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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ว่ าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๓
…………………………

โดยที่เป็ นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี เพื่อการศึกษาของนักศึกษาเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่ ง พระราชบัญญัติม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๓๐ มกราคม ๒๕๕๓ จึงออกระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไว้ดงั นี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ย บมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บุ รีรั ม ย์ ว่า ด้วยการศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี การศึกษา ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ข้อบัง คับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บุ รีรัม ย์ ว่า ด้วยการประเมิ นผลการศึ ก ษา ระดับ
อนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๔๘
๓.๒ ข้อบังคับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏบุ รีรัม ย์ ว่า ด้วยการกําหนดให้ผูส้ ํา เร็ จการศึ กษาขั้น
ปริ ญญาตรี ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรื อเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ.๒๕๔๘
๓.๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการ
เรี ยนรายวิชา พ.ศ.๒๕๔๘
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“อธิ การบดี” หมายถึง อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“คณะ”
หมายถึง คณะหรื อหน่วยงานที่มีหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ที่นกั ศึกษาสังกัด
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีของคณะหรื อผูบ้ ริ หารหน่วยงานที่นกั ศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะหรื อหน่วยงานที่นกั ศึกษา
สังกัด
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“อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา” หมายถึ ง อาจารย์ที่ ค ณะแต่ ง ตั้ง ให้ เ ป็ นที่ ป รึ ก ษาเกี่ ย วกับ
การศึกษาของนักศึกษา
“อาจารย์ผูส้ อน” หมายถึ ง อาจารย์ที่ คณะมอบหมายให้ส อนรายวิช าในหลัก สู ตร
ระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“นั ก ศึ ก ษา” หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในหลัก สู ต รระดับ ปริ ญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“การขึ้นทะเบี ยน” หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยให้สภาพการเป็ นนักศึ กษาแก่ผูท้ ี่
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใหม่
“การต่อทะเบียน” หมายถึง การที่นกั ศึกษารักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา
“การเทียบรายวิชา” หมายความว่า การนําหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนที่เคยศึกษา
จากหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้วมาใช้โดยไม่ตอ้ งศึกษารายวิชา
นั้นอีก
“การโอนหน่ ว ยกิ ต ” หมายความว่า การนํา หน่ ว ยกิ ต ของรายวิช าในหลัก สู ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และให้หมายความรวมถึ งการนําเนื้ อหาของรายวิชาจากหลักสู ตรของ
สถาบัน อุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้วและ/หรื อการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึ ก
อาชี พหรื อจากประสบการณ์ การทํางานซึ่ งมีเนื้ อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔
ของเนื้ อหาในรายวิชาของหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้โดยไม่
ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนใน
ระดั บ หลั ง มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หลัก สู ต รไม่ ต่ ํา กว่ า ระดับ อนุ ป ริ ญญาหรื อเที ย บเท่ า ที่ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษารับรอง
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หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ ๕ ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบทวิภ าคโดย ๑ ปี การศึ กษาแบ่ง ออกเป็ น ๒ ภาคการศึ ก ษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนให้กาํ หนดระยะเวลา
และจํานวน หน่วยกิตโดยมีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั การศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๖ การคิดหน่วยกิต
๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฏี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๖.๒ รายวิช าภาคปฏิ บ ตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๖.๓ การฝึ กงานและการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กน้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๖.๔ การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทํา
โครงงานหรื อกิจกรรมนั้น ๆ ไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิ
ตระบบ ทวิภาค
หมวด ๒
การรับเข้ าเป็ นนักศึกษา
ข้อ ๗ คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
๗.๑ หลัก สู ตรปริ ญ ญาตรี (๔ ปี หรื อ ๕ ปี ) จะต้องเป็ นผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าหรื อกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคสุ ดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรื อเทียบเท่า
๗.๒ หลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) จะต้อ งเป็ นผู้สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อเทียบเท่าหรื อระดับอนุ ปริ ญญา (๓ ปี ) หรื อเทียบเท่าหรื อกําลัง
ศึกษาอยู่ในภาคสุ ดท้ายของการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อเทียบเท่าหรื อระดับ
อนุปริ ญญา (๓ ปี ) หรื อเทียบเท่า
๗.๓ เป็ นผูม้ ี คุ ณ สมบัติอื่นตามเกณฑ์คุณสมบัติผูม้ ีสิ ท ธิ์ เข้า ศึก ษาที่ ก าํ หนดไว้ใ น
หลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช านั้น ๆ และหรื อ ตามประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บุ รี รั ม ย์ที่
เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
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ข้อ ๘ การคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๓
การขึน้ ทะเบียนและการต่ อทะเบียน

