ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี( ตอเนื่อง )
พ.ศ. ๒๕๕๑
------------------------------------------เพื่อใหการจัดการและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี ( ตอเนื่อง ) เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงเห็นสมควรใหปรับปรุง
ขอบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรีวาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อ ง) พ.ศ. ๒๕๔๙
ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี( ตอเนื่อง ) พ.ศ. ๒๕๕๑ ”
ขอ ๒ ใหยกเลิก “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี( ตอเนื่อง ) พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๓ ใหใชขอบังคับนี้กับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“ มหาวิทยาลัย ” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
“ สภามหาวิทยาลัย ” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
“ อธิการบดี ” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
“ คณบดี ” หมายความวา คณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
“ หลักสูตร ” หมายความวา หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาตรี( ตอเนื่อง )
“ อาจารยที่ปรึกษา ” หมายความวา คณาจารยประจําสาขาวิชาตาง ๆ และ หรือ ประจําโปรแกรมวิชาตาง
ๆ หรือบุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหทําหนาที่แนะนํา ใหคําปรึกษาและแนะแนวการศึกษาใหสอดคลองกับแผนการศึกษา
ตลอดจนตักเตือน ดูแลความประพฤติของนักศึกษา
“ นักศึกษา ” หมายความวา นักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี( ตอเนื่อง )
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรที ศ่ี กึ ษาเต็มเวลา หรือไมเต็ม
เวลาในวันทําการปกติ

“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรที เ่ี ขาศึกษาตามโครงการจัด
การศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ รวมทั้งนักศึกษาโครงการพิเศษอื่นๆ ทีส่ ถาบันการศึกษา องคกรทัง้ ภาครัฐ และเอกชนได
ตกลงทําความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออกประกาศได การใดที่มิไดกําหนดไว
ในขอบังคับนี้หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ตองไมขัดตอเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แลวรายงานสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การรับเขาศึกษาและระบบการศึกษา
ขอ ๖ การรับนักศึกษา
กําหนดการและวิธกี ารรับเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาเปนนักศึกษา
๗
.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง สําหรับผูเขาศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือระดับอนุปริญญา
๗
.๒ สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงทั้งในหรือตางประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง สําหรับผูเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง)
๗.๓ ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง ที่ไมสามารถศึกษาได
๗.๔ มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๘ ระบบการศึกษา
๘.๑ การจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาค
โดยปการศึกษาหนึ่ง แบงออกเปนภาคการศึกษาปกติ ๒ ภาคการศึกษา คือ
ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ มีระยะเวลาเรียนแตละ ภาคการศึกษา ไมนอ ยกวา ๑๕ สัปดาห หรือมีเวลาเรียนไม
นอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอหนวยกิต มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอ น ตอจากภาคการศึกษาที่ ๒ โดยกําหนดระยะเวลา
และจํานวนหนวยกิต ใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
๘.๒ การจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
ใหจดั ในระบบ
ทวิภาค โดยจัดการศึกษา ๓ ภาคการศึกษาใน ๑ ปการศึกษา สําหรับนักศึกษาโครงการจัด
การศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ โดยแตละภาคการศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนในวันเสาร – อาทิตย หรือวันจันทรถึงวัน
ศุกรนอกเวลาราชการ กรณีโครงการพิเศษอืน่ ๆอาจจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ระบบชุดวิชา หรือระบบเรียนแบบที
ละรายวิชา (Block course system) โดยพิจารณาตาม ความเหมาะสมของโครงการ แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามเกณฑ ขอ ๙ในกรณี
ที่จําเปนที่จัดการศึกษาแตกตางจากวรรคแรก ใหเสนอสภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ
ขอ ๙ การกําหนดหนวยกิตแตละวิชาใหกาํ หนดโดยใชเกณฑ ดังนี้
๙
.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปราย ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมคี า
เทากับ ๑ หนวยกิต

