
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย การประเมินผลการศกึษาระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ.๒๕๔๘ 
___________ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบงัคบัเก่ียวกับการประเมินผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาศยัอ านาจ
ตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดสุิต จงึออกข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ ๑  ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ว่าด้วย การประเมินผล
การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
 

 ข้อ ๒  ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบักบันกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาตัง้แตภ่าคเรียนท่ี ๑ ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ในข้อบงัคบันี ้
 “มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “สภามหาวิทยาลยั” หมายถึง สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “กรรมการวิชาการ” หมายถึง กรรมการวิชาการท่ีมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตแตง่ตัง้ขึน้ เพ่ือท า
หน้าท่ีกลัน่กรองตรวจสอบและให้ความเห็นชอบการประเมินผลการศกึษาประจ าภาคเรียน 
 “หลกัสตูร” หมายถึง หลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “การศึกษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลา
ของการศกึษา การวดัและประเมินผล ซึง่เป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศกึษาท่ีแนน่อน 
 “การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมินผล ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขส าคัญของ           
การส าเร็จการศกึษา โดยเนือ้หาและหลกัสตูรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความ
ต้องการของบคุคลแตล่ะกลุม่ 
 “การศึกษาตามอัธยาศยั” หมายถึง การศึกษาท่ีให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ศกัยภาพ  ความพร้อมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดล้อม ส่ือหรือ
แหลง่ความรู้อ่ืน ๆ 



 
 “โครงการจัดการศึกษาพิเศษ” หมายถึง โครงการจัดการศึกษาอบรมให้กับบุคคลทั่วไปโดยใช้
หลกัสตูรของมหาวิทยาลยั เม่ือสอบได้รายวิชาใดแล้วมหาวิทยาลยัอาจออกประกาศนียบตัรให้ ซึ่งอาจน าไป
ขอโอนผลการเรียนรายวิชานัน้ได้ 
 “นายทะเบียน” หมายถึง ผู้ ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายให้มีหน้าท่ีจัดท าและเก็บรักษาทะเบียน
นกัศกึษา 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 

ข้อ ๔  ให้มีการวดัผลการศึกษาระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน ในทุกรายวิชาท่ีมีการเรียน
การสอนในแตล่ะภาคเรียน 
 การวดัผลระหวา่งภาคเรียน ใช้วิธีสอบยอ่ยและหรือการท ารายงานและหรือการสอบปฏิบตัิและหรือ
ท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดและหรือการสอบกลางภาคเรียน  โดยมีคะแนนเก็บระหว่างร้อยละส่ีสิบ             
ถึงแปดสิบของคะแนนรวมทัง้หมด หรือตามมตขิองสภาวิชาการ 
 การวดัผลปลายภาคเรียน ใช้วิธีสอบข้อเขียนและหรือสอบปฏิบตัิ  โดยมีคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ
ย่ีสิบถึงหกสิบของคะแนนรวมทัง้หมด  หรือตามมตขิองสภาวิชาการ 
 

 ข้อ ๕  ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ   ตามหลักสูตรแบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม  
แบง่เป็นสองระบบ  คือ 
 (๑)  ระบบมีคา่ระดบัคะแนน  แบง่เป็นแปดระดบั  ดงันี ้
 

ระดบัคะแนน ความหมายของผลการเรียน คา่ระดบัคะแนน 
A ดีเย่ียม (Excellent) ๔.๐ 
  B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
B ดี (Good) ๓.๐ 
 C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) ๒.๕ 
C พอใช้ (Fair) ๒.๐ 
  D+ ออ่น (Poor) ๑.๕ 
D ออ่นมาก (Very Poor) ๑.๐ 
F ตก (Fail) ๐.๐ 

  
ระบบนีใ้ช้ส าหรับการประเมินผลการเรียนรายวิชาท่ีเรียนตามหลกัสตูร คา่ระดบัคะแนนท่ีถือว่าสอบ

ได้ต้องไมต่ ่ากวา่  “D”  
 นกัศกึษาได้คา่ระดบัคะแนนรายวิชาบงัคบัเป็น “F” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
และให้บนัทกึลงในระเบียนแสดงผลการเรียนด้วย 



 
 ส าหรับวิชาเลือกถ้าได้คา่ระดบัคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานัน้ซ า้อีกหรือเลือกรายวิชาอ่ืน ใน
หมวดวิชาเดียวกนัหรือแขนงเดียวกนัแทนได้และให้บนัทกึลงในระเบียนแสดงผลการเรียน เป็น “W” 
 (๒)  ระบบไมมี่คา่ระดบัคะแนน  ก าหนดสญัลกัษณ์การประเมิน ดงันี ้
 