ข้อ ๙ การขึ้นทะเบียน
๙.๑ คุณสมบัติของผูข้ ้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
(๑) เป็ นผูท้ ี่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รับเข้าศึกษาเรี ยบร้อยแล้ว
(๒) เป็ นผู ้ ยิ น ยอมปฏิ บ ั ติ ต ามระเบี ย บ คํ า สั่ ง และประกาศต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
๙.๒ การรายงานตัวเป็ นนักศึกษา
ผูม้ ีสิทธิ์ ขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาต้องนําหลักฐานต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดมา
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาและชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนและค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ ตามวัน
เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่ งประกาศเป็ นคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์ ยกเว้นเหตุสุดวิสัยให้
เป็ นไปตามข้อวินิจฉัยของอธิ การบดี
ข้อ ๑๐ การต่อทะเบียน
นักศึกษาปัจจุบนั จะต้องต่อทะเบียนนักศึกษา โดยชําระค่าธรรมเนี ยมการศึกษาและ/หรื อ
ค่าธรรมเนี ยมรักษาสถานภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากพ้นกําหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็ น
นักศึกษา
หมวด ๔
การลงทะเบียนเรียน

ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนเรี ยน
๑๑.๑ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรี ยนและชําระเงินค่าธรรมเนี ยมในแต่ละภาค
การศึกษาให้เสร็ จสิ้ นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๑.๒ ในกรณี ที่มีเหตุอนั สมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งหรื อจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
๑๑.๓ ในแต่ละภาคการศึ กษาปกติ ให้นัก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นได้ไ ม่ ต่ าํ กว่า ๙
หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา ในกรณี การลงทะเบียนเรี ยน
ไม่เต็มเวลาให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต
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๑๑.๔ การลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึ กษาฤดู ร้อน ให้ลงทะเบี ยนเรี ยนได้ไม่เกิ น ๙
หน่วยกิต

๑๑.๕ ในกรณี ที่มีความจําเป็ น การลงทะเบียนเรี ยนมากกว่าหรื อน้อยกว่าที่กาํ หนด
ไว้ในข้อ ๑๑.๓ และ ๑๑.๔ อาจจะกระทําได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและได้รับอนุ มตั ิจาก
อธิ การบดีหรื อรองอธิ การบดีที่ได้รับมอบหมาย
๑๑.๖ นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรี ยนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะ
ถูกปรับเป็ นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๑.๗ เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุ ญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุ มตั ิจากอธิ การบดีหรื อรอง
อธิ การบดีที่ได้รับมอบหมาย
๑๑.๘ นัก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ไ ด้ล งทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษาปกติ จะต้องลาพัก
การศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
๑๑.๙ นักศึกษาที่เข้าศึก ษาได้ มี สิทธิ ขอเทียบรายวิชาหรื อโอนหน่ วยกิ ตตามที่
คณะหรื อมหาวิทยาลัยกําหนด
๑๑.๑๐ นักศึกษาที่เรี ยนครบหน่วยกิตตามหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ์ที่สาํ เร็ จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรี ยนอีกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็ นนักศึกษาที่กาํ ลัง
ศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตรเพื่อขออนุมตั ิสองปริ ญญา
๑๑.๑๑ ในกรณี ที่การต่อทะเบี ยนของนักศึกษาเป็ นโมฆะ ให้ถือว่าการลงทะเบียน
เรี ยนของนักศึกษาเป็ นโมฆะด้วยและมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนี ยมการลงทะเบียนเรี ยนให้กบั
นักศึกษา
ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรี ยนซํ้า
๑๒.๑ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่สูงกว่า D+
อีกเพื่อทําให้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสู งขึ้น จํานวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรี ยนซํ้านี้
ต้องนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
๑๒.๒ ในกรณี ที่นกั ศึกษาเรี ยนครบตามหลักสู ตรและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสู ตร
ระดับปริ ญญาตรี แล้ว แต่ระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่สําเร็ จการศึกษา ก็อาจจะเรี ยนซํ้า
เฉพาะรายวิชา ที่ได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า A เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึงเกณฑ์สําเร็ จ
การศึกษา จํานวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรี ยนซํ้านี้ ต้องนําไปคิดรวมในระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
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หมวด ๕
การเพิม่ และถอนรายวิชา
ข้อ ๑๓ การเพิ่มรายวิชาจะกระทําได้ภายใน ๓ สัปดาห์ นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ
หรื อภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๔ การถอนรายวิชามีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๑๔.๑ การถอนรายวิชาให้เสร็ จสิ้ นก่อนสอบปลายภาค ๑ สัปดาห์ ซึ่ งนักศึกษาจะ
ไม่ได้รับเงินคืน
๑๔.๒ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าเรี ยนในรายวิชาใด ๆ โดยไม่ได้ทาํ คําร้องขอถอน
รายวิชาเรี ยนในรายวิชาดังกล่าว ภายในเวลาที่กาํ หนดไว้ในข้อ ๑๔.๑ ก็จะได้รับผลการเรี ยนเป็ น F
และต้องนําไปคิดในการหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