๙
.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมคี า เทากับ
๑ หนวยกิต
๙
.๓ การฝกงานหรือฝกภาคสนาม หรือฝกประสบการณวชิ าชีพ ใชเวลาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมคี า เทากับ ๑ หนวยกิต
๙
.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ
ไมนอ ยกวา ๔๕ ชัว่ โมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมคี า เทากับ ๑ หนวยกิต
๙
.๕ การสอน บรรยาย อภิปรายหรือปฏิบตั กิ าร ใหใชเวลาสอนหรืออภิปราย ๕๐ นาที ตอ ๑ ชั่วโมง
หมวด ๓
หลักสูตรการศึกษา และระยะเวลาการศึกษา
ขอ ๑๐ หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษาจัดไว ๒ ระดับ ดังนี้
๑๐.๑ หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๙๐หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมนอ ย
กวา ๕ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๖ ปการศึกษา
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ใชเวลาศึกษาไมนอ ยกวา ๖ ภาคการศึกษา และไมเกิน
๙ ปการศึกษา

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีซึ่งจัดไว ๓ ประเภท ดังนี้
๑๐
.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา ๑๒๐ หนวย
กิต ใชเวลาศึกษาไมนอ ยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๘ ปการศึกษา
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ใชเวลาศึกษาไมนอ ยกวา ๙ ภาคการศึกษา และไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา
๑๐
.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ใหมจี าํ นวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา ๑๕๐
หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมนอ ยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ใชเวลาศึกษาไมนอ ยกวา ๑๐ ภาคการศึกษา และไมเกิน ๑๕ ปการศึกษา
๑๐
.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๗๒ หนวย
กิต ใชเวลาศึกษาไมนอ ยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๔ ปการศึกษา
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ใชเวลาศึกษาไมนอ ยกวา ๕ ภาคการศึกษา และไมเกิน ๖ ปการศึกษา
หมวด ๔
การขึน้ ทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน
ขอ ๑๑ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
๑๑.๑ ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษา ตองมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาโดยสงหลักฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตอนายทะเบียน และชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยวาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา ตามวันเวลา
และสถานที่ ทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
๑๑
.๒ ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาก็ตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลว

๑๒
การศึกษา
๑๒
หลักสูตร

ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน
.๑ กําหนดการลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดในแตละภาค

.๒ การลงทะเบียนเรียน จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และเปนไปตามขอกําหนดของ

๑๒.๓ การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒
หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติสาํ หรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ในแต
ละภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียน ไมเต็มเวลา ยกเวนในกรณีที่แผนการศึกษาของหลักสูตรนั้นไดกําหนดไวเปน
อยางอื่น ใหปฏิบัติตามแผน ที่กําหนดไว หรือเปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษา
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนไดภาคการศึกษาละไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ในกรณีที่
แผนการศึกษาของหลักสูตรกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๕ หนวยกิตของนักศึกษาภาคพิเศษ
ขอ ๑๓ การขอเพิม่ ขอถอน หรือขอยกเลิกรายวิชาเรียน
๑๓
.๑ การขอเพิม่ ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชาเรียน จะตองไดรบั อนุมตั จิ ากคณบดี โดยความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนกอน
๑๓
.๒ การขอเพิม่ ขอถอน ตองกระทําภายใน ๓ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาหแรก
ของภาคการศึกษาฤดูรอ น
๑๓
.๓ การขอยกเลิกรายวิชาตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนสอบปลายภาคการศึกษานัน้ ๆ ไมนอ ยกวา
๑ สัปดาห
ขอ ๑๔ การรักษาสภาพนักศึกษา
๑๔.๑ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียนตองชําระเงินคาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะตองพน สภาพนักศึกษา
๑๔.๒ การรักษาสภาพนักศึกษา ใหดาํ เนินการใหแลวเสร็จกอนวันสอบปลายภาค
ขอ ๑๕ คาธรรมเนียมการศึกษา และการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมตางๆและสงหลักฐานการลงทะเบียนตอ
มหาวิทยาลัยแลว
หมวด ๕
ระเบียบการศึกษา
ขอ ๑๗ ระเบียบการเรียน
๑๗.๑ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนติดตอกันทุกภาคการศึกษาปกติ การลาพักการเรียนตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการลาพักการเรียน

๑๗.๒ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้นจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค แตทั้งนี้นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ตั้งแตรอยละ ๖๐ ขึ้นไปแตไมถึงรอยละ ๘๐
ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิเขาสอบ ปลายภาคไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากกรรมการระดับคณะกอน หากมีเวลา
เรียนในรายวิชาใดนอยกวา รอยละ ๖๐ จะไมมีสิทธิสอบวิชานั้น
กรณีไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในวรรคแรกไดใหอยูในดุลยพินิจของสภาวิชาการ
๑๗.๓ ประเภทการลงทะเบียน
๑๗
.๓.๑ การลงทะเบียนประเภทนับหนวยกิต ( Credit ) เปนการลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตร มี
การนําผลการเรียนมาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๗.๓.๒ การลงทะเบียนประเภทไมนับหนวยกิต ( Audit ) เปนการลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู
จะรายงานผลการเรียนเปน S และ U โดยไมนับหนวยกิตในหลักสูตร และไมตองเรียนซ้ําเมื่อไดผลการเรียนเปน U
๑๗.๓.๓ การลงทะเบียนรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะ
( Prerequisite ) จะ
รายงานผลการเรียนเปน P และ F หากไดผลการเรียนเปน F จะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําจนกวาผลการเรียนเปน P
ขอ ๑๘ การประเมินผล
๑๘
.๑ ใหอาจารยผูสอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาซึ่งการประเมินผลตอง
ทําตลอดภาคการศึกษาโดยวิธกี ารตาง ๆ เชนการทดสอบยอย รายงาน ทํางานกลุม สอบกลางภาค และใหมกี ารสอบปลายภาค
๑๘.๒ นักศึกษาทีข่ าดสอบปลายภาค โดยมีเหตุผลความจําเปนจะตองยื่นคํารองขอสอบภายใน ๑๕ วันนับจาก
วันเปดภาคการศึกษาถัดไป โดยใหอยูในดุลพินิจของกรรมการระดับคณะ
๑๘.๓ นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ ใหถือวาสอบตก ( ได F ) ในวิชานั้นและใหดําเนินการตามระเบียบวาดวย
วินัยนักศึกษา
ขอ ๑๙ ผลการเรียน
๑๙.๑ ผลการเรียนเปนสิ่งที่แสดงความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งสามารถวัดไดจากการสอบขอเขียน
และหรือการปฏิบัติงาน และหรือผลงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากอาจารย ประจําวิชา แลวประเมินเปนระดับคะแนน การ
รายงานผลการเรียนใหรายงานทั้งระดับคะแนนและ
คาระดับคะแนนเฉลี่ย
๑๙
.๒ ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรเปน ๒ ระบบดังนี้
๑๙
.๒.๑ ระบบมีคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
คาระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
+
ดีพอใช (Fairly Good)
๒.๕
C
C
พอใช (Fair)
๒.๐
D+
ออน (Poor)
๑.๕
D
ออนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Failed)
๐

ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร
(๑) ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตองไมต่ํากวา “ D ”
(๒) วิชาเลือกถาไดคาระดับคะแนนต่ํากวา “ D “ สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได
(๓) การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ และรายวิชาการฝกประสบการณวชิ าชีพ ถา
ไดคาระดับคะแนนต่ํากวา “ C “ ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและเรียนใหม ถาไดรับการประเมินผลต่ํากวา “ C “
เปนครั้งที่สองถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา
๑๙
.๒.๒ ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินดังนี้
อักษร
ความหมาย
S
ผลการประเมินผานเกณฑ (Satisfactory)
U
ผลการประเมินไมผานเกณฑ (Unsatisfactory)
P
ผลการประเมินผาน (Pass) สําหรับรายวิชาที่หลักสูตร
บังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะ หากนักศึกษาไดผลประเมิน “ F “ นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบ
ได P
๑๙
.๒.๓ สัญลักษณอื่น มีดังนี้
อักษร
ความหมาย
I
ผลการเรียนยังไมสมบูรณ (Incomplete)
W
การยกเลิกรายวิชา (Withdraw)
M
ขาดสอบปลายภาค ( Missing Final Test )
T
การเทียบโอนผลการเรียน (
Transfer)
๑๙
การศึกษา

