี้  เพื่อเป็นคู่มือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้เป็นแนวทางส าหรับนักศึกษาให้เข้าใจกับระบบการจัด
การศึกษา รายละเอียด โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา ระบบการลงทะเบียน การ
วัดและประเมินผลการศึกษา ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ และข้อ
ปฏิบัติที่จ าเป็นในการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร เพื่อ
ประโยชน์แก่นักศึกษา โปรดยึดถือแนวปฏิบัตินี้  รวมทั้งติดตามข้อมูล ข่าวสารที่
มหาวิทยาลัย ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นประจ า หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัย ในระหว่างการศึกษา ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะ
ได้รับประโยชน์จากแนวปฏิบัตินี้ตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยแบ่งเป็นรายละเอียด ให้
นักศึกษาสามารถ เลื่อน หรือ คลิ๊ก เพื่อศึกษาตามหัวข้อต่อไปน้ี

ระบบการศึกษา 3
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 4
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน 5
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 8
การลงทะเบียนเรียนซ้ าและปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม 11
สถานภาพการเรียนและสภาพนักศึกษา 12
ระยะเวลาการศึกษา 13
การย้ายคณะ เปลี่ยนภาควิชา เปลี่ยนสาขาวิชา 14
การลาพักนักศึกษา 15
การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 16
การศึกษาข้ามสถาบัน 19
นักศึกษาพิเศษ 20
การส าเร็จการศึกษา 21

คู่มือนกัศกึษา’ 63 หนา้  2

https://www.spu.ac.th/department/regis/pages/curriculum63/
https://www.spu.ac.th/department/regis/pages/education63/


การศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี เป็นการศึกษาระบบทวิภาค 
ประกอบด้วยภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และอาจมีการจัดการศึกษา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ระยะเวลาในการเรียนส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนจะมีสัดส่วน เทียบเคียงกับ

การศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่ บังคับ ยกเว้น
หลักสูตรท่ีก าหนดให้ต้องศึกษาภาคฤดูร้อนด้วย

ระบบการศึกษา
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การขึ้นทะเบยีนเปน็นกัศกึษา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเอง ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้น
ทะเบียนนักศึกษา และท าการลงทะเบียนเรียนพร้อมช าระเงินค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุง 
ค่าธรรมเนียมแล้ว กรณีที่ไม่อาจขึ้นทะเบียนนักศึกษา ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อส านักงานทะเบียนก่อนวันขึ้น
ทะเบียน และต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดภายหลัง 
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษา
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การลงทะเบยีนเรียน

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จสิ้น
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษานั้นๆ กรณีมีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศปิด
รายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือกลุ่มเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของรายวิชา หรืออาจจ ากัดจ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือกลุ่มเรียนใดกลุ่มเรียนหนึ่งได้ ทั้งนี้
หากมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปแล้ว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาอ่ืน
หรือกลุ่มเรียนอ่ืนทดแทน หรือขอถอนรายวิชาเพื่อโอนเงินค่าหน่วยกิตไปภาค
การศึกษาถัดไป อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับลงทะเบียน ดังน้ี
1. นักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา 

และจ านวนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยไม่มีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาใด
2. การลงทะเบียนเรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษากรณีรายวิชา

ใดที่หลักสูตรก าหนดให้ต้องศึกษาหรือสอบผ่านรายวิชาบังคับก่อน นักศึกษาต้องศึกษา
ตามเงื่อนไขให้เรียบร้อยแล้ว จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได้
3. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 14 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

หรือภายใน 7 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะหมดสิทธิ์ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น และจะต้องยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา เพื่อ
รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. ทั้งน้ีการขอลาพักการศึกษา ต้องด าเนินการภายใน 8 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค

การศึกษาปกติ หรือภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 
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จ านวนหนว่ยกติ ที่นักศกึษาจะลงทะเบยีนเรยีน 

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
1. นักศึกษาสถานะการเรียนปกติ (เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 1.75) ให้ลงทะเบียน

เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
- นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลา ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 

9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
- นักศึกษาที่ศึกษาไม่เต็มเวลา ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติน้อยกว่า 

9 หน่วยกิต
2. นักศึกษาสถานะการเรียนรอพินิจ (เกรดเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 1.75) ให้ลงทะเบียน

เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ดังน้ี
- นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลา ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่
เกิน 6 หน่วยกิต
- นักศึกษาที่ศึกษาไม่เต็มเวลา ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติน้อยกว่า 9
หน่วยกิต
3. นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเวลาเรียน หรือเวลา

สอบตรงกันได้ หากเกิดกรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะนับผลการสอบเพียงรายวิชา
เดียว และอีกรายวิชาที่ตารางสอนตรงกันนั้นจะบันทึก “W” และไม่มีสิทธิ์ขอคืนหรือโอน
ค่าหน่วยกิต
4. นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนสูงกว่าหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ ไม่เกิน 3 

หน่วยกิต ทั้งนี้กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเท่านั้น โดย
ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะท่ีนักศึกษาสังกัด
5. นักศึกษาทุกหลักสูตรอาจลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ได้โดย

ได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะท่ีนักศึกษาสังกัด
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การขอเพิม่วชิาและการขอเพกิถอนรายวชิา

1. การขอเพิ่มรายวิชา ด าเนินการภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยการ
เพิ่มรายวิชานั้นจะต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัยก าหนด

2. การขอถอนรายวิชา ด าเนินการภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยไม่
บันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบรายงานผลการ ศึกษา และนักศึกษาจะได้รับโอนเงินค่า
หน่วยกิตของรายวิชาที่ถอนไปใช้ในรายวิชาที่ขอเพิ่มหรือใช้ในภาคการศึกษาถัดไปที่
ลงทะเบียนเรียนไดเ้ต็มจ านวน

3. การขอถอนรายวิชาภายหลัง 2 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติหรือภายใน 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดการศึกษาภาค
ฤดูร้อน รายวิชาที่ถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W และนักศึกษาไม่มีสิทธิ์ขอคืนหรือโอนค่า
หน่วยกิต

4. การขอถอนรายวิชาหลัง 12 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ รายวิชาที่
ถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ F และนักศึกษาไม่มีสิทธิ์ขอคืนหรือโอนค่าหน่วยกิต

5. การขอเพิ่มรายวิชาและหรือการขอถอนรายวิชา จะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวม
ต่อภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
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การวดัและการประเมนิผลการศกึษา

การวัดผลการศึกษา
1. การวัดผลการศึกษาจะพิจารณาจากพัฒนาการ

ของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม
การเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอื่น 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

2. หากเวลาเรียนของนักศึกษาไม่ถึงร้อยละ 80 ใน
ราย วิชาใด อาจถูกตัดสิทธิ์สอบ

3. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบทุกครั้งที่มีการสอบ
ทุกประเภทของแต่ละรายวิชา ได้แก่ การสอบย่อย 
การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค หากไม่เข้า
สอบให้ถือว่านักศึกษาได้คะแนนศูนย์ในการสอบครั้ง
นั้น

4. กรณีที่นักศึกษาขาดสอบกลางภาคหรือปลาย
ภาค เนื่องจากเจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย ให้นักศึกษา
หรือผู้ปกครองยื่นค าร้อง ขอสอบชดเชยกรณีเหตุ
สุดวิสัย ภายใน 10 วันท าการ นับจากวันที่ขาดสอบ
นั้น เพื่อขออนุมัติถอนรายวิชาที่ขาดสอบ โดยได้
สัญลักษณ์ W

5.  ก รณี นั ก ศึ ก ษ า ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ส อ บ ช ด เ ช ย 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเฉพาะกรณีที่ เป็นเหตุ
สุดวิสัยเท่านั้น ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครองยื่นค าร้อง
พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา ภายใน 10 วัน
ท าการ นับจากวันที่ขาดสอบนั้น