กิต

หมวด ๖
การศึกษาแบบร่ วมเรียน
ข้อ ๑๕ การศึกษาแบบร่ วมเรี ยน (Audit) เป็ นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แบบไม่นบั หน่วย

ข้อ ๑๖ การลงทะเบียน การเพิ่มและการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่ วมเรี ยน ให้ปฏิบตั ิ
ตามหมวด ๔ และ ๕ แห่งระเบียบนี้
ข้อ ๑๗ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนแบบร่ วมเรี ยน จะไม่นบั หน่ วยกิตรวมเข้าเป็ นหน่ วยกิตที่
กําหนดไว้ตามหลักสู ตร
ข้อ ๑๘ รายวิชาที่ ลงทะเบียนเรี ยนแบบร่ วมเรี ยน จะถื อหรื ออ้างเป็ นเงื่ อนไขของรายวิชาที่นับ
หน่วยกิตไม่ได้
ข้อ ๑๙ ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดแบบร่ วมเรี ยนแล้ว จะลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
นั้นซํ้าเพื่อจะนับหน่ วยกิ ตในภายหลังมิได้ เว้นแต่ในกรณี ที่มีการย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชาและ
รายวิชานั้นเป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้มีการเรี ยนและนับหน่วยกิตในหลักสู ตร
ข้อ ๒๐ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนแบบร่ วมเรี ยน ให้ประเมินผลเป็ น S หรื อ U
และให้ระบุคาํ ว่า Audit ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อรายวิชา
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หมวด ๗
การวัดผลและประเมินผล
ข้อ ๒๑ นักศึกษาจะมีสิทธิ์ ในการสอบปลายภาค ต้องอยูใ่ นเกณฑ์ต่อไปนี้
๒๑.๑ มีเวลาเรี ยนในรายวิชานั้น ๆ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
๒๑.๒ ในกรณี ที่มีเวลาเรี ยนในรายวิช าใดน้อยกว่า ร้ อยละ ๘๐ แต่ไ ม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ ๖๐ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ผูส้ อนและได้รับการอนุม ตั ิจากผูอ้ าํ นวยการสํา นักส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน
๒๑.๓ ในกรณี ที่มีเวลาเรี ยนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์ สอบใน
วิชานั้น
๒๑.๔ ผูไ้ ม่มีสิทธิ์ สอบปลายภาคตามข้อ ๒๑.๒ และ ๒๑.๓ จะได้รับการพิจารณาผล
การเรี ยนเป็ น “F” ยกเว้นในกรณี ที่ ไ ม่มี สิ ท ธิ์ สอบดัง กล่า วเนื่องจากเหตุจาํ เป็ นและผูอ้ าํ นวยการสํานัก
ส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนตามข้อ ๒๑.๒ เห็นควรให้ถอนรายวิชา
ข้อ ๒๒ ให้มีการประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสู ตรเป็ น ๒ แบบดังนี้
๒๒.๑ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น ๘ ระดับ

