ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
-----------------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงออก
ขอบังคับ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอ บัง คั บนี้ เ รีย กวา “ข อ บัง คั บมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏจั น ทรเกษม ว า ดว ยการจัด การศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๕๔
เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอความในขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับ
นี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“คณะ” หมายความวา คณะที่นักศึกษาสังกัด หมายรวมถึง ศูนยการศึกษา วิทยาลัย สวนราชการหรือ
หนวยงานอื่นของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
“สาขาวิชา” หมายความวา สาขาวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรแตละหลักสูตร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดหรือวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด หรือหัวหนาสวนราชการ
อื่นที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาสังกัด
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําสาขาวิชา หรือบุคคล ที่คณบดีแตงตั้งตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะ ใหทําหนาที่เปนที่ปรึกษาดูแล สนับสนุนทางวิชาการ ดูแลความประพฤติ และมีสวนชวยประเมิน
ความกาวหนาในการเรียนของนักศึกษา
“ศูนยการศึกษา” หมายความวา สถานที่จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

๒
“วิทยาเขต” หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการ
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตั้งแตสองสวนราชการขึ้นไป ตั้งอยูในเขตการศึกษานั้น ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในวันทําการปกติ หรือวันเวลาอื่นใด
ซึ่งเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
“นักศึกษาภาคนอกเวลา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศกึ ษานอกเวลาราชการ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
“การจัดการศึกษา” หมายความวา การจัดการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
“การศึก ษาในระบบ” หมายความวา การศึก ษาที่ กํ า หนดจุด มุ งหมาย วิธีก ารศึ ก ษา หลั ก สูต รระยะเวลา
การศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายความวา การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการ
จัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จ การศึกษา โดย
เนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความวา การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ
ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลงความรูอื่น ๆ
“การเรียนโดยสื่อประสม” หมายความวา วิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับรายวิชาในหลักสูตร โดยผูเรียน
อาศัยวิธีเรียนจากชุดวิชาและสื่อตาง ๆ
“ระบบการศึกษาทางไกล” หมายความวา วิธีการจัดการศึกษาสําหรับรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย โดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตาง ๆ เปนสื่อกลางในการถายทอดความรู
“สหกิจศึกษา” หมายความวา ระบบการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ

หมวด ๑
การรับเขาศึกษา
ขอ ๕ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการรับเขาเปนนักศึกษา
๕.๑ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้
๕.๑.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๕.๑.๒ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต อ เนื่ อ ง) จะต อ งเป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาหรือระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรือเทียบเทา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
๕.๑.๓ ตองมีคุณสมบัติ ตามขอกําหนดของสาขาวิชาที่สมัครเขาศึกษา
๕.๑.๔ กรณี ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท า จาก
สถาบันการศึกษาจากตางประเทศตองมีใบเทียบวุฒิ และไดรับการรับรองวาเทียบไดกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๓
หมวด ๒
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ ๖ มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา ดังนี้
๖.๑ ระบบการจัดการศึกษาภาคปกติ เปนการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาใชระบบทวิภาค โดย ๑ ป
การศึกษาจัดการศึกษาแบงเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจจัด
การศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงไดกับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ
การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยไมนับเปนภาคเรียน
ปกติของนักศึกษาภาคปกติ
๖.๒ ระบบการจัดการศึกษาภาคนอกเวลา เปนการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาซึ่งจัดนอกเวลา
ราชการ หรือเปดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอน หรือเวลาอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดย ๑ ปการศึกษา แบงเปน ๒ ภาค
การศึกษาปกติและ ๑ ภาคการศึกษา ฤดูรอน ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาหในภาคการศึกษาฤดู
รอน มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห โดยกําหนดชั่วโมงเรียนและจํานวนหนวยกิตเปนสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการจัด
การศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
๖.๓ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาดวยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary System) โดยคณะหรือ
ภาควิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาใด ใหมีหนาที่อํานวยการศึกษาและวิจัยในสาขาวิชานั้น ๆ แกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
คณะหรือภาควิชาตาง ๆ จะไมเปดสอนรายวิชาซ้ําซอนกัน
หมวด ๓
การลงทะเบียน
ขอ ๗ มหาวิทยาลัยมีขอปฏิบัติในการลงทะเบียน ดังนี้
๗.๑ การลงทะเบียนรายวิชา ใหดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑดังนี้
ก. นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวย
กิตในแตละภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาภาคปกติที่มีความจําเปนจะตองลงทะเบียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนไดไม
เกิน ๙ หนวยกิต ทั้งนี้รวมแลวใน ๑ ปการศึกษาลงทะเบียนไดไมเกิน ๔๔ หนวยกิต
ข. นักศึกษาภาคนอกเวลาลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๑๘
หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
หนวยกิตขั้นต่ําที่กําหนดไว ไมใชบังคับนักศึกษาที่ศึกษาครบทุกวิชาตามหลักสูตรของสาขาวิชา
นั้น ๆ แตยังมีวิชาที่สอบตก หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่กําหนดหรือภาคการศึกษาที่คาดวาจะเปนภาคการศึกษา
สุดทายกอนที่จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การลงทะเบียนเรียน ที่มีจํานวนหนวยกิตมากกวาหรือนอยกวาที่กําหนดอาจทําไดหากมีเหตุผล
และความจําเปน โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
๗.๒ ในการลงทะเบียนเรียน หากวิชาใดมีขอกําหนดในหลักสูตรวาตองเคยศึกษาวิชาใดมากอน
(Pre-requisite) นักศึกษาจะตองเคยศึกษาและสอบไลไดวิชานั้นแลวจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน

