
  

 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

ว่าด้วยการศึกษาขัน้ปริญญาตรี พ .ศ.2547 
 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 15(6) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 สภามหาวทิยาลยั จงึตราขอ้บงัคบัว่า
ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีไวด้งันี้  
 

หมวดท่ี 1 
บททัว่ไป 

ขอ้ 1  ขอ้บงัคบันี้เรยีกว่า “ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ว่าดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ี พ.ศ. 2547 
ขอ้ 2  ใหใ้ชข้อ้บงัคบันี้  ส าหรบันกัศกึษามหาวทิยาลยัอุบลราชธานีในระดบัปรญิญาตรทีุกสาขาวชิา  
ขอ้ 3  ใหย้กเลกิกฎ  ค าสัง่  ประกาศ  ระเบยีบ  หรอืขอ้บงัคบัอื่นใดทีป่ระกาศใชก้่อนขอ้บงัคบันี้ ซึง่มขีอ้ความขดัหรอืแยง้กบัความในขอ้บงัคบันี้   
         และใหใ้ชข้อ้บงัคบันี้แทน  
ขอ้ 4  ในขอ้บงัคบันี้  
 “มหาวทิยาลยั” ใหห้มายความว่า มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี
 “คณะ”  ใหห้มายความรวมถงึ สถาบนั 
 “ภาควชิา”  ใหห้มายความรวมถงึ ภาคงานสอน สาขาวชิาและกลุ่มวชิาซึง่ไดร้บัการอนุมตัจิาก 

สภามหาวทิยาลยั 
 “ คณบด ี”  ใหห้มายความรวมถงึ ผูอ้ านวยการสถาบนั 
 “อาจารยท์ีป่รกึษา” ใหห้มายความว่า อาจารยท์ีป่รกึษาทีม่หาวทิยาลยัมคี าสัง่แต่งตัง้ ใหเ้ป็นทีป่รกึษาของนกัศกึษา 

“นกัศกึษา”              ใหค้วามหมายว่า นกัศกึษาทีส่อบผ่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัหรอืไดร้บัอนุมตัใิหเ้ขา้ 
    ศกึษาในมหาวทิยาลยัโดยวธิทีีส่ภามหาวทิยาลยัก าหนด 
 

หมวดท่ี 2 
การรบัเข้าศึกษา 

ขอ้  5  คุณสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้  
5.1 เป็นนกัศกึษาเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่าหรอืผูท้ีส่ภามหาวทิยาลยัอนุมตั ิ
      ใหส้มคัรได ้
5.2 ไมเ่ป็นคนวกิลจรติ   และเป็นผูไ้มม่โีรคตดิต่ออย่างรา้ยแรง   โรคทีส่งัคมรงัเกยีจและโรคทีจ่ะเบยีดเบยีนหรอืขดัขวางต่อ 

                    การศกึษา 
5.3 ไมเ่ป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตเิสือ่มเสยีอย่างรา้ยแรง ไมอ่ยู่ในระหว่างตอ้งโทษในคดอีาญาตามค าพพิากษาของศาลถงึทีสุ่ดให ้

                   รบัโทษจ าคุก เวน้แต่ความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ  
5.4 ไมเ่คยถูกคดัชือ่ออกจากสถาบนัอุดมศกึษา  เพราะมกีรณที าความผดิทางวนิยั   
5.5 มคีุณสมบตัอิื่นครบถว้นตามประกาศของมหาวทิยาลยั ว่าดว้ยการรบัเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยั 

ขอ้ 6  วธิกีารรบัเขา้เป็นนกัศกึษา  
6.1 สอบคดัเลอืก โดยวธิทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ซึง่จะเป็นไปตามระเบยีบการสอบคดัเลอืกเพือ่เขา้ศกึษาใน 

                   สถาบนัอุดมศกึษา    
6.2 วธิอีื่นๆ ทีส่ภามหาวทิยาลยัเป็นผูก้ าหนด 

 
 