เมื่อสิ้นภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
รายวิชา โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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การประเมนิผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้มีการประเมินเป็น
สัญลักษณ์ท่ีมีค่าระดับคะแนน จ านวน 8 ระดับ ดังนี้
สัญลักษณ์ ค่าระดับคะแนน ความหมาย

A 4.0 ดเียี่ยม (Excellent)
B+ 3.5 ดมีาก (Very Good)
B 3.0 ดี (Good)
C+ 2.5 ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C 2.0 พอใช้ (Fair)
D+ 1.5 เกือบพอใช้ (Almost Fair)
D 1.0 อ่อน (Poor)
F 0.0 ตก (Failure)

2. การนับหน่วยกิตสะสม (Credit Earned)  เพื่อให้ครบ
หลักสูตร คือ การนับหน่วยกิตของรายวิชาท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านเท่าน้ัน ในกรณีท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง ให้นับหน่วยกิตท่ี
สอบผ่านเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว

3. การค านวณคะแนนเฉล่ียประจ าภาค (Grade Point 
Average - GPA) ให้ค านวณจากผลการศึกษาของทุกราย 
วิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันๆ โดยน า
ค่าเกรดท่ีสอบได้ของแต่ละวิชาคูณกับจ านวนหน่วยกิต และน า
ผลรวมหารด้วยจ านวนหน่วยกิตท้ังหมดในภาคเรียน (ยกเว้น 
W ไม่นับหน่วยกิต)
4. การค านวณคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA) ให้ค านวณจากผล
การศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนน
ของทุกวิชาหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตทุกรายวิชาท่ีสอบผ่าน โดยน าผลการศึกษาครั้งท่ีได้ค่าระดับ
คะแนนสูงสุดของรายวิชาน้ันมาใช้ในการค านวณคะแนนเฉล่ียสะสมและแสดงผลการศึกษา ท้ังน้ี ไม่น าวิชาท่ี
ได้สัญลักษณ์ S มาค านวณ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง ให้นับหน่วยกิตเพียงครั้ง
เดียว

5. ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ท่ีมีค่าระดับคะแนนดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้สัญลักษณ์ท่ีไม่มี
ค่าระดับ ดังนี้
สัญลักษณ์ ความหมาย

I ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S พอใจ (Satisfactory)
U ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)
NE ไม่มาเข้าสอบ (Not attended the examination)
AU การร่วมเรียน (Audit)
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6. สัญลักษณ์ “I” (Incomplete) หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์และจะกระท าได้ ดังต่อไปน้ี
6.1 การให้ “I” จะกระท าได้ในกรณท่ีีการวดัผลไม่สมบูรณ์ ซึ่งไม่ได้เกิดจากความบกพรอ่งทางวชิาการของ
นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวชิา หรือ
โดยความเห็นชอบของคณบดีในกรณีที่คณะไม่มีสาขาวิชา
6.2 นักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์ “I” ในรายวิชาใดจะต้องท าการศึกษาให้สมบูรณภ์ายใน 2 สัปดาห์นับจาก
วันประกาศเกรด มิฉะนั้น สัญลักษณ์ “I” จะเปล่ียนเป็น “F” หรือ “U” แล้วแต่กรณโีดยอัตโนมัติ และให้บันทึก
ผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น
7. สัญลักษณ์ “S” (Satisfactory) หมายถึง การเรียนเป็นท่ีน่าพอใจ นักศึกษาสอบผ่านวิชานั้น
8. สัญลักษณ์ “U” (Unsatisfactory) หมายถึง การเรียนไม่เป็นท่ีน่าพอใจ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า
เพื่อเปล่ียน “U” เป็น “S”
9. สัญลักษณ์ “W” (Withdrawal) หมายถึงการขอเพิกถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมัติหรือถูกมหาวิทยาลัย
เพิกถอนรายวิชา และไม่นับหน่วยกิตโดยการให้ “W”
10. สัญลักษณ์ “AU” (Audit) หมายถึง เป็นการเรียนร่วมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่อาจให้มีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนเพื่อขอรับสัมฤทธิบัตร
11. นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดับ “D” ขึ้นไป หรือได้ “S” ตามแต่กรณี ถือว่า สอบได้ในรายวิชาน้ัน 
ยกเว้นรายวิชาท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหลักสูตร
12. การให้ F จะกระท าได้ดังต่อไปน้ี