๔
๗.๓ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชา
ที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได
๗.๔ การลงทะเบี ย นเรี ย นปกติ จะกระทํ า ได ก อ นวั น เป ด ภาคการศึ ก ษา แต ล ะภาค การ
ลงทะเบียนลาชาจะกระทําไดไมเกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือ ไมเกิน ๗ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา
ฤดูรอน และจะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงจะถือวาการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ
๗.๕ นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปด
ภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายใน ๗ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษานั้น และจะตองขอ
ลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น เพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา โดยตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ
การเปนนักศึกษาหากไมปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา
๗.๖ กรณีที่นักศึกษาขอไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถาบันการศึกษาอื่น แทนการลงทะเบียน
เรียนในมหาวิทยาลัย จะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ การเพิ่มและถอนรายวิชา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๘.๑ การเพิ่มและถอนรายวิชา จะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ปกติ หรือภายใน ๑ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน
๘.๒ การถอนรายวิชา จะกระทําไดกอนกําหนดการสอบปลายภาค
ไมนอยกวา ๒ สัปดาห
สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ หรือกอนกําหนดสอบปลายภาค ไมนอยกวา ๑ สัปดาห สําหรับการศึกษาภาคการศึกษา
ฤดูรอน
การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไมปรากฏอักษร W (Withdraw)
ในระเบียนผลการเรียน แตถาถอนรายวิชาหลังกําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชา นักศึกษาจะไดรับอักษร W

หมวด ๔
การเรียนการสอน และการวัดผลการศึกษา
ขอ ๙ การเรียนการสอน
๙.๑ มหาวิทยาลัยอาจตั้งศูนยการศึกษาและวิทยาเขตไดตามความเหมาะสม
๙.๒ การจัดการเรียนการสอนอาจทําไดทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ และอาจจัดการ
เรียนโดยสื่อประสมหรือระบบการศึกษาทางไกล ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๓ กําหนดวันเปดและปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
ภาคการศึกษาที่ ๑ วันเปดภาคการศึกษา
เดือนมิถุนายน
วันปดภาคการศึกษา
เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒ วันเปดภาคการศึกษา
เดือนพฤศจิกายน
วันปดภาคการศึกษา
เดือนมีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน
วันเปดภาคการศึกษา
เดือนมีนาคม
วันปดภาคการศึกษา
เดือนพฤษภาคม

