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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

...................................................... 

 

 โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้

การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2552 จงึอาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัย

พะเยา ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 จงึให้ออกขอ้บังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้  1   ขอ้บังคับนีเ้รียกว่า “ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553” 

 ขอ้  2   ขอ้บังคับนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้  3   ในขอ้บังคับนี้ 

   “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง     มหาวิทยาลัยพะเยา 

   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง    สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

   “อธกิารบดี”  หมายถึง  อธกิารบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

   “คณะ”   หมายถึง  ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มีการจัดเรียน 

                                   การสอน 

   “คณบดี”   หมายถึง  ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มี 

         การจัดการเรียนการสอน 

 

หมวดที่ 1  

การรับเข้าศกึษา 

 ขอ้  4  คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 

  4.1  ส าเร็จช้ันประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ซึ่งกระทรวงศึกษาธกิารรับรอง 

  4.2  ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ หรือระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่จาก 

สถาบันการศึกษาช้ันสูงทัง้ในประเทศหรอืต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  4.3  เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพรา่งกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  4.4  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดยประมาท  

หรือความผิดลหุโทษ 

  4.5  ไม่เคยถูกคัดช่ือออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผดิทางความประพฤติ 

 ขอ้  5  การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเขา้เป็นนิสิต 

  5.1  มหาวิทยาลัยจะท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย หรือที่ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาก าหนด 

  5.2  มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตาม

ระเบยีบ หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับสาขาวิชานั้นๆ 

 ขอ้  6  การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น 

  6.1  มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซ่ึงมหาวิทยาลัยรับรอง 

  6.2  คุณสมบัติของผู้ขอโอนมาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 

   6.2.1  มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในขอ้ 4 

   6.2.2  ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรองมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปกีารศึกษา 

  6.3  ผูป้ระสงค์ท่ีจะขอโอนมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติดังนี้ 

   6.3.1  ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 

30 วัน  ก่อนวันลงทะเบยีนของภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะเขา้ศึกษา หรือ 

   6.3.2  ให้สถานศึกษาเดิมจัดส่งหนังสือขอโอนย้าย ระเบียนผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหา

รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

  6.4  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะ หรือ

หน่วยงาน ที่เทยีบเทา่ 

  6.5  การเทยีบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน 

   6.5.1  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมา โดยความเห็นชอบของคณะหรือ

หน่วยงานที่เทียบเท่า และต้องมีจ านวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนไม่เกิน 3 ใน 4 ของหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน ทั้งนี้ ต้อง

เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ ในประกาศมหาวิทยาลัย 

   6.5.2  รายวิชาที่จะเทยีบโอนเป็นหน่วยกิตสะสม จะต้องมีเนือ้หาวิชาอยู่ในระดับเดียวกัน กับรายวิชา

ของมหาวิทยาลัย และมผีลการเรียนเทยีบได้ไม่ต่ ากว่าระดับข้ัน C    

   6.5.3  รายวิชาใดที่ได้รับอนุมัติใหเ้ทยีบโอน จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

 ขอ้  7  การขอเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง 

  7.1  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยพะเยา หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจ

ขอเขา้ศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ แต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในขอ้ 4 

  7.2  การแสดงความจ านงขอเขา้ศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้ 

   7.2.1  ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 

30 วัน ก่อนวันลงทะเบยีนของภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะเขา้ศึกษา 

   7.2.2  การรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้า โดยผ่านความเห็นชอบของคณะ หรือ

หน่วยงานที่เทยีบเทา่ 

  7.3  การเทยีบโอนหน่วยกิตให้น าขอ้ 6.5 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ขอ้  8  การเขา้ศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 

  มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในขอ้ 4 หรือ 

มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
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 ขอ้  9  การรายงานตัวเป็นนิสิต 

  9.1  ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้โอนมาจากสถานศึกษาอื่น หรือผู้ที่

ได้รับอนุมัติใหเ้ขา้ศึกษาต่อ หรือผู้ท่ีเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง จะต้องรายงานตัวและเตรียมหลักฐานต่างๆ ตามท่ีก าหนด

ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อขึ้นทะเบยีนเป็นนิสิตในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด    

  9.2  กรณีนิสิตไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต 

เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป 

  9.3  มหาวิทยาลัยจะก าหนดรหัสประจ าตัวนิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษา ซ่ึงมีหน้าท่ีใหค้ าปรึกษา แนะน า 

ตลอดจนแนะแนวการศึกษาใหส้อดคล้องกับแผนก าหนดการศึกษา ภายหลังขึ้นทะเบยีนเป็นนิสิตแล้ว 

 

หมวดที่ 2 

การจัดการศึกษา 

 ขอ้  10  ระบบการจัดการศึกษา 

  10.1  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา โดยให้คณะที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาใดๆ ให้การศึกษา

ในสาขาวิชานั้นแก่นิสิตทั้งมหาวิทยาลัย 

  10.2  สาขาวิชาหนึ่งๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยหลายรายวิชา 

  10.3  มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบง่การจัดการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คอื  

    10.3.1 แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาปกติซ่ึงเป็น ภาคการศึกษา

บังคับมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปดิภาคฤดูร้อน ซ่ึงเป็น ภาคการศึกษาไม่บังคับ และใช้

ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้มีจ านวนช่ัวโมงต่อหน่วยกิต ตามท่ีก าหนดไว้ใน

ภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

    10.3.2 แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อภาค

การศึกษา ทัง้นี ้ต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนช่ัวโมงต่อหน่วยกิต ตามท่ีก าหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

  10.4  กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาที่จ าเป็นต้องเปิดสอนในภาคฤดูร้อน หรือ

ฝกึงานหรือฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาใหถื้อเสมือนว่าภาคฤดูร้อนเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาภาคบังคับด้วย 

  10.5  มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการด าเนินการศึกษา จ านวนหน่วยกิตใช้แสดงถึงปริมาณ

การศึกษาของแต่ละรายวิชา 

  10.6  การคดิหน่วยกิต 

    10.6.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

    10.6.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

    10.6.3  การฝกึงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

    10.6.4  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน 

หรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

  10.7  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  (Prerequisite)  ส าหรับการลงทะเบียน บาง
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รายวิชา โดยนิสิตต้องมีผลการเรียนของรายวิชาที่ต้องผ่านก่อนในระดับ D (หมวดที่ 4 ขอ้ที่ 14.5) ขึ้นไป 

  10.8  รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชา และช่ือรายวิชาก ากับไว้ 

  10.9  รหัสรายวิชาประกอบด้วย 

   10.9.1  เลข 3 ล าดับแรก                 แสดงถึง     สาขาวิชา 

   10.9.2  เลขในล าดับท่ี 4                 แสดงถึง    ระดับช้ันปีของการศึกษา 

   10.9.3  เลขในล าดับท่ี 5                 แสดงถึง    หมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

   10.9.4   เลขในล าดับท่ี  6                 แสดงถึง    อนุกรมของรายวิชา 

  10.10  สภาพนิสิต แบง่ออกได้ดังนี้ 

      10.10.1  นิสิตปกติ  ได้แก่  นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่  

        2.00 ขึ้นไป 

            นสิิตรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดบัเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.0 

  10.11  การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาของการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 

ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ส าหรับผลการศึกษา 

ภาคฤดูร้อนให้น าไปรวมกับผลการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไปท่ีนิสิตผูน้ั้นลงทะเบยีนเรียน ยกเว้น ผูท้ี่จบการศึกษาภาค

ฤดูร้อน 

 ขอ้  11  หลักสูตรสาขาวิชา 

   11.1  หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 

    11.1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 

มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้

ภาษา ในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรม ทัง้ของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชวีิต และด ารงตนอยู่ในสังคม

ได้เป็นอย่างดี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   11.1.2  หมวดวิชาเฉพาะสาขา เป็นกลุ่มรายวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ

วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบัติงานได้ โดยให้มีหน่วยกิตรวม ดังนี้ 

   11.1.3  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป)ี ให้มีจ านวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 84 

หน่วยกิต 

   11.1.4  หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป)ี ให้มีจ านวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 114 