-นักศึกษาเข้าสอบแต่สอบตก หรือขาดสอบปลายภาค
-นักศึกษาขาดสอบโดยมิได้ด าเนินการยื่นค าร้องขอถอนก่อน
-นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการตัดสินให้สอบตก

13. สัญลักษณ์ "NE" (Not attended the examination) หมายถึง การไม่เข้าสอบปลายภาครายวิชาน้ัน 
โดยจะไม่นับหน่วยกิต และไม่น ามาค านวณคะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ียสะสม และไม่แสดงผลการศึกษารายวิชา
น้ัน
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การลงทะเบียนเรียนซ้ า สามารถกระท าได้ ดังนี้
1. นักศึกษาท่ีสอบได้สัญลักษณ์ “F” หรือ “U” ใน
รายวิชาบังคับจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าจนกว่าจะ
สอบได้
2. นักศึกษาท่ีสอบได้สัญลักษณ์ “F” หรือ “U” ใน
รายวิชาเอกเลือก (Major Elective) หรือรายวิชา
โทเลือก (Minor Elective) หรือรายวิชาเลือกเสรี 
(Free Elective) จะลงทะเบียนเรียนวิชาน้ันซ้ าอีก 
หรือเลือกวิชาอื่นแทนได้ โดยขออนุมัติลงทะเบียนและ
เปลี่ยนวิชาเรียนจากคณบดีคณะท่ีนักศึกษาสังกัด

การลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
สามารถกระท าได้ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังนี้
1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นนอกเหนือจากท่ี
หลักสูตรก าหนดและเป็นรายวิชาท่ีเปิดสอนในระดับ
เดียวกับหลักสูตรท่ีนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่
2. นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์ D
หรือ D+ ใหม่ เพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

การลงทะเบยีนเรียนซ้ าและปรบัคะแนนเฉลีย่สะสม
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สถานภาพการเรียนและสภาพนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ประ เ มินตามภาคการศึกษาและ ชั้ น
ปีการศึกษา โดยการเทียบช้ันปีของนักศึกษาให้เทียบจาก
จ านวนหน่วยกิตที่สอบได้ตามอัตราส่วนของหน่วยกิต ของ
หลักสูตรนั้น
1. นักศึกษาที่สอบได้ต่ ากว่า 32 หน่วยกิตให้เทียบเท่าเป็น
นักศึกษาช้ันปีที่ 1
2. นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 32 หน่วยกิตขึ้นไป แต่ต่ ากว่า 64
หน่วยกิต ให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2
3. นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 64 หน่วยกิตขึ้นไป แต่ต่ ากว่า 96
หน่วยกิต ให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3
4. นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 96 หน่วยกิตขึ้นไป แต่ต่ ากว่า 150
หน่วยกิต ให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4
5. นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 150 หน่วยกิตขึ้นไป ให้เทียบเท่าเป็น
นักศึกษาช้ันปีที่ 5
สถานภาพการเรียนของนักศึกษา 
การจ าแนกสถานภาพการเรียนของนักศึกษา จะกระท าเม่ือสิ้น
ภาคการศึกษาและนักศึกษาได้ท าการ ศึกษาไปแล้วเป็น เวลา
2 ภาคการศึกษาปกติ โดยจ าแนกเป็นดังนี้
1. สถานะการเรียนปกติ หมายถึง นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ย
สะสม (CGPA) ไม่ต่ ากว่า 1.75
2. สถานะการเรียนรอพินิจ หมายถึง นักศึกษาสอบได้คะแนน
เฉลี่ยสะสม (CGPA) ต่ ากว่า 1.75
การพ้นสภาพนักศึกษา 
นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
1. ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2. สอบได้คะแนนเฉลีย่สะสม (CGPA) ต่ ากว่า 1.50 เม่ือสิ้น
ปีการศึกษายกเว้นปแีรกทีเ่ข้าศกึษา
3. มีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อบังคับ ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด
4. ใช้หลักฐานเท็จในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
5. ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
6. ขาดการลงทะเบยีนและไม่ได้ลาพักการศกึษาเปน็เวลา 2 ภาค
การศึกษาปกติติดต่อกัน
7. มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยเหตุผล
กระท าผิดทางวินัยร้ายแรง
8. ลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
9. ตาย