 



  
หมวดท่ี 3 

การขึน้ทะเบียนและการต่อทะเบียนนักศึกษา 
ขอ้ 7  ผูท้ีผ่่านการสอบคดัเลอืกแลว้จะมสีถานภาพเป็นนกัศกึษาต่อเมือ่ไดข้ ึน้ทะเบยีนแลว้     ในการขึน้ทะเบยีน   ซึง่นกัศกึษาจะตอ้งน า 
         หลกัฐานต่าง ๆ ทีม่หาวทิยาลยัก าหนดไปรายงานตวั ณ สถานที ่วนั เวลา ตามประกาศของมหาวทิยาลยั  มฉิะนัน้จะถอืว่าหมดสทิธิ ์ 
         ยกเวน้เหตุสุดวสิยัใหเ้ป็นไปตามขอ้วนิิจฉยัของอธกิารบด ี
ขอ้ 8  นกัศกึษาปจัจุบนัจะตอ้งต่อทะเบยีนนกัศกึษา  โดยช าระค่าธรรมเนียมการศกึษาและ/หรอืค่าธรรมเนียมรกัษาสถานภาพ ตามประกาศ 
        และระเบยีบของมหาวทิยาลยัในทุกภาคการศกึษาปกต ิหากพน้ก าหนดจะถอืว่าพน้สภาพการเป็นนกัศกึษา 
ขอ้ 9  คุณสมบตัขิองผูข้ ึน้ทะเบยีน และต่อทะเบยีนเป็นนกัศกึษา   

9.1 เป็นผูท้ีผ่่านการสอบคดัเลอืกตามระบุไวใ้นหมวดที ่2 หรอืเป็นนกัศกึษาปจัจุบนั ซึง่มผีลการเรยีนไมอ่ยู่ในเกณฑท์ีจ่ะตอ้งพน้ 
     สภาพ 
9.2 ไมม่ชีือ่ในทะเบยีนเป็นนิสติ หรอืนกัศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาจ ากดัรบัอื่นๆ 

 
หมวดท่ี 4 

ระบบการศึกษาและหลกัสตูร 
ขอ้ 10  ระบบการศกึษา จ านวนหน่วยกติและระยะเวลาในการศกึษา ใหเ้ป็นไปตามประกาศทบวงมหาวทิยาลยัหรอืหน่วยงานอื่นใดทีบ่งัคบั 
          ใชก้บัมหาวทิยาลยั 
ขอ้ 11  หลกัสตูรการศกึษาใหเ้ป็นไปตามประกาศทบวงมหาวทิยาลยัหรอืหน่วยงานอื่นใดทีบ่งัคบัใชก้บัมหาวทิยาลยั 
 

หมวดท่ี 5 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

ขอ้ 12  สาขาวชิาต่าง ๆ  ทีจ่ดัสอนในมหาวทิยาลยั  แบ่งออกเป็นรายวชิาโดยมเีนื้อหาและปรมิาณสมัพนัธก์บัจ านวนหน่วยกติ โดยแต่ละ 
          สาขาวชิาจะมรีหสัและชือ่วชิาก ากบัไว ้ความหมายของรหสัวชิาใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั     
ขอ้ 13  มหาวทิยาลยัจะจดัใหม้กีารลงทะเบยีนเรยีนและช าระค่าธรรมเนียมในแต่ละภาคการศกึษา ตามวนั  เวลาและสถานทีท่ีม่หาวทิยาลยั 
          ก าหนด       โดยใชอ้ตัราตามระเบยีบมหาวทิยาลยัว่าดว้ยค่าธรรมเนียมส าหรบันกัศกึษาขัน้ปรญิญาตร ี     ในกรณทีีม่เีหตุอนัควร 
          มหาวทิยาลยัอาจประกาศงดการสอนสาขาวชิาใดวชิาหนึ่ง หรอืจ ากดัจ านวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีน  หรอืเปลีย่นแปลงเงือ่นไข 
          รายวชิาใดรายวชิาหนึ่ง  หรอืการจดัการเรยีนการสอนทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จะเป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
ขอ้ 14  จ านวนหน่วยกติทีล่งทะเบยีนเรยีน 