หน่วยกิต 

   11.1.5  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่

น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 

   11.1.6  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 

42 หน่วยกิต 

   11.1.7  หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตร

ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางออกไป 

ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนัด และความสนใจของผูเ้รียนให้ได้มากยิ่งข้ึน โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกิต 
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  11.2  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป)ี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษา 

อย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่

เรียนไม่เต็มเวลา 

  11.3  หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป)ี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษา

อย่างมาก ไม่เกิน 10 ปกีารศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 15 ปกีารศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่

เรียนไม่เต็มเวลา 

  11.4  หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป)ี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษา 

อย่างมากไม่เกิน  12  ปกีารศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 18 ปกีารศึกษาส าหรับหลักสูตรที่

เรียนไม่เต็มเวลา 

  11.5  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ให้ใช้เวลา

ศึกษาอย่างมากไม่เกิน 4 ปกีารศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 6 ปกีารศึกษาส าหรับหลักสูตร 

ที่เรียน ไม่เต็มเวลา 

  11.6  เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาให้อาจารย์ที่ปรึกษา และ

นิสิตท าความเข้าใจหลักสูตร สาขาวิชาและแผนการศึกษานั้น และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมนิสิตลงทะเบียนเรียน

รายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร สาขาวิชา 

 

หมวดที่ 3 

การลงทะเบียนเรียน 

 ขอ้  12  การลงทะเบยีนเรียน  

  12.1  การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย หากนิสิตมาลงทะเบยีน

หลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องช าระค่าปรับตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  

  12.2  การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา

ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรด์้วยตนเองตาม วัน เวลา ที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

  12.3  การลงทะเบียนรายวิชาหลังก าหนด ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาของการขอเพิ่มรายวิชาหาก

พ้นก าหนดนีม้หาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบยีนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 

  12.4  การลงทะเบยีนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ

มหาวิทยาลัย 

  12.5  วิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นิสิตไม่ต้องลงทะเบยีนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอกี 

  12.6  จ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบยีน 

     12.6.1  ระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน

รายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนเรียน

รายวิชาส าหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

     12.6.2  ระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน 

รายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 

  กรณีนิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 22 หน่วยกิต ส าหรับการจัด

การศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามข้อ 12.6.1 หรือต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 
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หน่วยกิตหรือมากกว่า 15 หน่วยกิต ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา ต่อปีการศึกษา ตาม

ขอ้ 12.6.2 ให้ยื่นค าร้องเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  12.7  การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียนผดิ

เงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W 

  12.8  นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ โดยความ

เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะต้นสังกัดนิสิต อาจารย์ผู้สอน และคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่รายวิชานั้น สังกัด

อยู่ยินยอม และได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย  

          ทัง้นี ้นิสิตจะต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยและนิสิตจะ

ได้รับผลการเรียนเปน็อักษร S หรือ U และไมน่ ามาคิดหน่วยกิตสะสม 

  12.9  ภาคการศึกษาปกติใด หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม นิสิตจะต้องขอลาพัก

การศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อคณบดี และจะต้องเสียคา่ธรรมเนียม เพื่อ

ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตเพื่อรักษาสภาพนิสิต ภายใน 15 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวต้องพ้น

สภาพการเป็นนิสิต  

  12.10  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่พ้นสภาพนิสิต กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 

โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพนิสิตนั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา กรณีเช่นนี้ นิสิตจะต้องช าระค่าธรรมเนียม เพื่อขึ้น

ทะเบยีนเป็นนิสิต รวมท้ังคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ที่คา้งช าระเสมือนเป็นผูล้าพักการศึกษา มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติใหก้ลับเขา้เป็น

นิสิต ตามวรรคก่อน หากพ้นก าหนดเวลา 2 ปนีับจากวันที่นิสิตผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

  12.11  ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือมีข้อตกลงเฉพาะ

ราย  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอน ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการ

ลงทะเบยีนเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาทัง้หมด หรือบางส่วนได้ หรืออาจพิจารณาอนุมัติใหล้งทะเบยีนรายวิชาที่เปดิสอนใน