ระดับคะแนน

ความหมายของผลการเรียน

ค่ าระดับคะแนน

A

ดีเยีย่ ม

๔.๐

B+

ดีมาก

๓.๕

B

ดี

๓.๐

C+

ดีพอใช้

๒.๕

C

พอใช้

๒.๐

D+

อ่อน

๑.๕

D

อ่อนมาก

๑.๐

F

ตก

๐

111

มคอ.2

ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่เรี ยนตามหลักสู ตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ ตํ่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใด ตํ่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรี ยน
ใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณี วิชาเลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนนตํ่ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรี ยน
รายวิชาอื่นได้และให้นาํ หน่วยกิตรายวิชาที่ติด “F” เป็ นตัวหารในการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ส่ วน
การประเมินรายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ค่า
ระดับคะแนนตํ่ากว่า “C” ถื อว่า สอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบีย นและเรี ยนใหม่ ถ้าได้รับการ
ประเมินตํ่ากว่า “C” เป็ นครั้งที่ ๒ ถือว่า
หมดสภาพการเป็ นนักศึกษา
๒๒.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้
ระดับการประเมิน
ผลการศึกษา
S (Satisfactory)
พอใจหรื อผ่าน
U (Unsatisfactory)
ยังไม่พอใจหรื อไม่ผา่ น
ระบบนี้ ใช้ สํ า หรั บ การประเมิ น รายวิ ช าที่ ห ลัก สู ต รบัง คับ ให้ เ รี ยนเพิ่ ม ตาม
ข้อกําหนดเฉพาะและรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรี ยนเพิ่ม รายวิชาที่ได้ ผลประเมิน U นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่จนกว่าจะสอบได้
ข้อ ๒๓ สัญลักษณ์อื่น มีดงั นี้
Au (Audit) ใช้สาํ หรับการลงทะเบียนเพื่อร่ วมเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สํา หรับ การบันทึก หลัง จากได้รับ อนุ ม ตั ิใ ห้ถ อนรายวิชานั้น
ก่อนกําหนดสอบปลายภาคไม่นอ้ ยกว่า ๑ สัปดาห์ หรื อตามที่มหาวิทยาลัย กําหนดหรื อได้รับอนุมตั ิ
ให้ถอนวิชาเรี ยนในกรณี ที่นกั ศึกษาลาพักการศึกษาหรื อถูกสั่งให้พกั การศึ กษาหลังจากลงทะเบียน
เรี ยนในภาคเรี ยนนั้นแล้ว
I (Incomplete) ใช้สําหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่ นักศึกษายัง
ทํางาน ไม่เสร็ จเมื่อสิ้ นภาคเรี ยนหรื อขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการประเมิน
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็ จสิ้ นในภาคเรี ยนถัดไป ดังนี้
(๑) กรณี นกั ศึกษายังทํางานไม่เสร็ จ ผูส้ อนพิจารณาผลงานที่คา้ งอยู่เป็ น ๐ (ศูนย์) และ
ประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยูแ่ ล้ว
(๒) กรณี นกั ศึกษาไม่ดาํ เนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็ จสิ้ น
ภายในภาคเรี ยนถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรี ยนเป็ น “F”
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ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาตรี (หลังอนุ ปริ ญญา) จะลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาซํ้ากับรายวิชาที่ศึกษาแล้วในระดับอนุปริ ญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซํ้าให้เว้นการนับหน่วย
กิตเพื่อพิจารณาวิชาเรี ยนตามหลักสู ตรที่กาํ ลังศึกษาอยู่
ข้อ ๒๕ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิด เป็ นเลขทศนิยม
๒ ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยงั มีผลการเรี ยน “I” ไม่นาํ หน่วยกิตมารวมในการหาค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย
กรณี ที่สอบตกและต้องเรี ยนซํ้าให้นบั รวมทั้งหน่ วยกิตที่สอบตกและเรี ยนซํ้าเพื่อใช้เป็ น
ตัวหาร
ข้อ ๒๖ ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๒๖.๑ มีความประพฤติดี
๒๖.๒ สอบได้ใ นรายวิช าต่า ง ๆ ครบตามหลัก สู ตร รวมทั้ง รายวิช าที่ส ภามหาวิทยาลัย
กําหนด
๒๖.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า ๒.๐๐
ข้อ ๒๗ ระยะเวลาการศึกษา
๒๗.๑ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรี ยนไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลา
ศึกษา ไม่เกิน ๑๐ ปี การศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติและมีเวลาเรี ยนไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษา
ปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๕ ปี การศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
๒๗.๒ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรี ยนไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๘ ปี การศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติและมีเวลาเรี ยนไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
๒๗.๓ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๒ ปี มีเวลาเรี ยนไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติใช้เวลา
ศึกษา ไม่เกิน ๔ ปี การศึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติและมีเวลาเรี ยนไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปี การศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ ๒๘ นักศึกษาที่ทุจริ ตหรื อร่ วมทุจริ ตในการสอบรายวิชาใด ให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ได้รับผลการ
เรี ยน มีค่าระดับ “F” ในรายวิชานั้นและมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ข้อ ๒๙ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลโดยการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point
Average = Cumulative G.P.A) เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาปกติทุกภาค
ข้อ ๓๐ การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม
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๓๐.๑ คิดจากคะแนนทุกรายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนที่มีค่าคะแนนระบุไว้ในข้อ
๒๒.๑ ทั้งรายวิชาที่สอบได้และสอบตก
๓๐.๒ การคิ ดคะแนนเฉลี่ ย สะสม ให้คิ ดจากค่าคะแนนทุกรายวิชา โดยเอาผลรวม
ทั้งหมดของผลคู ณระหว่างค่าคะแนนที่ได้กบั จํานวนหน่ วยกิ ตของแต่ละรายวิชาและหารด้วยจํานวน
หน่วยกิตสะสม ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็ นเลขทศนิยม ๒ ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ

หมวด ๘
การพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้อ ๓๑ การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
นัก ศึก ษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็ นนัก ศึก ษา เมื่ออยู่ใ นเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
๓๑.๑ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาปกติที่
๒ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
๓๑.๒ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ ในภาคการศึกษาปกติที่ ๔
ภาคการศึกษาปกติที่ ๖ ภาคการศึกษาปกติที่ ๘ ภาคการศึกษาปกติที่ ๑๐ ภาคการศึกษาปกติที่ ๑๒
ภาคการศึกษาปกติที่ ๑๔ ภาคการศึกษาปกติที่ ๑๖ และภาคการศึกษาปกติที่ ๑๘ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
๓๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนครบตามหลักสู ตรกําหนด แต่ยงั ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐
๓๑.๔ มีสภาพเป็ นนักศึกษาครบ ๑๐ ปี การศึกษาในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตรปริ ญญาตรี ๕ ปี
หรื อครบ ๘ ปี การศึกษาในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตรปริ ญญาตรี ๔ ปี หรื อครบ ๔ ปี การศึกษาในกรณี ที่เรี ยน
หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๒ ปี
๓๑.๕ นัก ศึ ก ษาไม่ ผ่า นรายวิช าการเตรี ย มฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ และการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ เป็ นครั้งที่ ๒
สําหรับนัก ศึกษาภาคพิเศษ การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาเมื่ อผลการประเมินได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาที่ ๔ กรณี เรี ยนหลักสู ตรปริ ญญาตรี ๒ ปี และเมื่อ
สิ้ นภาคการศึกษา ที่ ๗ กรณี เรี ยนหลักสู ตรปริ ญญาตรี ๔ ปี และ ๕ ปี หรื อใช้เวลาศึกษาครบตามที่
หลักสู ตรกําหนดและขาด คุ ณสมบัติตามข้อ ๒๖.๒ และ ๒๖.๓ ในการเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตรหรื อนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสู ตรกําหนดแต่ยงั ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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ตํ่ากว่า ๑.๘๐ หรื อนักศึกษาไม่ผา่ นรายวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พและการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพเป็ นครั้งที่ ๒
ข้อ ๓๒ เมื่อนักศึกษาเรี ยนได้จาํ นวนหน่วยกิตครบตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแล้วและได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเพิม่ เติมเพื่อทําค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตอ้ งอยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนดตามข้อ ๒๗
หมวด ๙
การสอบ

ข้อ ๓๓ การสอบ
๓๓.๑ การสอบแบ่งเป็ น
(๑) การสอบย่อย
(๒) การสอบกลางภาค
(๓) การสอบปลายภาค
(๔) การสอบประเภทอื่น
๓๓.๒ การสอบย่อย การสอบกลางภาค เป็ นการสอบในระหว่างภาคการศึกษาหนึ่ งๆ
ผลการสอบอาจนําไปใช้พิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งรวมกับผลการสอบปลายภาคก็ได้ จํานวนครั้ง เวลาและ
วิธีการสอบให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ผสู ้ อนหรื อคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น
๓๓.๓ การสอบปลายภาค หมายถึงการสอบครั้งสุ ดท้ายของแต่ละรายวิชา เมื่อเสร็ จ
สิ้ นการสอนในภาคการศึกษานั้น
๓๓.๔ การสอบประเภทอื่ น หมายถึ ง การสอบที่ นอกเหนื อจากที่ กาํ หนดไว้ตาม
ระเบียบนี้ ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด ๑๐
การอนุมัติปริญญา
ข้อ ๓๔ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิปริ ญญาแก่ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อจากสํานักงาน
ทะเบียนและประมวลผล ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
๓๔.๑ สํานักงานทะเบียนและประมวลผล เป็ นผูเ้ สนอชื่อนักศึกษาผูส้ มควรได้รับอนุมตั ิ
ปริ ญญาต่อสภาวิชาการเพื่อขอความเห็นชอบและนําเสนอ เพื่ออนุมตั ิโดยผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมี
คุณสมบัติตาม ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบนี้ทุกประการและต้อง
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(๑) ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินยั ที่ระบุให้งดการเสนอชื่ อเพื่อรับ
ปริ ญญา