ระดบัการประเมิน ความหมายของผลการเรียน 
PD ผา่นดีเย่ียม(Pass with Distinction) 
P ผา่น (Pass) 

NP ไมผ่า่น (No Pass) 
 
 ระบบนีใ้ช้ส าหรับการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
 รายวิชาท่ีได้ผลประเมิน “NP” นกัศกึษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหมจ่นกวา่จะผา่นการประเมิน 
 ให้กรรมการวิชาการก าหนดเกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

 ข้อ ๖  สญัลกัษณ์อ่ืนในการประเมิน  มีดงันี ้
 (๑)  Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมััง โดยไมน่บัหนว่ยกิต 
 (๒) W (Withdraw)   ใช้ส าหรับการบนัทึกหลงัจากได้รับอนมุตัิให้ถอนรายวิชานัน้ก่อนก าหนดการ
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสิบส่ีวัน และภาคฤดรู้อนไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั  ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชา
เรียนในกรณีท่ีนกัศกึษาลาพกัการศกึษาหรือถกูสัง่ให้พกัการศกึษา หลงัจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนัน้
แล้วและรายวิชาเลือกท่ีได้รับอนมุตัใิห้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 
 (๓)  I (Incomplete) ใช้ส าหรับบนัทึกการประเมินท่ีไม่สมบูรณ์ในรายวิชาท่ีนักศึกษายังท างาน           
ไมเ่สร็จเม่ือสิน้ภาคเรียน โดยผู้สอนต้องสง่คะแนนท่ีมีอยูพ่ร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล 

นกัศกึษาท่ีได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมิน เพ่ือเปล่ียนระดบัคา่คะแนนให้เสร็จสิน้ภายในภาคเรียน
ถดัไป  ถ้านกัศกึษายงัท างานไม่เสร็จตามก าหนด  นายทะเบียนจะพิจารณาผลงานท่ีค้างอยู่เป็นศนูย์และ
ประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแ่ล้ว  ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจ าวิชานัน้ 
 (๔)  M (Missing) ใช้บนัทกึการประเมินในรายวิชาท่ีนกัศกึษาขาดสอบปลายภาค โดยผู้สอนต้องส่ง
คะแนนท่ีมีอยูพ่ร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล 
 นกัศกึษาท่ีขาดสอบปลายภาคและประสงค์จะสอบใหม่  จะต้องสมคัรสอบและช าระคา่ธรรมเนียม
เท่ากับค่าหน่วยกิตของรายวิชานัน้ๆ  ภายในสองสัปดาห์หลังจากเสร็จสิน้การสอบตามก าหนดของ
มหาวิทยาลยั  นกัศกึษาท่ีขาดสอบและไม่สมคัรสอบตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดหรือสมคัรและช าระเงิน แต่



 
ไมม่าสอบตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  นายทะเบียนปรับคะแนนส่วนท่ีเหลืออยู่เป็นศนูย์แล้วประเมินผลการ
เรียนจากคะแนนท่ีมีอยู ่ ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจ าวิชา 
 

 ข้อ ๗  รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนตามข้อบงัคบัว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนให้ได้ผล
การเรียนดงันี ้

(๑)  รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนจากการศกึษาในระบบให้ได้รับผลการเรียน “P” 
(๒)  รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนจากการศกึษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอธัยาศยั

ให้ได้รับผลการเรียน ดงันี ้
  (ก) CS (Credits from Standardized Test) กรณีได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน 
(Standardized Test) 
  (ข)  CE (Credits from Examination) กรณีได้หน่วยกิตจากการทดสอบด้วยการสอบ ท่ี
ไมใ่ชก่ารทดสอบมาตรฐาน (Non - Standardized Test) 
  (ค)  CT (Credits from Training) กรณีได้หน่วยกิตจากการประเมินการศกึษาหรืออบรมท่ี
จดัโดยหนว่ยงานอ่ืนท่ีไมใ่ชส่ถาบนัอดุมศกึษา (Evaluation  of Non-Sponsored Training ) 
  (ง)  CP (Credits from Portfolio) กรณีได้หน่วยกิตจากการเสนอแั้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) 
 