14.1  ในแต่ละภาคการศกึษาปกต ิ  นกัศกึษาจะลงทะเบยีนเรยีนไดไ้มต่ ่ากว่า  9 หน่วยกติ และไมเ่กนิ  22  หน่วยกติ  ส าหรบั 
        นกัศกึษาทีร่อพนิิจจะลงทะเบยีนเรยีนไดไ้มเ่กนิ 15 หน่วยกติ 
14.2 การลงทะเบยีนเรยีนต ่าหรอืสงูกว่าหน่วยกติทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 14.1 จะกระท าไดใ้นกรณต่ีอไปนี้   

14.2.1  คาดว่าจะส าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษาสุดทา้ยเพือ่ขออนุมตัปิรญิญา  
14.2.2  ในกรณเีหตุสุดวสิยั ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณบดใีนคณะทีน่กัศกึษาสงักดัอยู่    
14.2.3  นกัศกึษาจะลงทะเบยีนเรยีนภาคฤดรูอ้นไดไ้มเ่กนิ 10 หน่วยกติ  และรายละเอยีดอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตาม  
           ประกาศของมหาวทิยาลยั 

ขอ้ 15  การลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาต่างๆ จะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขของรายวชิา และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาตาม 
          ขัน้ตอนการลงทะเบยีนเรยีนทีม่หาวทิยาลยัไดป้ระกาศใหท้ราบ 
ขอ้ 16  นกัศกึษาผูท้ีไ่มม่าลงทะเบยีนเรยีนตามก าหนดทีม่หาวทิยาลยัประกาศ จะถูกปรบัตามระเบยีบว่าดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมฯ และจะ 
          ไมไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้งทะเบยีนเรยีนหากพน้ก าหนด  ยกเวน้ในกรณเีหตุสุดวสิยั ใหอ้ยู่ในขอ้วนิิจฉยัของอธกิารบด ี
ขอ้ 17  การลงทะเบยีนเรยีนซ ้า 

17.1 นกัศกึษาอาจลงทะเบยีนเรยีนซ ้าในรายวชิาทีไ่ดร้ะดบัผลการเรยีนต ่ากว่า C   
17.2 รายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนซ ้าจะไดร้ะดบัผลการเรยีนสงูสุดไมเ่กนิ  C 

ขอ้ 18  นกัศกึษาทีย่งัคงคา้งหนี้สนิกบัมหาวทิยาลยั จะไมไ่ดร้บัอนุญาตใหล้งทะเบยีนเรยีน นอกจากจะตอ้งช าระหนี้สนิใหเ้สรจ็สิน้ก่อน  
          ยกเวน้เหตุสุดวสิยัตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากอธกิารบด ี



  
ขอ้ 19  มหาวทิยาลยัอาจอนุญาตใหบุ้คคลภายนอกลงทะเบยีนเรยีนโดยไมน่บัหน่วยกติหรอืนบัหน่วยกติกไ็ด ้ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
          ของมหาวทิยาลยั และไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากอธกิารบด ีรวมทัง้จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
 

หมวดท่ี 6 
การขอเพ่ิมและถอนรายวิชา 

ขอ้ 20  การขอเพิม่รายวชิา จะกระท าไดภ้ายในไมเ่กนิ 15  วนัแรกของภาคการศกึษาปกต ิ  หรอืภายใน  3  วนัแรกของภาคฤดรูอ้นนบัจาก 
          วนัเปิดภาคการศกึษา โดยไดร้บัการอนุมตัจิากผูส้อนและอาจารยท์ีป่รกึษา 
ขอ้ 21  การถอนรายวชิาใหด้ าเนินการดงันี้ 
          21.1  ในกรณทีีน่กัศกึษาถอนรายวชิาภายใน  3  สปัดาหแ์รก  นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกต ิ หรอื  สปัดาหแ์รกของการเปิด 
                     ภาคการศกึษาฤดรูอ้น โดยรายวชิาทีข่อถอนไมป่รากฏในระเบยีนผลการศกึษา 