(๒) ไม่เป็ นผูค้ า้ งชําระหนี้กบั ทางมหาวิทยาลัย
๓๔.๒ การขอแก้ไขการอนุ มตั ิปริ ญญาหรื อแก่ผสู้ ําเร็ จการศึกษา ซึ่ งสภามหาวิทยาลัย
อนุ มตั ิปริ ญญาไปแล้ว ให้กระทําได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วนั ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมตั ิ
ข้อ ๓๕ การให้ปริ ญญาเกียรตินิยม
๓๕.๑ นักศึกษาที่จะได้รับปริ ญญาเกียรตินิยมจะต้องอยูใ่ นเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรี ยนไม่เกิ น ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
หลักสู ตร ๒ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสู ตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับหลักสู ตร ๕ ปี
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษา สําหรับหลักสู ตร ๒ ปี ไม่เกิน ๑๔
ภาคการศึกษาสําหรับหลักสู ตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๗ ภาคการศึกษาสําหรับหลักสู ตร ๕ ปี
(๒) ไม่เคยสอบได้ต่าํ กว่า C ในรายวิชาใด
(๓) ไม่เคยสอบได้ F หรื อ U ในรายวิชาใด
(๔) ไม่เคยเรี ยนซํ้าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม
(๕) ไม่ เ ค ย ไ ด้ รั บ ก า ร เ ที ย บ ร า ย วิ ช า แ ล ะ ก า ร โ อ น ห น่ ว ย กิ ต จ า ก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น
๓๕.๒ การให้ปริ ญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็ นดังนี้
(๑) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรี ยญทองต้องเป็ นผูไ้ ด้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมสู งสุ ดในกลุ่มผูส้ ําเร็ จการศึกษาในปี การศึกษาเดียวกันในแต่ละคณะ ทั้งนี้ ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่าํ กว่า ๓.๖๐
(๒) เกี ย รติ นิ ย มอันดับ หนึ่ ง ต้องได้ระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ าํ กว่า
๓.๖๐
(๓) เกี ย รติ นิย มอัน ดับ สอง ต้อ งได้ระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ าํ กว่า
๓.๒๕ ถึง ๓.๕๙
(๔) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ ย ระดับ อนุ ปริ ญญาหรื อประกาศนี ย บัตร
วิชาชี พชั้นสู งหรื อประกาศนี ยบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรี ยนครบตามหลักสู ตรได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยจากการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ
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หนึ่ งและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕
แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
ข้อ ๓๖ การเพิกถอนปริ ญญา
กรณี ที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผูส้ ําเร็ จการศึกษาซึ่ งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิ
ปริ ญ ญาไปแล้ว มี คุ ณ สมบัติ ไ ม่ เ ป็ นไปตามข้อ ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่ ง ระเบี ย บนี้ ให้ส ภา
มหาวิท ยาลัย พิจารณาเพิก ถอนปริ ญญา โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ส ภามหาวิทยาลัยได้อนุ มตั ิ ปริ ญญา
ให้กบั บุคคลนั้น
ข้อ ๓๗ ในกรณี ที่มีเหตุผลจําเป็ นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผสู ้ ําเร็ จการศึกษา
ผูห้ นึ่ งผูใ้ ดเข้ารั บพระราชทานปริ ญญาบัตรก็ได้ โดยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ออกเป็ น
ประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด ๑๑
การเทียบรายวิชาและการโอนหน่ วยกิต
ข้อ ๓๘ การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต
๓๘.๑ รายวิช าที่ จะนํา มาเที ย บรายวิช าหรื อโอนหน่ วยกิ ต ต้องสอบได้หรื อเคย
ศึกษา ฝึ กอบรมมีประสบการณ์ มาแล้วไม่เกิ น ๑๐ ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษาโดยเริ่ มนับจากวันสําเร็ จ
การศึกษาหรื อภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่มีผลการเรี ยนหรื อวันสุ ดท้ายที่ศึกษา ฝึ กอบรม หรื อมีประสบการณ์
๓๘.๒ หลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต
(๑) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาในหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
(๒) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่า ๓
ใน ๔ ของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
(๓) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่าํ กว่าระดับคะแนน “C”
หรื อแต้มระดับคะแนน ๒.๐๐ หรื อระดับคะแนนที่เรี ยกชื่ออื่นและเทียบได้ในระดับเดียวกัน
(๔) เที ยบรายวิช าเรี ย นและโอนหน่ วยกิ ตได้ ไม่ เกิ น ๓ ใน ๔ ของจํา นวน
หน่วยกิต รวมของหลักสู ตรที่รับโอน
(๕) รายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่
นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมยกเว้นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่นาํ มาเทียบรายวิชาเรี ยน
และโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(๖) ใช้เวลาศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอย่างน้อย ๑ ปี การศึกษา
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(๗) ในกรณี ที่สถาบันอุดมศึกษาเปิ ดหลักสู ตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้า
ศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนกั ศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสู ตรที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว
(๘) รายวิชาหรื อกลุ่ มรายวิชาที่ ได้รับการเทียบรายวิชาและโอนหน่ วยกิ ต
จากต่างสถาบันอุดมศึกษาและจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึ กอาชี พหรื อจาก
ประสบการณ์การทํางานให้ได้ผลการประเมินเป็ น “s”
(๙) ผูท้ ี่ได้รับการเที ยบรายวิชาและโอนหน่ วยกิ ตต้องชําระค่าธรรมเนี ยม
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓๘.๓ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการโอนหน่ วยกิตจากการศึกษานอก
ระบบและ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ การศึกษาในระบบ
(๑) การเทียบความรู ้จะเทียบเป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาตามหลักสู ตร
(๒) การเที ย บประสบการณ์ จ ากการทํา งาน ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ความรู้ จ าก
ประสบการณ์เป็ นหลัก
ข้อ ๓๙ วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาให้ใช้วิธีการ
หนึ่งหรื อหลายวิธีในการประเมินดังนี้
(๑) สอบข้อเขียน
หรื อ (๒) สอบสัมภาษณ์พร้อมเสนอแฟ้ มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้น
เพื่อประกอบการพิจารณา
หรื อ (๓) การเข้ารับฟังการบรรยายเนื้อหาเพิ่มเติมในรายวิชานั้น
ข้อ ๔๐ ให้มีคณะกรรมการประเมินและอนุ มตั ิผลการเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต
ประกอบด้วย
(๑) รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ เป็ นประธาน
(๒) คณบดีของคณะที่รับผิดชอบ การจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชาหรื อ
ชุดวิชาที่จะขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต เป็ นรองประธาน
(๓) อาจารย์หรื อผูเ้ ชี่ ย วชาญ ในสาขาวิช าที่ จะขอเที ย บรายวิช าและโอน
หน่วยกิต จํานวนไม่เกิน ๓ คน เป็ นกรรมการ
(๔) ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน เป็ นกรรมการ
(๕) หัว หน้า สํา นัก งานทะเบี ย นและประมวลผลหรื อ นายทะเบี ย น เป็ น
กรรมการและเลขานุ การ ผลการประเมินเป็ นประการใดให้รายงานอธิ การบดี หรื อรองอธิ การบดี ที่
อธิ การบดีมอบหมายพิจารณาอนุมตั ิ
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ข้อ ๔๑ นักศึกษาที่จะขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตต้องดําเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นภายใน
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็ นนักศึกษา
ข้อ ๔๒ การศึกษาปริ ญญาที่สอง
๔๒.๑ ผู้ ข อ ป ริ ญ ญ า ที่ ส อ ง จ ะ ต้ อ ง สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น ป ริ ญ ญ า ต รี จ า ก
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาที่ ค ณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี อ าํ นาจรั บ รองและมี
คุณสมบัติดงั นี้
(๑) เป็ นผู ้ สํ า เร็ จการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สายอาชี พ หรื อ
ประกาศนียบัตร อื่นที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่า สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี
(๒) เป็ นผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ าํ กว่า ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ชั้นสู ง หรื อ
เทียบเท่า ในสาขาวิชาที่กาํ หนดในหลักสู ตรสําหรับผูเ้ ข้าศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง)
๔๒.๒ การขอศึกษาปริ ญญาที่สองกระทําภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้อ งเป็ นสาขาวิช าหรื อ ปริ ญ ญาที่ มี ชื่ อ ไม่ เ หมื อ นกับ สาขาวิช า หรื อ
ปริ ญญาเดิมที่สาํ เร็ จมาแล้ว
(๒) มหาวิ ท ยาลัย จะพิ จ ารณา โอนหน่ ว ยกิ ต ในหมวดวิช าศึ ก ษาทั่ว ไปของ
หลักสู ตรปริ ญญาที่สองยกเว้นในกรณี ที่มหาวิทยาลัยพิจารณา เห็ นว่าผูศ้ ึกษาขาดความรู้ในรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งในหมวดวิชาดังกล่าว ก็อาจกําหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่ถือเป็ นหน่วยกิตสะสม
(๓) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาโอนหน่วยกิตวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วจากปริ ญญาเดิม
(๔) ต้องลงทะเบีย นเรี ยนวิชาเพิ่ ม เติ ม ไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ ๒๕ ของจํานวน
หน่วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร
หมวด ๑๒
การลาพักการศึกษา