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยก็ได้ 

 ข้อ  13  การเพิ่มและถอนรายวิชา 

   13.1  การเพิ่มรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หรือภายใน 1 

สัปดาห์แรกนับจากวันเปดิภาคฤดูร้อน 

   13.2  การถอนรายวิชา จะกระท าได้ภายในก าหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ 75 ของเวลาเรียน

ของภาคการศึกษานับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การถอนรายวิชาภายในก าหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่

ปรากฏอักษร W ในระเบยีนผลการศึกษา แต่ถ้าถอนรายวิชาหลังก าหนดเวลาการเพิ่มรายวิชานิสิต จะได้รับอักษร  

   13.3  ขัน้ตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 4 

การวัดและประเมนิผลการศึกษา 

 ขอ้ 14  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

   14.1  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไมน่้อยกว่า 1 คร้ัง 

   14.2  นิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมด จงึจะมี 

สิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลตามวรรคก่อนจะได้รับระดับขั้น F 

หรืออักษร U  
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   14.3  มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากรายวิชา ที่

ก าหนด ให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U 

  14.4  ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และประเมินผลด้วย อักษร S 

และ U 

  14.5  สัญลักษณ์ และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้ก าหนด ดังนี้ 

 A หมายถึง ดีเยี่ยม   (EXCELLENT) 

 B+ หมายถึง ดีมาก   (VERY GOOD) 

 B หมายถึง ดี (GOOD) 

 C+ หมายถึง ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 

 C หมายถึง พอใช ้ (FAIR) 

 D+ หมายถึง อ่อน (POOR) 

 D หมายถึง อ่อนมาก (VERY POOR) 

 F หมายถึง ตก (FAILED) 

 S หมายถึง เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 

 U หมายถึง ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 

 I หมายถึง การวัดผลยังไมส่มบูรณ์  (INCOMPLETE) 

 P หมายถึง การเรียนการสอนยัง ไ ม่

สิน้สุด 

(IN PROGRESS) 

 W หมายถึง การถอนรายวิชา (WITHDRAWN) 

 

  14.6  ระบบระดับขั้น ก าหนดเป็นตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+ D และ F ซ่ึงแสดงผลการศึกษาของ

นิสิตที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมคีา่ระดับข้ันดังนี้ 

        ระดับข้ัน  A   มีค่าระดับข้ันเป็น 4.00 

        ระดับข้ัน  B+   มีค่าระดับข้ันเป็น 3.50 

        ระดับข้ัน   B   มีค่าระดับข้ันเป็น 3.00 

        ระดับข้ัน   C+   มีค่าระดับข้ันเป็น 2.50 

        ระดับข้ัน   C    มีค่าระดับข้ันเป็น 2.00 

        ระดับข้ัน   D+   มีค่าระดับข้ันเป็น 1.50 

        ระดับข้ัน   D   มีค่าระดับข้ันเป็น 1.00 

        ระดับข้ัน   F    มีค่าระดับข้ันเป็น 0                   

  14.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า นิสิตไม่สามารถเขา้รับการวัดผลในรายวิชานั้นให้เสร็จสมบูรณ์

ได้ โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการ

อนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยู่  

   นิสิตจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์ 

นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียนเรียน หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็น

ระดับข้ัน  F หรืออักษร U 
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  14.8  อักษร P เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า รายวิชานั้นยังมกีารเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ และไมมี่การวัด

และประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบยีน ทัง้นี ้ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด อักษร P จะเปลี่ยน

ก็ต่อเมื่อมีการวัดและประเมินผลภายในระยะเวลาไม่เกินวันสุดทา้ยของการสอบไล่ประจ าภาค 2 ภาคการศึกษาถัดไป หาก

พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวตามวรรคก่อนแล้ว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เป็นระดับข้ัน F หรืออักษร U 

  14.9  อักษร W เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า 

    14.9.1  นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบยีนตามเงื่อนไขการลงทะเบยีน 

    14.9.2  การลงทะเบยีนผดิเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 

    14.9.3  นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

  มหาวิทยาลัยอนุมัติใหน้ิสิตถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบยีน 

  14.10 อักษร S U I P และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

  14.11 การนับหน่วยกิตสะสม และการค านวณหาค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