๕
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันเปดและวันปดภาคการศึกษาที่แตกตางจากวรรคหนึ่งก็ได แตตอง
เปนไปตามความเหมาะสมและความตองการของทองถิ่น และตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร และใหทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๔ โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๙.๕ การเปดสอนสาขาวิชาใด ระดับใด ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร โดยผาน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และรายงานผลการปฏิบัติงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปการศึกษา
๙.๖ ใหอาจารยผูสอนจัดทําแนวการสอน เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือ
กําหนดตําราหลักทุกรายวิชาที่เปดสอนใหแกนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา
๙.๗ รายวิชาใดที่เปดสอนมากกวา ๑ กลุม ในภาคเรียนเดียวกัน ใหอาจารยผูสอนใชแนวการสอน
ขอสอบ และใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเดียวกัน
๙.๘ ตําราหลักในรายวิชาที่เปดสอน อาจเรียบเรียงโดยอาจารยของมหาวิทยาลัย หรือผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกก็ได โดยจะตองมีขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรและระดับการศึกษา
๙.๙ มหาวิทยาลัยตองสนับสนุนการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน และ
พัฒนาโสตทัศนูปกรณพื้นฐาน สื่อการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
๙.๑๐ ใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิลปะและวัฒนธรรมอํานวย
ความสะดวกแกนักศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสศึกษาคนควาหาความรูและประสบการณเพิ่มขึ้น
๙.๑๑ การนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการทําหนาที่
เปนผูดําเนินการกํากับ และควบคุมการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
๙.๑๒ คณะตองจัดอาจารยที่ปรึกษา ทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุม
แผนการเรียน และติดตามความกาวหนาในการเรียนของนักศึกษา
๙.๑๓ ให ค ณะกรรมการ/คณะกรรมการบริ ห ารคณะ/คณะกรรมการวิ ช าการคณะ ทํ า หน า ที่
กลั่นกรอง ตรวจสอบ และใหความเห็นชอบการประเมินผลการเรียน
๙.๑๔ ให มีก ารโอนผลการเรี ยน และการยกเว นการเรี ยนในรายวิช าที่ ได ศึ กษาแลว ในระดั บ
เดียวกัน
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนในรายวิชา ใหเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนในรายวิชา และตามขอกําหนดของแตละสาขาวิชา
ขอ ๑๐ ใหมีการวัดผลการศึกษาระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ในทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนใน
แตละภาคเรียน
๑๐.๑ การวัดผลระหวางภาคเรียน ใชวิธีสอบยอยและหรือการทํารายงานและหรือการสอบปฏิบัติ
และหรือทํากิจกรรมตามที่กําหนดและหรือการสอบกลางภาคเรียน โดยมีคะแนนเก็บระหวางรอยละ ๔๐–๗๐ ของคะแนนรวม
ทั้งหมด หรือตามมติของสภาวิชาการ
๑๐.๒ การวัดผลปลายภาคเรียน ใชวิธีสอบขอเขียนและหรือสอบปฏิบัติ โดยมีคะแนนอยูระหวาง
รอยละ ๓๐-๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรือตามมติของสภาวิชาการ
๑๐.๓ นักศึกษาที่มีสิทธิ์เขาสอบปลายภาคเรียน จะตองมีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด

๖
พิจารณาเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สอบ

ในกรณีที่เวลาเรียนรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมต่ํากวา รอยละ ๖๐ ใหคณบดี

ขอ ๑๑ ใหใชการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร เปน ๒ ระบบดังนี้
(๑) ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
+
B
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช (Fair)
๒.๐
D+
ออน (Poor)
๑.๕
D
ออนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
ระบบนี้ ใชสําหรับการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนที่ถือ
วาสอบไดตองไมต่ํากวา “D”
นักศึกษาไดคาระดับคะแนนรายวิชาบังคับเปน “F” ตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได
และใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
สําหรับวิชาเลือกถาไดคาระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีกหรือเลือกรายวิชาอื่น
แทนได และบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
สําหรับวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู จะตองไดคาระดับคะแนนไมต่ํากวา “C” ถาไดคะแนน
ต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหม ถาไดรับการประเมินรายวิชาดังกลาวต่ํากวา “C” เปนครั้งที่สอง ให
นักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา
(๒) ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการเรียน
PD
ผานดีเยี่ยม (Pass with Distinction)
P
ผาน (Pass)
NP
ไมผาน (No Pass)
ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะ และ
รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม
รายวิชาที่ไดผลประเมิน “NP” นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะผานการประเมิน
สัญลักษณอื่น มีดังนี้
Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต
W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น กอนกําหนดการสอบ
ปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาห รวมทั้งกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียนนั้นแลว และรายวิชาเลือกที่ไดรับอนุมัติใหไปเรียนรายวิชาอื่นแทน