ข้อ ๔๓ การลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ในกรณี ที่นกั ศึกษามี
ความประสงค์จะไม่ลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา หลังจากที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า๑ ภาคการศึกษา ยกเว้นได้รับอนุมตั ิเป็ นกรณี พิเศษจากอธิ การบดี ซึ่ งนักศึกษาจะต้องยื่น
คําร้องเพื่อขอรักษาสภาพนักศึกษาต่อสํานักงานทะเบียนและประมวลผล
๔๓.๑ นักศึกษาขอลาพักการศึกษาได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) เจ็บป่ วยจนต้องรักษาตัวเป็ นเวลานานตามคําสั่งแพทย์โดยมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรื อเอกชน
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(๒) มี เ หตุ จ าํ เป็ นสุ ด วิ สั ย ที่ ม หาวิท ยาลัย พิ จ ารณาแล้ว เห็ น สมควรให้ล าพัก
การศึกษาได้
(๓) ได้รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนัก ศึ ก ษาระหว่า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ๆ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(๔) ไม่สามารถลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษาได้ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๔๓.๒ นักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
(๑) ระหว่างที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชําระค่ารักษา
สภาพการเป็ นนักศึกษาทุกภาคการศึกษามิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
(๒) การนับระยะเวลาการศึ กษาให้นับระยะเวลาที่ข อลาพัก อยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
หมวด ๑๓
การย้ายคณะหรือเปลีย่ นสาขาวิชา
ข้อ ๔๔ การย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา
๔๔.๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องศึกษาอยู่ในคณะ
เดิม หรื อสาขาวิชาเดิ มไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุ มตั ิจากอธิ การบดี ทั้งนี้ไม่นบั
ภาคการศึกษาที่ลาพัก หรื อถูกให้พกั การศึกษาและไม่เคยได้รับอนุมตั ิให้ยา้ ยมาก่อน
๔๔.๒ ในการยื่นคํา ร้ องขอย้า ยคณะหรื อเปลี่ ย นสาขาวิช า นัก ศึ ก ษาต้องแสดงเหตุ ผ ล
ประกอบการจะอนุมตั ิหรื อไม่ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอธิ การบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี
๔๔.๓ การย้ายคณะหรื อเปลี่ ยนสาขาวิช าที่เกี่ ยวข้อง ต้องดําเนิ นการให้เสร็ จสิ้ น
ก่อนการลงทะเบียนประจําภาคการศึกษานั้น ๆ
๔๔.๔ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ ม ัติ ใ ห้ ย ้า ยคณะหรื อเปลี่ ย นสาขาวิ ช าใหม่ แ ล้ ว
นักศึกษาต้องแสดงความจํานงว่ารายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแล้วรายวิชาใดจะนํามาคํานวณเพื่อหาค่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยผ่านการเห็นชอบจากคณบดีคณะที่นกั ศึกษาขอย้ายเข้าสังกัดใหม่
๔๔.๕ นักศึกษาที่ยา้ ยคณะหรื อเปลี่ ยนสาขาวิชาจะต้องชําระค่าธรรมเนี ยมตามที่
กําหนด
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หมวด ๑๔
การรับโอนนักศึกษา
ข้อ ๔๕ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
๔๕.๑ มหาวิทยาลัยสามารถรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
รับรองวิทยะฐานะเข้ามาศึกษาต่อได้เมื่อคณะมีที่วา่ งและมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ
๔๕.๒ คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน
(๑) ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกสั่งให้พน้ สภาพนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วยมี
กรณี กระทําความผิดทางวินยั
(๒) ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ไม่นบั ภาคการศึกษาที่ลาพักและต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป
(๓) นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่ งใบสมัคร
ถึงมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า ๖ สัปดาห์ ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อมกับ
แนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
บทเฉพาะกาล
ระเบียบนี้ไม่ให้ใช้บงั คับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนวันประกาศใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓

(ดร.สุ ชาติ เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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