21.2 ในกรณทีีน่กัศกึษาถอนรายวชิาพน้ก าหนด 3  สปัดาหแ์รก แต่ไมเ่กนิ 12  สปัดาห ์ นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกต ิ   
        หรอืกรณพีน้ก าหนด 1 สปัดาห ์แต่ไมเ่กนิ 2  สปัดาหแ์รก ในการศกึษาภาคฤดรูอ้น รายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนนัน้จะ 
        ปรากฏในระเบยีนผลการศกึษาและไดส้ญัลกัษณ์  W 
21.3  เมือ่พน้ก าหนดการถอนรายวชิาโดยไดส้ญัลกัษณ์   W    ตามขอ้   21.2   แลว้ นกัศกึษาจะถอนการลงทะเบยีนรายวชิา 
        ใดๆ ไมไ่ด ้

ขอ้ 22 ทัง้นี้  ก าหนดวนั  เดอืน  ปี  ในขอ้ 21.1  และ 21.2  จะเป็นไปตามประกาศปฏทินิการศกึษา  
ขอ้ 23 นกัศกึษาจะขอถอนหรอืเพิม่รายวชิาจนจ านวนหน่วยกติต ่าหรอืเกนิกว่าทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 14 หมวดที ่ 5 ไมไ่ด ้ 
 

หมวดท่ี 7 
การศึกษาแบบร่วมเรียน 

ขอ้ 24  การศกึษาแบบร่วมเรยีน (Audit) เป็นการศกึษาเพือ่เพิม่พนูความรูแ้บบไมน่บัหน่วยกติ 
ขอ้ 25  การลงทะเบยีน   การเพิม่และการถอนรายวชิาของการศกึษาแบบร่วมเรยีน ใหป้ฏบิตัติามหมวดที ่ 5  และ 6  โดยใหน้ าจ านวน 

หน่วยกติของรายวชิาทีข่อลงทะเบยีนเรยีนแบบร่วมเรยีนมานบัรวมดว้ย ทัง้นี้จ านวนหน่วยกติสงูสุดต ่าสุดตอ้งเป็นไปตามขอ้ 14.1,14.2                             
และ 14.3 

ขอ้ 26  รายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนแบบร่วมเรยีน จะไมน่บัหน่วยกติรวมเขา้เป็นหน่วยกติทีก่ าหนดไวต้ามหลกัสตูร  ยกเวน้ในกรณทีีห่ลกัสตูร 
ก าหนด 

ขอ้ 27  ถา้นกัศกึษาไดล้งทะเบยีนเรยีนรายวชิาใดแบบร่วมเรยีนแลว้ จะลงทะเบยีนเรยีนรายวชิานัน้ซ ้าเพือ่จะนบัหน่วยกติในภายหลงัมไิดเ้วน้ 
แต่ในกรณทีีม่กีารยา้ยคณะหรอืเปลีย่นสาขาวชิาเอกและเป็นรายวชิาทีก่ าหนดใหม้กีารเรยีนและนบัหน่วยกติในหลกัสตูร 

 
หมวดท่ี 8 

การวดัและประเมินผล 
ขอ้ 28 การสอบแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 

28.1  การสอบย่อย (Quiz) 
28.2  การสอบประจ าภาค (Final Examination) 