    14.11.1  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิต ของรายวิชาที่

สอบได้เท่านั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า 1 คร้ัง ให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิต คร้ัง

สุดทา้ยที่ประเมินว่าสอบได้น าไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงคร้ังเดียว 

    14.11.2  มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับขั้นของ

รายวิชาทัง้หมดที่นิสิตได้ลงทะเบยีนในแต่ละภาคการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบยีนเขา้ร่วมศึกษา ตามข้อ 12.8 

    14.11.3  การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับ

ขัน้ของทุกๆ รายวิชาตามขอ้ 14.6 มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาทั้งหมด ยกเว้น ขอ้ 14.10 ในการนี้

ให้มีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า 1 คร้ัง 

มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่นิสิตลงทะเบียนเรียนคร้ังสุดทา้ยเพียงคร้ัง

เดียว 

    14.11.4  การค านวณคา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชาหรือย้ายคณะ ให้น าเอา ผล

คูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่เทยีบ

ให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่านิสิตจะได้รับค่าระดับขั้นใดจะไม่น ามาค านวณคา่

ระดับข้ัน สะสมเฉลี่ย 

    14.11.5  การค านวณคา่ระดับขัน้สะสมเฉลี่ยของนิสิตที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้

ค านวณคา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม่ 

 ขอ้ 15  การเรียนซ้ า 

  15.1  รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ต่ ากว่า C นิสิตสามารถลงทะเบยีนเรียนซ้ าได้ 

  15.2  รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ F นิสิตต้องลงทะเบยีนเรียนซ้ า 

  15.3  รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ U นิสิตต้องลงทะเบยีนเรียนซ้ า 

 

หมวดที่ 5 

        การส าเร็จการศึกษา 

 ขอ้ 16 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 
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   16.1  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา โดยผา่นอาจารย์ท่ีปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปดิภาคเรียน 

  16.2  นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

   16.2.1  เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด 

ได้รับอักษร I หรืออักษร P 

   16.2.2  ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี้ 

         16.2.2.1  การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 2 ภาคการศึกษาปกติ

ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบยีนเรียนไม่เต็มเวลา 

    16.2.2.2  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษา

ปกติ ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลา และไมก่่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนไม่เต็มเวลา  

    16.2.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 

ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนไม่เต็มเวลา 

    16.2.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ 

ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนไม่เต็มเวลา 

    16.2.2.5  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ

ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนไม่เต็มเวลา 

    16.2.2.6  นิสิตที่ขอเทยีบโอนรายวิชาหรือประสบการณ์ หรือประสบการณ์วิชาชีพต้องใช้

เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทัง้หลักสูตรอย่างน้อย 1 ปกีารศึกษา 

   16.2.3  มีค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

   16.2.4  ไม่มีพันธะเร่ืองเก่ียวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 

  16.3  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะไม่ขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา

อนุมัติเป็นรายๆ ไป 

  16.4  นิสิตที่จะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้ มีคุณสมบัติ ตามที่

ก าหนดไว้ใน ขอ้ 16.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอื่น และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

   16.4.1  มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3 .50 ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ

หนึ่ง  แต่ถ้ามีค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

   16.4.2  ไม่เคยได้รับระดับข้ัน F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบยีนเรียนซ้ าในรายวิชาใด 

  ข้อ 17  การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นทุกภาคการศึกษา ยกเว้น

กรณีที่นิสิตไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนด ให้อนุมัติปริญญาในวันที่มีผลการเรียนโดยสมบูรณ์ ใน

ภาคการศึกษานั้นๆ 

 ขอ้ 18  การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอช่ือนิสิตที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับรางวัลเรียน

ดี ตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจ าปี ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

  18.1  เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 

   18.1.1 เหรียญทองให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U 

หรืออักษรอื่นใดที่เทยีบเทา่ในรายวิชาใดทัง้สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยา และมคีา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยจากสถาบัน

เดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยาของแต่ละแห่ง ไม่น้อยกว่า 3.75 



14 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 

 
   18.1.2  เหรียญเงินให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไมเ่คยได้รับระดับขัน้ F หรือ อักษร U 