๗
I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไมเสร็จ
ตามกําหนด โดยมีเหตุผลสมควรเมื่อสิ้นภาคเรียน โดยผูสอนตองสงคะแนนที่มีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล
นักศึกษาที่ได “I” ตองดําเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับ คาคะแนนใหเสร็จสิ้น
กอนสอบปลายภาคของภาคเรียนถัดไปอยางนอยสองสัปดาห หากพนกําหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร “I” เปน
ระดับคะแนน “F”
FM (Final Missing) ใชบันทึกการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ ปลายภาค โดยผูสอน
ตองสงคะแนนที่มีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล
นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค แตขาดสอบจะตองสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมรายวิชาละ
๓๐๐ บาท ภายใน ๑๔ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการสอบตามกําหนดของมหาวิทยาลัยนักศึกษาที่ขาดสอบและไมสมัครสอบตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด หรือสมัครและชําระเงินแตไมมาสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร “FM” เปน
ระดับคะแนน “F” เมื่อสิ้นภาคเรียนถัดไป
กรณีมหาวิทยาลัยมีความจําเปน หรือนักศึกษาเจ็บปวยจนไมสามารถทําการสอบปลายภาคได
คณบดีอาจพิจารณายกเวนการชําระคาธรรมเนียมการสอบได
ขอ ๑๒ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน ตามขอบังคับวาดวยการโอนผลการเรียนและยกเวนผลการเรียน
ใหไดผลการเรียนดังนี้
๑๒.๑ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน จากการศึกษาในระบบ ใหไดรับผลการเรียน “P”
๑๒.๒ รายวิ ชาที่ไ ด รับ การยกเว น การเรี ยน จากการศึ กษานอกระบบและหรื อการศึ กษาตาม
อัธยาศัย ใหไดผลการเรียน ดังนี้
CS (Credits from Standardized Test) กรณีไดหนวยกิต จากการทดสอบมาตรฐาน
(Standardized Test)
CE (Credits from Exam) กรณีไดหนวยกิต จากการทดสอบดวยการสอบที่ไมใชการ
ทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)
CT (Credits from Training) กรณีไดหนวยกิต จากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดย
หนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-Sponsored Training)
CP (Credits from Portfolio) กรณีไ ดห น วยกิต จากการเสนอแฟ มสะสมผลงาน
(Portfolio)
ขอ ๑๓ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย
คา ระดั บ คะแนนเฉลี่ ยประจํา ภาค และค า ระดั บคะแนนเฉลี่ ย สะสม ใหคิ ด เปน เลข
ทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาที่ผลการเรียนเปน “I” หรือ “FM” ไมนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉลี่ย การ
คํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหนาํ เอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รวมกันแลวหารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิตของรายวิชา
๑๓.๑ กรณีที่สอบตกและตองเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับ ใหนับรวมทั้งหนวยกิตที่สอบตก
และเรียนซ้ําเพื่อใชเปนตัวหาร
สําหรับรายวิชาเลือก อาจเลือกเรียนวิชาเดิมหรือวิชาอื่นแทนไดและใหนับ
หนวยกิตที่สอบตกเปนตัวหารดวย
๑๓.๒ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดแลว หรือเรียนวิชาที่
ระบุไวในหลักสูตรที่เทียบเทา ใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเทานั้น