ขอ้ 29 การสอบย่อย  เป็นการสอบในระหว่างภาคการศกึษาหนึ่ง ๆ ผลของการสอบ จ านวนครัง้ เวลา และวธิกีารทดสอบใหอ้ยู่ใน 
         ดุลยพนิิจของอาจารยผ์ูส้อนหรอืภาควชิาทีว่ชิานัน้สงักดัอยู ่
ขอ้ 30 การสอบประจ าภาค  หมายถงึ  การสอบครัง้สุดทา้ยของแต่ละวชิาเมือ่เสรจ็สิน้การสอนในภาคการศกึษานัน้  
ขอ้  31 สทิธใินการเขา้สอบ 

31.1 การสอบย่อยใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของอาจารยผ์ูส้อนหรอืภาควชิาทีว่ชิานัน้สงักดัอยู ่ 
31.2 การสอบประจ าภาค นกัศกึษาจะมสีทิธิเ์ขา้สอบแต่ละรายวชิาตอ้งมเีวลาเรยีนวชิานัน้ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละแปดสบิของเวลาเรยีนทัง้หมด  

ส าหรบัรายวชิาทีเ่ป็นภาคปฏบิตันิกัศกึษาตอ้งปฏบิตังิานในรายวชิาจนครบตามก าหนดของรายวชิานัน้ ๆ  ยกเวน้อาจารยผ์ูส้อนจะ
ก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 



  
ขอ้ 32  การขาดสอบ  ถา้นกัศกึษาไมส่ามารถเขา้สอบประจ าภาคไดด้ว้ยเหตุสุดวสิยั ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

32.1 ในกรณลีงทะเบยีนเรยีนรายวชิานอกคณะทีน่กัศกึษาสงักดัอยู่  ใหน้กัศกึษาหรอืผูแ้ทนยืน่ค ารอ้งขอสอบชดเชยผ่าน 
        อาจารยท์ีป่รกึษาและอาจารยป์ระจ าวชิาภายใน 7 วนั  นบัจากวนัสอบ   เพือ่เสนอ ต่อคณบดเีจา้ของเรือ่งพจิารณา 
32.2 กรณทีีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาในคณะทีน่กัศกึษาสงักดัอยู่  ใหน้กัศกึษายืน่ค ารอ้งขอสอบชดเชย ผ่านอาจารยท์ีป่รกึษา 
        และอาจารยป์ระจ าวชิาภายใน  7  วนั  เพือ่เสนอต่อคณบดพีจิารณา    
32.3 เมือ่ไดร้บัอนุมตัแิลว้ใหน้กัศกึษาสอบชดเชยใหเ้สรจ็สิน้ภายในระยะเวลาทีค่ณะเจา้ของวชิาก าหนด  ทัง้นี้ไมเ่กนิ  60  วนั  
        นบัจากวนัทีส่อบรายวชิานัน้เสรจ็สิน้ 

ขอ้ 33  ขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการสอบประจ าภาคใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและประกาศเกีย่วกบัการสอบประจ าภาคของมหาวทิยาลยั 
 

หมวดท่ี 9 
สญัลกัษณ์ 

ขอ้ 34 ล าดบัขัน้ทีน่ าไปค านวณหาคะแนนเฉลีย่ (Grade Point  Average : G.P.A.) ทัง้ประจ าภาคและคะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative  G.P.A.)            
         ม ี8 ระดบั และมคี่าคะแนน (Grade Point) ดงันี้ 
 ล าดบัขัน้ (Grade)   ความหมาย        ค่าคะแนน (Grade Point) 
  A   ดเียีย่ม (Excellent)   4.0 
  B+   ดมีาก (Very good)   3.5 
  B   ด ี(Good)    3.0 
  C+   ค่อนขา้งด ี(Above average)  2.5 
  C   พอใช ้(Average)   2.0 
  D+   อ่อน (Below average)  1.5 
  D   อ่อนมาก (Poor)   1.0 
  F   ตก (Fail)       0 
ขอ้ 35 ในบางกรณหีลกัสตูรอาจก าหนดไวเ้ป็นสญัลกัษณ์อื่น ซึง่อกัษรดงักล่าวไมม่คี่าคะแนน  และหน่วยกติทีล่งทะเบยีน  ไมน่ าไปคดิคะแนน 
         เฉลีย่ (G.P.A.)  มดีงันี้ 