 ข้อ ๘  การหาคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 
 ค่าระดับคะแนนเฉล่ียประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉ ล่ียสะสม  ให้คิดเป็นเลขทศนิยม                 
สองต าแหน่ง  โดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาท่ีมีผลการเรียน “I” หรือ “M” ไม่น าหน่วยกิตมารวมเป็น    
ตวัหารเฉล่ีย 
 (๑)  กรณีท่ีสอบตกและต้องเรียนซ า้ในรายวิชาบงัคบั  ให้นบัรวมทัง้หน่วยกิตท่ีสอบตกและ เรียนซ า้
เพ่ือใช้เป็นตวัหาร ส าหรับรายวิชาเลือกไมน่บัหนว่ยกิตท่ีสอบตกเป็นตวัหาร 
 (๒)  กรณีท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาซ า้กับรายวิชาท่ีสอบได้แล้ว หรือเรียนวิชาท่ีระบุไว้ในหลกัสูตร ท่ี
เทียบเทา่ให้นบัหนว่ยกิตและคา่ระดบัคะแนนเฉพาะรายวิชาท่ีลงทะเบียนครัง้แรกเทา่นัน้ 
 

 ข้อ ๙  ผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้
 (๑)  มีความประพฤตดีิ 
 (๒)  สอบผา่นในรายวิชาตา่งๆ  ครบตามหลกัสตูรรวมทัง้รายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด 
 (๓)  ได้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ ่ากวา่สองจดุศนูย์ศนูย์ 
 (๔)  มีระยะเวลาศกึษาตามเกณฑ์ดงันี ้
  (ก)  หลกัสตูรปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อนหกภาคการศกึษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไมก่่อนสิบส่ีภาคการศกึษาปกต ิส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 



 
(ข)  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนแปดภาคการศึกษาปกต ิ

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไมก่่อนสิบเจ็ดภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน ไม่
เตม็เวลา 
  (ค)  หลกัสตูรปริญญาตรี (๖ ปี) ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อนสิบภาคการศกึษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไมก่่อนย่ีสิบภาคการศกึษาปกต ิส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 
  (ง)  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนส่ีภาคการศึกษาปกต ิ
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อนแปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน           
ไมเ่ตม็เวลา 
  

 ข้อ ๑๐  การพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา  เม่ือ 
(๑)   ตาย 
(๒)   ลาออก 
(๓)   ขาดคณุสมบตัขิองผู้สมคัรเข้าเป็นนกัศกึษา 
(๔)  ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัมีประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 
(๕)   พ้นก าหนดเวลาสิบส่ีวันนับจากวันเปิดภาคเรียน และไม่ได้มารักษาสถานภาพการเป็น

นกัศกึษาภายในสามสิบวนั นบัจากวนัเปิดภาคเรียน 
(๖)   เรียนครบหลกัสตูรและได้รับอนมุตัใิห้ส าเร็จการศกึษาตามข้อ ๙ 
(๗)   นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด และได้ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

ต ่ากวา่หนึง่จดุแปดศนูย์ 
(๘)   คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่หนึ่งจดุหกศนูย์ เม่ือสิน้ภาคเรียนปกติภาคเรียนท่ีสอง นบัตัง้แตว่นั

เร่ิมเข้าเรียน 
(๙)   คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่าหนึ่งจุดแปดศูนย์ในภาคเรียนปกติท่ีส่ี  ท่ี หก  ท่ีแปด  ท่ีสิบ               

ท่ีสิบสอง ท่ีสิบส่ี ท่ีสิบหก ท่ีสิบแปด ท่ีย่ีสิบ ท่ีย่ีสิบสอง และท่ีย่ีสิบส่ี นบัตัง้แตว่นัเร่ิมเข้าเรียน 
(๑๐)  มีระยะเวลาศกึษาเกินเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

  (ก)  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกินแปดปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไมเ่กินสิบสองปีการศกึษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 
  (ข)  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสิบปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไมเ่กินสิบห้าปีการศกึษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 
  (ค)  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี)ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสิบสองปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกินสิบแปดปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 



 
  (ง)  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)ใช้เวลาศึกษาไม่เกินส่ีปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไมเ่กินหกปีการศกึษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 
 

 ข้อ ๑๑  เม่ือนกัศกึษาเรียนได้หนว่ยกิตครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูรแล้ว และได้คา่ระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมตัง้แตห่นึ่งจดุแปดศนูย์แต่ไม่ถึงสองจุดศนูย์ศนูย์  ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพ่ือท าค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมให้ถึงสองจุดศนูย์ศูนย์ ทัง้นี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาท่ีก าหนดตามข้อ ๑๐(๑๐) หรือตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดสภาพการเป็นนกัศกึษาของการจดัการศกึษาภาคพิเศษนัน้ ๆ  
 

 ข้อ ๑๒  ผู้ส าเร็จการศกึษาปริญญาตรี จะได้รับเกียรตนิิยมต้องมี คณุสมบตัดิงันี  ้
(๑)   นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สอบได้ระดบัคะแนนเฉล่ียจากการศกึษาไม่น้อยกว่าสามจุดหก