สถานภาพการเรยีนและสภาพนกัศกึษา
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ระยะเวลาการศึกษาในการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน 
เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
2. หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน 
เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

ระยะเวลาการศกึษา
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การย้ายคณะ เปลี่ยนภาควิชาหรือสาขาวิชา ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในคณะหรือภาควิชา หรือสาขาวิชาเดิมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ภาคการศึกษา ทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องด าเนินการดังนี้
1. ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายคณะ หรือเปลี่ยนภาควิชาหรือสาขาวิชา โดยอยู่ใน

ดุลยพินิจของคณบดีที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน
การลงทะเบียนเรียนประจ าภาคการศึกษานั้นๆ
2. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติย้ายคณะ หรือเปลี่ยนภาควิชา หรือสาขาวิชา จะต้องแสดง

ความจ านงขอโอนหน่วยกิตรายวิชาที่ได้เคยศึกษามาแล้ว เพื่อน ามาค านวณหาค่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม และการค านวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมใหม่ จะค านวณเมื่อคะแนนของ
คณะหรือภาควิชาหรือสาขาวิชาใหม่ได้แสดงผลการเรียนแล้ว
3. นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อเกณฑ์คุณสมบัติการเข้าศึกษาตามหลักสูตร

ก าหนด
4. นักศึกษาจะต้องมีเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรของคณะใหม่ หรือสาขาวิชาใหม่ ขอย้าย

เข้าศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ จึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษา

การยา้ยคณะ เปลีย่นภาควิชา เปลีย่นสาขาวชิา
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การลาพักนักศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษา 
มีความประสงค์จะไม่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา หลังจากได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว อย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา 
โดยนักศึกษาอาจยื่นค าร้องขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังน้ี
- ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ
- ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า
สมควรสนับสนุน
- เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จาก
สถานพยาบาล
- มีเหตุจ าเป็นส่วนตัวหรือมีเหตุสุดวิสัยอันสมควร ได้รับพิจารณาให้ลาพักการศึกษาได้ 
ทั้งน้ีให้นักศึกษายื่นค าร้องโดยเร็วที่สุด
1. การลาพักการศึกษา ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาค
การศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน หากนักศึกษามีความจ าเป็นที่จะขอ
ลาพักต่อไปอีกให้ขออนุมัติเป็น กรณีพิเศษจากอธิการบดี
2. การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับระยะเวลาที่ขอลาพักการศึกษาทุกครั้ง อยู่ใน
ระยะเวลาการ ศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นกรณีลาพักการศึกษาเนื่องจาก
ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ
3. นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ทุกภาคการศึกษาปกติที่ลาพัก
การศึกษา
4. เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติ ให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสถานภาพเป็นนักศึกษา
เช่นเดียวกับก่อนได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา

การลาพักนกัศกึษา

คู่มือนกัศกึษา’ 63 หนา้ 15



การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัย
ใหก้ระท าภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
- เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตร ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย
- เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรของคณะหรือสาขาวิชาที่ขอเทียบ
- เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาที่ขอเทียบ
- เป็นรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะหรือสาขาวิชา
ในหลักสูตรที่ขอเทียบ
- จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต นับรวมกัน
แล้วไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตรที่ได้รับโอนเข้าศึกษา
- นักศึกษาต้องศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติและลงทะเบียนเรียนโดย
มีผลการศึกษาในหลักสูตรที่รับโอนเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และจะไม่มีสิทธิ์
ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
- การเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะต้องไม่เกินชั้นปีและภาค
การศึกษาที่มีนักศึกษาอยู่
- ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ให้ เสร็จสิ้นก่อนการ
ลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษานั้นๆ