สญัลกัษณ์   ความหมาย 
 I   ยงัไมส่มบรูณ์ (Incomplete) 
 S   พอใจหรอืผ่าน (Satisfactory) 
 U   ยงัไมพ่อใจหรอืไมผ่่าน (Unsatisfactory) 
 N   ยงัไมท่ราบระดบัคะแนน (Grade not reported)  

W   ถอนรายวชิาแลว้ (Withdrawn)  
 EXE   ไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งเรยีนรายวชิา (Exempted) 
 T   รบัโอน (Transferred)  
ขอ้ 36  การใชส้ญัลกัษณ์ 

36.1 ตวัอกัษรในขอ้  34  ใหใ้ชใ้นรายวชิาทีน่กัศกึษาไดเ้ขา้สอบ หรอืมผีลงานทีป่ระเมนิไดเ้ป็นระดบัคะแนนในรายวชิาทีม่ ี
        หน่วยกติ  ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นหลกัสตูรของแต่ละสาขาวชิา 

  36.2  ตวัอกัษร F ในขอ้ 34 ใหใ้ชก้รณต่ีอไปนี้  คอื 
36.2.1 นกัศกึษาขาดสอบ  และไมด่ าเนินการยืน่ขอผ่อนผนั ตามขอ้ 32 หมวด 8  
36.2.2 นกัศกึษาท าผดิระเบยีบในการสอบตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
36.2.3 นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนโดยไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขของรายวชิาทีร่ะบุไวใ้นหลกัสตูรและงานทะเบยีนฯ ได ้ 
          ตรวจสอบหลงัจากพน้ก าหนดการถอนได ้ W  แลว้ 

36.2 ตวัอกัษร N กองบรกิารการศกึษาเป็นผูใ้ช ้เมือ่ยงัไมไ่ดร้บัรายงานผลการเรยีนตามทีม่หาวทิยาลยั ก าหนดและจ าเป็นตอ้ง 
        มกีารคดิแตม้คะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative G.P.A.) 
 



  
36.4   ตวัอกัษร  I  ใชใ้นกรณทีี ่ 

36.4.1  นกัศกึษาปฏบิตังิานยงัไมค่รบเกณฑต์ามทีอ่าจารยผ์ูส้อนก าหนดให ้โดยไดร้บัอนุมตัจิากคณบดทีีว่ชิานัน้ 
          สงักดัอยู่ 
36.4.2 นกัศกึษาทีไ่มส่ามารถเขา้สอบไดด้ว้ยเหตุสุดวสิยั  โดยมหีลกัฐานทีเ่ชือ่ถอืไดโ้ดยไดร้บัอนุมตัจิากคณบด ี
          ทีว่ชิานัน้สงักดัอยู่ 
36.4.3  ใหค้ณะทีว่ชิานัน้สงักดัอยู่ก าหนดเวลาสอบหรอืปฏบิตังิานใหค้รบเกณฑต์ามทีอ่าจารยผ์ูส้อนก าหนดภายใน 
          เวลาไมเ่กนิ 60 วนั   นบัจากวนัทีส่อบรายวชิานัน้เสรจ็สิน้  เวน้แต่กรณจี าเป็นใหค้ณบดทีีว่ชิานัน้สงักดัอยู่ม ี
          อ านาจอนุมตัใิหข้ยายเวลาได ้ ทัง้นี้จะตอ้งไมเ่กนิภาคการศกึษาถดัไป 