หรืออักษรอื่นใดที่เทยีบเทา่ในรายวิชาใดทัง้สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยา และมคีา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยจากสถาบัน

เดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยาของแต่ละแห่ง ไม่น้อยกว่า 3.50 

  18.2  เหรียญรางวัลเรียนดีประจ าปี 

    เหรียญทองแดงให้กับนิสิตที่เรียนดีประจ าปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียน 2 ภาคการศึกษา

ปกติ ในปีการศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้น และต้องมีค่า

ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นๆ 3.50 ขึ้นไป 

 

หมวดที่ 6 

บททั่วไป 

 ขอ้ 19  การลา 

  19.1 การลาป่วยและการลากิจ นิสิตผู้ใดมีกิจจ าเป็น หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมง

เรียนได้ใหย้ื่นใบลา ตามแบบฟอรม์ของมหาวิทยาลัยผา่นอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วน าไปขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน 

  19.2 การลาพักการศึกษา 

   19.2.1  นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 

    (1)  ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เขา้รับราชการทหาร  

    (2)  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

      สนับสนุน 

    (3)  เจ็บปว่ยหรือประสบอุบัติเหตุ 

    (4)  เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร 

   19.2.2  นิสิตที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่า และนิสิต

ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติใดแล้ว มีความประสงค์จะลาพักการศึกษาให้ยื่ นใบลาตามแบบฟอร์มของ

มหาวิทยาลัย พร้อมกับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแจ้ง

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทัง้นีร้ายวิชาที่ได้ลงทะเบยีนไปในภาคการศึกษานั้นให้ได้รับอักษร W 

   19.2.3  นิสิตที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือมากกว่าจะต้อง

ช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบยีนเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 

19.3  การลาออก นิสิตที่ประสงค์จะขอลาออกต้องยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ผ่านอาจารย์ที่

ปรึกษาถึงคณบดี แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

 ข้อ 20  การย้ายสาขาวิชา 

   20.1  การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะนั้น ๆ 

   20.2  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

    20.2.1  นิสิตที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษา สาขาวิชาและคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา

ปกติ 

    20.2.2  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย โดยผา่น 

การพิจารณาของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่นิสิตสังกัด และจะรับย้ายไปสังกัดนั้น ทั้ งนี้ให้ท าเป็นประกาศ
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มหาวิทยาลัย 

    20.2.3  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้ก่อนวันลงทะเบยีนเรียน 

    20.2.4  เมื่อนิสิตได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจน ามาค านวณหาค่าระดับข้ัน

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมไ่ด้ 

  ขอ้ 21  การพ้นสภาพนิสิต 

  นิสิตจะพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 

  21.1 ตาย 

  21.2 ลาออก 

  21.3 โอนไปเป็นนิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 

  21.4 ขาดคุณสมบัติของการเขา้เป็นนิสิตข้อหนึ่งข้อใดตามท่ีก าหนดไว้ในขอ้ 4 

  21.5 ไม่มาลงทะเบยีนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามข้อ 12 

  21.6 มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนิสิต หรือกระท าการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนช่ือจากทะเบยีนนิสิต 

  21.7 เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 2 เท่าของเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา

ของสาขาวิชานั้นแล้วยังไมส่ าเร็จการศึกษา 

  21.8 มีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   21.8.1 เมื่อเรียนมาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติ ยังมีค่าระดับขัน้สะสมเฉลี่ยทัง้หมด ไม่ถึง 1.50 

   21.8.2 เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติ ยังมคีา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยทัง้หมดไม่ถึง 1.75 

   21.8.3 เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป /หรือครบหกภาคการศึกษาปกติขึ้นไป 

ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ยังมคีา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยทัง้หมด        ไม่

ถึง 1.75 

 ขอ้ 22  การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน 

และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

  ข้อ 23  การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน

มาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ป ีและมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง ทุก 5 ปี 

  ข้อ 24  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินการภายใต้ข้อบังคับนี ้ ในกรณีมปีัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี ้ ให้อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัย ช้ีขาดและให้ถือ

เป็นที่สุด 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2553 

 

 

                                                  (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) 

                       นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  