๘
หมวด ๕
การลาพักการศึกษา และการพนสภาพ
ขอ ๑๔ การลาพักการศึกษา
๑๔.๑ นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนรายวิชา ภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายใน ๗ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน จะตองลาพักการศึกษาในภาคเรียนนั้น
๑๔.๒ นักศึกษาที่จะลาพักการศึกษา ตองยื่นใบลาตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย และตองชําระ
เงินคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษาที่ลาพัก
๑๔.๓ นั ก ศึก ษาใหมไ ม มีสิ ท ธิ์ล าพั ก การศึก ษาในภาคการศึก ษาแรก เว น แต ไ ดรั บ อนุ มั ติจ าก
อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
๑๔.๔ การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขยายระยะเวลาศึกษา
ขอ ๑๕ การพนสภาพการเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๕.๑ ตาย
๑๕.๒ ลาออก
๑๕.๓ ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
๑๕.๔ ไมไดลงทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วัน นับจากวัน
เปดภาคการศึกษาฤดูรอน หรือไมไดรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๑๕.๔ อาจขอคืนสภาพกลับเขาเปนนักศึกษาไดโดย
ได รั บ อนุ มั ติ จ ากอธิ ก ารบดี ห รื อ ผู ที่ อ ธิ ก ารบดี ม อบหมาย ทั้ ง นี้ จ ะต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการรั ก ษาสภาพนั ก ศึ ก ษา และ
คาธรรมเนียมการขอคืนสภาพนักศึกษา แตตองขอคืนสภาพภายใน ๒ ป นับจากวันที่นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา
๑๕.๕ ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๑๕.๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑการวัดผล
๑๕.๖.๑ นักศึกษาภาคปกติจะพนสภาพการเปนนักศึกษา เมื่อมีผลการเรียนอยูในเกณฑ
ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๑) ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคเรียน
ปกติภาคเรียนที่ ๒ นับแตวันเริ่มเขาเรียน
๒) ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติที่ ๔
ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ ที่ ๒๒ และที่ ๒๔ นับแตวันเริ่มเขาเรียน
๓) นักศึกษาไมผานการฝกประสบการณวิชาชีพครูเปนครั้งที่ ๒
๔) ใชเวลาศึกษาเกิน ๘ ปการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ป เกิน ๑๐ ป
การศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๕ ป เกิน ๑๒ ปการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๖ ป และเกิน ๔ ปการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
๑๕.๖.๒ นักศึกษาภาคนอกเวลา จะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อ มีผลการเรียนอยูใน
เกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๑) ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๓
นับแตวันเริ่มเขาเรียน

๙
๒) ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติที่ ๖ ที่
๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ ที่ ๑๘ ที่ ๒๑ ที่ ๒๔ นับแตวันเริ่มเขาเรียน
๓) นักศึกษาไมผานการฝกประสบการณวิชาชีพครูเปนครั้งที่ ๒
๔) ใชเวลาศึกษาเกิน ๘ ปการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ป เกิน ๑๐ ป
การศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๕ ป เกิน ๑๒ ปการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๖ ป และเกิน ๔ ปการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
๑๕.๗ นักศึกษาที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแลว ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมถึง
๑.๘๐
๑๕.๘ นักศึกษาที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแลว และไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต
๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่
กําหนด
๑๕.๙ ใชหลักฐานปลอม หรือปกปดความจริงในการพิจารณารับเขาเปนนักศึกษา
๑๕.๑๐ นักศึกษาที่มีความประพฤติเสียหาย และถูกลบชื่อออกจากการเปนนักศึกษาตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย วาดวยวินัยนักศึกษา
๑๕.๑๑ นักศึกษาทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหนักศึกษา ผูนั้นไดรับผลการเรียน
F ในรายวิชานั้น และใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแกกรณี
หมวด ๖
การสําเร็จการศึกษา
ขอ ๑๖ การขอสําเร็จการศึกษา ใหนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด ดําเนินการยื่น
เอกสารขอสําเร็จการศึกษา ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ และภายใน ๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน เพื่อ
ขอใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อ เพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษานั้น
ขอ ๑๗ ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีระยะเวลาศึกษาดังนี้
๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ
๑) หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษาได
ไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๒) หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษา
ไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๓) หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษา
ไดไมกอน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๔) หลัก สูต รปริ ญ ญาตรี (ต อ เนื่ อง) ใช เวลาศึ กษาไม เกิ น ๔ ปก ารศึ กษา และสํ าเร็ จ
การศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๗.๒ นักศึกษาภาคนอกเวลา
๑) หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษาได
ไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ และ ๓ ภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา

๑๐
๒) หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษา
ไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ และ ๔ ภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา
๓) หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ป ใชเวลาศึกษาไมกิน ๑๒ ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษา
ไดไมกอน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ และ ๕ ภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา
๔) หลัก สูต รปริ ญ ญาตรี (ต อ เนื่ อง) ใช เวลาศึ กษาไม เกิ น ๔ ปก ารศึ กษา และสํ าเร็ จ
การศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ และ ๒ ภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา
ขอ ๑๘ เกณฑการสําเร็จการศึกษา ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้
๑๘.๑ มีความประพฤติดี
๑๘.๒ สอบผานในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่ สภามหาวิทยาลัยกําหนด
๑๘.๓ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๑๘.๔ ไมมีคาธรรมเนียมตาง ๆ หรือเงินอื่น ๆ ที่ตองชําระตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
๑๘.๕ มีระยะเวลาศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร
ขอ ๑๙ สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาปละ ๓ ครั้ง คือ เมื่อสิ้น ภาคหนึ่ง ภาคสอง และภาคฤดู
รอน โดยกําหนดวันสําเร็จการศึกษาไว ๑๔ วัน หลังจากวันสุดทายของการสอบปลายภาคของทุกภาคการศึกษา
ขอ ๒๐ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้
๒๐.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไมนอยกวา ๓.๗๕ จะ
ไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไมนอยกวา ๓.๕๐
แตไมถึง ๓.๗๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๒
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทาไมนอยกวา ๓.๗๕ และเรียนครบตามหลักสูตรไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๓.๗๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทาไมนอยกวา ๓.๕๐ และเรียนครบตามหลักสูตรไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๓.๕๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๒
๒๐.๒ สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได “NP” ตาม
ระบบไมมีคาระดับคะแนน
๒๐.๓ ระยะเวลาที่ศึกษา
๒๐.๓.๑ นักศึกษาภาคปกติ
๑) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเกิน ๔ ภาคเรียนปกติติดตอกัน สําหรับหลักสูตร ๒ ป
๒) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเกิน ๘ ภาคเรียนปกติติดตอกัน สําหรับหลักสูตร ๔ ป
๓) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติติดตอกัน สําหรับหลักสูตร ๕ ป
๔) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเกิน ๑๒ ภาคเรียนปกติติดตอกัน สําหรับหลักสูตร ๖ ป
๒๐.๓.๒ นักศึกษาภาคนอกเวลา
๑) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเกิน ๔ ภาคเรียนปกติ และ ๒ ภาคเรียนฤดูรอนติดตอกัน สําหรับหลักสูตร ๒ ป
๒) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเกิน ๘ ภาคเรียนปกติ และ ๔ ภาคเรียนฤดูรอนติดตอกัน สําหรับหลักสูตร ๔ ป

๑๑
๓) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติ และ ๕ ภาคเรียนฤดูรอนติดตอกัน สําหรับหลักสูตร ๕ ป
๔) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเกิน ๑๒ ภาคเรียนปกติ และ ๖ ภาคเรียนฤดูรอนติดตอกัน สําหรับหลักสูตร ๖ ป
ขอ ๒๑ นักศึกษาที่ขอยกเวนผลการเรียนไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๒๓ คาธรรมเนียมการศึกษา
การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาทุกระบบทุกประเภท ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย วาดวยการรับ
จายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขอ ๒๔ การประเมินผล
๒๔.๑ ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนทุกภาคการศึกษาเพื่อใหอาจารยผูสอน
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
๒๔.๒ ใหมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดการศึกษาทุก ๆ ระยะ ๔ ป เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
ขอ ๒๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารยอนิ ทร ศรีคุณ)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