.๓ การให I ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณ ในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางาน ไมเสร็จเมื่อสิ้นภาค

๑๙.๔ ถานักศึกษาไดอกั ษร I หรือ M ในรายวิชาใดใหถือวายังไมผานรายวิชานั้น นักศึกษาตองดําเนินการขอ
ประเมินผลเพื่อเปลี่ยนอักษร I หรือ M ใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป โดยดําเนินการดังนี้
๑๙
.๔.๑ กรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคถาไมดําเนินการขอสอบใหเรียบรอยในภาคการศึกษาถัดไป
นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเปน “ F”
๑๙
.๔.๒ กรณีที่นักศึกษาทํางานยังไมสมบูรณ ถาไมดําเนินการใหเรียบรอย ภายใน
ภาคเรียนถัดไป ใหผูสอนประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู สําหรับอักษร I
๑๙.๕ การให W ในรายวิชาใดจะทําไดในกรณีดังตอไปนี้
๑๙
.๕.๑ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหยกเลิกการเรียนรายวิชานั้น
๑๙.๕.๒ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน
๑๙.๕.๓ นักศึกษาถูกสัง่ พักการเรียนในภาคการศึกษานัน้
๑๙.๖ การใหอักษร T ใหในกรณีการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือการเทียบโอน
ประสบการณ หรือการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๙.๗ การคิดคาระดับคะแนน เฉลี่ยสะสม

ขอกําหนดเฉพาะ

๑๙.๗.๑ ใหนับหนวยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีคาระดับคะแนน แตไมใชรายวิชา ที่ตองเรียนเพิ่มตาม

๑๙.๗.๒ การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา ใหคิดจากทุกรายวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียน
ทั้งรายวิชาที่สอบไดและรายวิชาที่สอบตก
๑๙
.๗.๓ การคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา
และระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
ใหนําเอาผลคูณจํานวนหนวยกิต กับคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนมารวมกัน แลวหารดวยผลบวกของหนวยกิ ต ของ
รายวิชาทั้งหมด ผลของการหารนี้ใหใชทศนิยม ๒ ตําแหนงโดย ไมมีการปดเศษ
๑๙.๗.๔ การคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยใหมีการคํานวณทุก
ภาคการศึกษาและไมนํารายวิชาที่ไดรับอักษร I หรือ M มาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๙.๗.๕ มหาวิทยาลัยมีอาํ นาจระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรอง ใด ๆ ใหแกนกั ศึกษา
ที่คางชําระหนี้สินตอมหาวิทยาลัย ถึงแมจะไดมีการประกาศผลการเรียนไปแลวก็ตาม
ขอ ๒๐ การเรียนในภาคฤดูรอนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน
ขอ ๒๑ การยายคณะและ / หรือการเปลี่ยนสาขาวิชา
๒๑
.๑ นักศึกษาอาจยายคณะและ / หรือการเปลี่ยน สาขาวิชาภายในคณะเดียวกัน โดยไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดี สวนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาขามคณะใหไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
และไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของ และรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
๒๑
.๒ นักศึกษาที่เปลี่ยน สาขาวิชา จะตองมีเวลาเรียนใน สาขาวิชาเดิมมาแลว ไมนอ ยกวา ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ
ขอ ๒๒ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๒๒
.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทีม่ วี ทิ ยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัย และ
กําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับ และมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย มาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณบดี และไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
๒๒
.๒ นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน ตองมีคุณสมบัติครบตามขอ ๗
ขอ ๒๓ การเทียบโอนผลการเรียน ประสบการณ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยเพือ่ ขอยกเวนการเรียน
ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๔ การลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษา
มหาวิทยาลัย