ศนูย์ จะได้รับเกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่  
 นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  สอบได้ระดบัคะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่าสามจดุสองห้าแต่  ไม่ถึง

สามจดุหกศนูย์จะได้รับเกียรตนิิยมอนัดบัสอง  
 นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีหลงัอนุปริญญา(ต่อเน่ือง) สอบได้ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียจาก

ระดบัอนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูงหรือประกาศนียบตัรอ่ืนใดท่ีเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าสาม
จดุหกศนูย์และเรียนครบตามหลกัสตูร  ได้ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียจากการศึกษาในมหาวิทยาลยั    ไม่น้อย
กวา่สามจดุหกศนูย์จะได้เกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่   

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังอนุปริญญา(ต่อเน่ือง) ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียจาก
สถาบนัการศึกษาเดิมไม่น้อยกว่าสามจุดสองห้า และเรียนครบตามหลกัสูตร ได้ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียจาก
การศกึษาในมหาวิทยาลยั  ไมน้่อยกวา่สามจดุสองห้า แตไ่มถ่ึงสามจดุหกศนูย์ จะได้รับเกียรตนิิยมอนัดบัสอง 

(๒)   สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต ่ากว่า “C” ตามระบบคา่ระดบัคะแนน หรือไม่ได้ “NP” ตามระบบ
ไมมี่คา่ระดบัคะแนน 

(๓)   ระยะเวลาศกึษา 
  (ก)  นกัศกึษาภาคปกต ิ  
   (๑)  หลกัสูตรปริญญาตรี ( ๔ ปี) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าหกภาคเรียนปกติ  และ
ไมเ่กินแปดภาคเรียนปกต ิ  
   (๒)  หลกัสตูรปริญญาตรี ( ๕ ปี) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าแปดภาคเรียนปกติ  และ
ไมเ่กินสิบภาคเรียนปกต ิ  
   (๓)  หลกัสูตรปริญญาตรี ( ๖ ปี) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าสิบภาคเรียนปกติ  และ
ไมเ่กินสิบสองภาคเรียนปกต ิ  
   (๔)  หลกัสตูรปริญญาตรี ( ตอ่เน่ือง) มีเวลาเรียนไมน้่อยกวา่ส่ีภาคเรียนปกต ิ    

(ข)  นกัศกึษาภาคสมทบ  



 
   (๑)  หลกัสตูรปริญญาตรี ( ๔ ปี) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าสิบสองภาค และไม่เกิน
สิบส่ีภาคเรียน   

(๒)  หลกัสูตรปริญญาตรี ( ๕ ปี) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าสิบห้าภาคเรียน  และไม่
เกินสิบเจ็ดภาคเรียน   
   (๓)  หลกัสูตรปริญญาตรี ( ๖ ปี) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าสิบแปดภาคเรียน  และ
ไมเ่กินย่ีสิบภาคเรียน   

(๔)  หลกัสูตรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าห้าภาคเรียน  และไม่
เกินแปดภาคเรียน   
 

 ข้อ ๑๓  นกัศกึษาภาคปกตท่ีิมหาวิทยาลยัจดัให้ลงทะเบียนและเรียนในภาคฤดรู้อน ไม่นบัเป็นภาค
เรียนปกตแิละไมเ่สียสิทธ์ิในการรับปริญญาเกียรตนิิยม 
 นกัศกึษาภาคปกตท่ีิลงทะเบียนกบันกัศกึษาภาคสมทบ ท่ีไมเ่ป็นไปตามแผนการเรียนของโปรแกรม
วิชา ไมมี่สิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตนิิยม 
 

 ข้อ ๑๔  นักศึกษาภาคปกติหรือภาคสมทบท่ีได้รับยกเว้นการเรียนไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญา                 
เกียรตนิิยม  
 

 ข้อ ๑๕  นกัศกึษาท่ีทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใดให้นกัศึกษาผู้นัน้ได้รับผลการเรียน 
“F” หรือ “NP” ในรายวิชานัน้ และให้มหาวิทยาลยัพิจารณาโทษตามสมควรแก่กรณี 
 

ข้อ ๑๖  ให้คณบดีหรือผู้ อ านวยการศูนย์การศึกษาเป็นผู้ อนุมัติผลการเรียนรายวิชา และให้
กรรมการวิชาการ เป็นผู้อนมุตัผิลการศกึษา 

 

 ข้อ ๑๗  ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือค าสัง่ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้
 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามข้อบงัคบันี ้ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความวินิจฉยั 
 
      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
                                (คณุหญิงกลัยา  โสภณพนิช) 
             นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 