การเทยีบวชิาเรยีนและโอนหนว่ยกติ
คู่มือนกัศกึษา’ 63 หนา้ 16



การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอื่น 
- คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอ่ืนมีดังนี้
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าใน

หลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานของรัฐที่มี
อ านาจตามกฎหมายรับรอง
3. ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออก หรือให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยเหตุถูก

ลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใดมาก่อน
- การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอ่ืนให้ใช้เกณฑ์ดังนี้
1. เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าที่

หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรองแล้ว
2. เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3. เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือ แต้มระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
4. จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอโอนหน่วยกิตนับรวมกันแล้ว

ต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอนเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
5. รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน จะไม่น ามา

ค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ยกเว้นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิต 
จากกรณีที่ศึกษาข้ามสถาบันการศึกษา
6. การเทียบรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตจะกระท าได้ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่

มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรองแล้ว
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- เอกสารประกอบการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ท่ีสถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ
2. รายละเอียดประจ าวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม
3. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
4. นักศึกษาต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียน

โดยมีผลการศึกษาในหลักสูตรท่ีรับโอนเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จ
การศึกษา และจะไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
5. ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิด

ภาคการศึกษาแรก ท่ีนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
การเทียบความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับท่ี

สภามหาวิทยาลัยก าหนด
2. การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตให้ใช้เกณฑ์ดังน้ี

- การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาท่ี
เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
- วิธีการประเมินเพื่อการเปรียบเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาและ
เกณฑ์ตัดสินของการประเมินเป็นไปตามข้อบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด
- ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าค่าระดับ C หรือ ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
ส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรีจึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ค่าระดับคะแนนสัญลักษณ์ และจะน ามาคิดคะแนนผลการเรียน 
หรือค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
- การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีประเมิน
- การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้เทียบโอนหน่วยกิต ได้รวมกันไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขอเทียบ
- นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
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1. นักศึกษาข้ามสถาบัน หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ลงทะเบียนรายวิชาเพื่อ
การศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้ งภายในและภายนอกประเทศ หรือนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ลงทะเบียนรายวิชาเพื่อศึกษากับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยขอรับผล
การศึกษาเพื่อโอนหน่วยกิต
2. การลงทะเบียนเรียนเพื่อศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีเกณฑ์ดังนี้
- เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษาและ
มหาวิทยาลัยไม่ได้เปิดสอนรายวิชานั้น
- สถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาขอศึกษาข้ามสถาบันต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่หน่วยงานของรัฐ
ที่มีอ านาจตามกฎหมาย ให้การรับรองหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาแล้ว และมหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบและรับรองระบบการวัดผล
- นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ดังกล่าวต้องยื่นค าร้อง ก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 
2 สัปดาห์ เพื่อขออนุมัติ
- รายวิชาที่นักศึกษาขอศึกษาข้ามสถาบันต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาของมหาวิทยาลัย
- จ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่เรียนข้ามสถาบัน การศึกษานับรวมแล้ว ต้องไม่
เกินจ านวนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้นักศึกษาลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา และมี
รายวิชาท่ีขอเรียนข้ามสถาบันได้ไม่เกิน 2 รายวิชา
- นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเพื่อศึกษาข้ามสถาบันต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
การลงทะเบียนของสถาบันที่นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียน
- นักศึกษาต้องติดตามผลการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษานั้นๆ จัดส่งรายงานผลการศึกษา
โดยตรงต่อมหาวิทยาลัย
- กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน หากรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันมีเวลา
เรียนที่ตรงกันกับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย จะไม่ได้รับอนุญาตให้เรียน
ข้ามสถาบัน
3. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นเพื่อศึกษากับมหาวิทยาลัย
มีเกณฑ์ดังนี้
- เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายนอกและภายในประเทศ
- นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อขออนุมัติ
- นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนต้องช าระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยทุกประการ

การศกึษาขา้มสถาบนั
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นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผู้ที่ประสงค์ขอเข้าศึกษาในรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ขอ 
รับปริญญา
การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษสามารถด าเนินการดังนี้
- ให้ผู้สมัครยื่นค าร้องขอเป็นนักศึกษาพิเศษ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนเปิดภาค
การศึกษา โดยระบุรายวิชาที่จะขอเข้าศึกษาและวัตถุประสงค์ในการขอเข้าศึกษา
- เมื่อได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา โดยช าระค่าหน่วยกิต 
ค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
- การวัดผลและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาพิเศษลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับการวัดและประเมินผลการศึกษา
- มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้สัมฤทธิบัตร หรือบันทึกการวัดและประเมินผลการศึกษา
ในรายวิชานั้น หรือทุกรายวิชาที่นักศึกษาพิเศษลงทะเบียนเรียนในใบรายงานรับรองผลการศึกษา
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่างก็ได้

นักศกึษาพเิศษ
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เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ครบตามข้อก าหนดของหลักสูตรของคณะที่นักศึกษาสังกัดและคาดว่า
จะส าเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งขอส าเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
1. นักศึกษาที่จะได้รับประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ประกาศนียบัตร
- ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา ส าหรับหลักสูตรฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น หรือโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
- เป็นผู้ศึกษาหรือผู้ฝึกอบรม โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลา
ตลอดหลักสูตร
- มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมิน(หากมี) อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร
1.2 อนุปริญญา
- สอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตรสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรีที่
ได้รับอนุมัติให้มีอนุปริญญา และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือสอบได้ครบทุก
ลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ ากว่าเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ไม่ต่ ากว่า 1.75 หรือ สอบได้ครบทุกลักษณะวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรระดับอนุปริญญาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรโดยมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อย
กว่า 90 หน่วยกิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
- นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
- มีความประพฤติดี และไม่มีหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัย
1.3 ปริญญาบัตร
- สอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตามสาขาวิชาที่ศึกษาและครบทุกรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ปริญญาตรี
- มีระดับคะแนนสะสม (CGPA) ของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.00
- มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า “C” ในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด
- มีความประพฤติดี และไม่มีหนี้สิ้นผูกพันกับมหาวิทยาลัย
- นักศึกษาที่โอนหน่วยกิตมาจากสถาบันอื่นต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
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2. สภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้อนุมัติการส าเร็จการศึกษาและการให้อนุปริญญาและปริญญา
3. การให้ปริญญาเกียรตินิยม นักศึกษาที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาบันฑิตเกียรตินิยมต้องมี
ผล การศึกษา ดังต่อไปน้ี
3.1 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ให้แก่นักศึกษาที่
3.1.1 สอบได้ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร และมีระยะเวลาเรียนอย่างมากไม่เกินจ านวนภาค
การศึกษาปกติติดต่อกันตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.1.2 สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
3.1.3 ไม่เคยสอบตกหรือไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใดของมหาวิทยาลัย
3.1.4 นักศึกษาที่มีการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่นไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ
หน่ึง
3.2 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ให้แก่นักศึกษาที่
3.2.1 สอบได้ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร และมีระยะเวลาเรียนอย่างมากไม่เกินจ านวนภาค
การศึกษาปกติติดต่อกันตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.2.2 สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 แต่ไม่ถึง 3.50
3.2.3 ไม่เคยสอบตกหรือไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใดของมหาวิทยาลัย
3.2.4 นักศึกษาที่มีการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่นไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ
สอง

การส าเรจ็การศกึษา
คู่มือนกัศกึษา’ 63 หนา้ 22