นักศึกษาอาจลงทะเบียนขามสถานศึกษาไดโดยไดรับอนุมัติจาก

ขอ ๒๕ การเรียนเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รายวิชาที่จะขอเรียนเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนน ถาเปนการ
เรียนซ้ําจะตองเปนรายวิชาที่ไดคาระดับคะแนนต่ํากวา C ถาเปนรายวิชาอื่นจะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือผูที่
อธิการบดีมอบหมาย
การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะตองคิดทั้งคะแนนเดิม และคะแนนใหมสําหรับรายวิชาที่เรียนซ้ํา

ขอ ๒๖ รายวิชาใดที่นักศึกษาไดระดับคะแนน F นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชานั้น ยกเวนนักศึกษาได
ระดับคะแนน F ในรายวิชาเลือกนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอืน่ แทนได
ขอ ๒๗ การลาพักการเรียน นักศึกษาอาจยืน่ ขอลาพักการเรียนไดในกรณีตอ ไปนี้
๒๗
.๑ ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
๒๗.๒ ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
๒๗.๓ เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานัน้
ตามคําสัง่ แพทย โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาล
๒๗.๔ เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว อาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถาไดเรียนในมหาวิทยาลัยแลว
อยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
ขอ ๒๘ การลาพักการเรียน นักศึกษาตองยืน่ คํารองตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กอนวันสอบปลายภาคไม
นอยกวา ๓๐ วัน โดยผานอาจารยที่ปรึกษา คณบดี และไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
ยกเวนการลาพักการเรียนตามขอ ๒๗.๑ และ ๒๗.๒
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเขาเรียนจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาเรียนกอนวันเปดภาคการศึกษา
ไมนอ ยวา ๒ สัปดาห
ขอ ๒๙ การลาออก นักศึกษาที่ประสงคลาออกใหยื่นคํารองขอลาออก และไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
หมวด ๖
สถานภาพนักศึกษา
ขอ ๓๐ สถานภาพนักศึกษา
๓๐
.๑ สถานภาพนักศึกษาสิน้ สุดลงดวย
๓๐
.๑.๑ ตาย
๓๐
.๑.๒ ลาออก
๓๐.๑.๓ ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษา
๓๐
.๑.๔ ไมลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึง่ และไมลาพักการเรียน
๓๐
.๑.๕ นักศึกษาภาคปกติไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐ เมือ่ ลงทะเบียนเรียนและมีผลการ
เรียนแลว ๒ ภาคการศึกษาปกติ หรือไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรหรือมีผลการ
เรียนแลว ๔ ภาคการศึกษาปกตินบั แตวนั เขาเรียน และทุก ๆ สองภาคการศึกษาปกติถดั ไป
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๘๐
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง) และเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ ๗ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร ปริญญาตรี ๔ ป และสิ้นภาคการศึกษาที่ ๘ กรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป หรือ
นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ การนับภาคการศึกษา นับรวมทัง้
ภาคการศึกษาทีม่ กี ารลาพักการเรียนดวย

เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตรแลว และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐
แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตาม
ขอ ๑๐ หรือตามระยะเวลาการศึกษาทีก่ าํ หนดของการจัดการศึกษาภาคพิเศษนัน้ ๆ
๓๐
.๑.๖ เมื่อลงทะเบียนเรียนครบกําหนดระยะเวลาการศึกษา ตามขอ ๑๐ และยัง ไมสําเร็จการศึกษา
๓๐
.๑.๗ นักศึกษาไมผา นรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ หรือรายวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพเปนครั้งที่ ๒
๓๐
.๑.๘ ใหพน สถานภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบวาดวยวินยั นักศึกษา
๓๐.๑.๙ เรียนครบตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา
๓๐
.๒ ผูที่มีสถานภาพเปนนักศึกษาจะมีบัตรประจําตัวนักศึกษาเปนหลักฐานเพื่อประกอบการใชสิทธิตาง ๆ ที่
นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย
๓๐
.๓ การคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา นักศึกษาทีส่ น้ิ สุดสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๓๐ .๑.๔ มีสิทธิใน
การขอคืนสภาพนักศึกษาได
หมวด ๗
การเสนอใหอนุปริญญาและปริญญา
ขอ ๓๑ การขอรับและอนุมัติอนุปริญญาและปริญญา
๓๑.๑ นักศึกษาที่จะมีสิทธิขอรับปริญญา ตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรและตามขอกําหนด
ของมหาวิทยาลัย โดยมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป มีเวลาเรียนเปนไปตามขอ ๑๐ ยกเวนผูไดรับการเทียบ
โอนรายวิชา หนวยกิตที่ไดรับการเทียบโอนรายวิชาใหเทียบไดกับภาคการศึกษา โดยใหเทียบหนวยกิต ๒๒ หนวยกิตเทากับ ๑
ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ และใหเทียบหนวยกิต ๑๕ หนวยกิตเทากับ ๑ ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
๓๑
.๒ นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร และปฏิบัติครบตามขอกําหนดและระเบียบแตได คาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่าํ กวา ๒.๐๐ อาจขอรับอนุปริญญาไดถาไดศึกษาครบตามเกณฑหลักสูตรอนุปริญญา
๓๑
.๓ ใหนักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต เมื่อคาดวาจะสอบไดครบถวนตามหลักสูตร ตอสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ภายในเวลาทีก่ าํ หนด
๓๑.๔ ใหคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนผูอนุมัติผลการศึกษา
๓๑
.๕ นักศึกษาตองชําระหนี้สินทั้งหมดที่มีตอมหาวิทยาลัยใหเรียบรอยเสร็จสิ้นกอน จึงจะไดรับการเสนอชื่อ
เพื่อขอรับปริญญา หรืออนุปริญญา
๓๑
.๖ นักศึกษาที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา หรืออนุปริญญา จะตองเปนผูมีความประพฤติดี มี
คุณธรรมไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัยของนักศึกษา
๓๑
.๗ สภามหาวิทยาลัย เปนผูพิจารณาอนุมัติปริญญา หรืออนุปริญญา
ขอ ๓๒ การใหปริญญาเกียรตินิยม
๓๒.๑ คุณสมบัติดานการศึกษาของนักศึกษาที่มีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม
๓๒
.๑.๑ สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมตาํ่ กวา C หรือ S หรือ P
๓๒.๑.๒ ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนน
๓๒.๑.๓ นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนไมเกิน ๘ ภาคการศึกษา ปกติสําหรับหลักสูตรปริญญา
ตรี ๔ ป และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป

นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนเรียนไมเกิน ๖ ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง)
และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร ปริญญาตรี ๔ ป กรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ลงทะเบียนเรียนไมเกิน
๑๑ ภาคการศึกษา
๓๒
.๒ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓ .๖๐ ขึ้นไป จะไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือไดคาระดับ
คะแนนเฉลีย่ สะสมไมนอ ยกวา ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๖๐ จะไดเกียรตินิยมอันดับสอง
ในกรณีศกึ ษาระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง) ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทาไมนอยกวา ๓.๖๐ จึงจะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือได
คาระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทาไมนอยกวา
๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๖๐ จึงจะไดรับ เกียรตินยิ มอันดับสอง
๓๒
.๓ ผูที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมมีสิทธิประดับเครื่องหมายเกียรตินิยม
หมวด ๘
บทเบ็ดเตล็ด
ขอ ๓๓ มหาวิทยาลัยมีสิทธิเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญาเมื่อตรวจพบวาผูสําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตขาดคุณสมบัติ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑

(ดร.ชุมพล พรประภา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชขอ บังคับฉบับนี้ เนือ่ งจากขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วาดวยการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๙ ขาดความ สมบูรณ เรือ่ ง การจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ จึงจําเปนตองตราขอบังคับนี้