    36.5  ตวัอกัษร  S และ U ใชใ้นกรณต่ีอไปนี้ คอื 
36.5.1  ประเมนิผลรายวชิาทีห่ลกัสตูรก าหนดไวว้่า  ไมม่กีารประเมนิผลเป็นระดบัคะแนน  หรอืลงทะเบยีน  ประเภท 
          ร่วมเรยีน (Audit) 
36.5.2  เมือ่มกีารเปลีย่นผลการเรยีนจาก  I  ภายในเวลาทีค่ณะก าหนด   ส าหรบัรายวชิาทีไ่ดก้ าหนดการประเมนิผล 
           เป็น S และ U  

36.6  ตวัอกัษร  T   ใชเ้ฉพาะรายวชิาทีน่กัศกึษาไดร้บัอนุมตัใิหโ้อนไดด้ว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ า    คณะทีร่บั 
        โอนโดยใส่ไวใ้นวงเลบ็ต่อทา้ยรายวชิา 

     36.7  ตวัอกัษร  W  ใชใ้นกรณต่ีอไปนี้  
36.7.1  ในรายวชิาทีน่กัศกึษาไดร้บัอนุมตัใิหถ้อนตามขอ้ 21.2 แลว้  
36.7.2  นกัศกึษาไดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษา 
36.7.3  นกัศกึษาถูกสัง่พกัการศกึษาในภาคการศกึษานัน้ในช่วงทีพ่น้จากขอ้ 21.2  แลว้ 

      36.8  EXE   ใชใ้นกรณทีีไ่ดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งเรยีนรายวชิา  
 
 

หมวดท่ี 10 
การคิดคะแนนเฉล่ียสะสม 

ขอ้  37  มหาวทิยาลยัจะประเมนิผลโดยการคดิคะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative Grade Point Average = Cumulative G.P.A) เมือ่สิน้ภาค 
           การศกึษาปกตทิุกภาค 
ขอ้ 38   การคดิคะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative G.P.A.) 

38.1  คดิจากคะแนนทุกรายวชิาทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนทีม่คี่าคะแนนระบุไวใ้นขอ้ 34 ทัง้รายวชิาทีส่อบไดแ้ละสอบตก 
38.2  หากรายวชิาใดมกีารลงทะเบยีนเรยีนซ ้าใหค้ดิเฉพาะระดบัคะแนนสงูสุดของรายวชิานัน้ 
38.3  การคดิค่าหน่วยกติสะสมในรายวชิาทีม่กีารลงทะเบยีนเรยีนซ ้า ใหน้บัค่าหน่วยกติในรายวชิานัน้เพยีงครัง้เดยีว 
38.4  การคดิคะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative G.P.A.) ใหค้ดิจากค่าคะแนนทุกรายวชิาตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในขอ้  38.1, 38.2   
        และ 38.3   โดยเอาผลรวมทัง้หมดของผลคณูระหว่างค่าคะแนนทีไ่ดก้บัจ านวนหน่วยกติของแต่ละรายวชิาและหารดว้ย 
        จ านวนหน่วยกติสะสมเมือ่มเีศษทศนิยมในต าแหน่งทีส่ามใหป้ดัขึน้หากมคี่าตัง้แต่  1  ขึน้ไปและไมใ่หป้ดัทศนิยมใน 
        ต าแหน่งทีส่ ีข่ ึน้ไปไมว่่ากรณใีด ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
หมวดท่ี  11 

การพกัการศึกษา 
 
ขอ้ที ่39  ในสองภาคการศกึษาแรกทีไ่ดเ้ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยั นกัศกึษาจะลาพกัการศกึษาไมไ่ด ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากอธกิารบดเีป็นกรณ ี 
             พเิศษเนื่องจากเหตุสุดวสิยั   หากเป็นภาคการศกึษาอื่นๆ   นกัศกึษาอาจลาพกัการศกึษาภายในหนึ่งภาคการศกึษาไดโ้ดยจะตอ้งไดร้บั 
             อนุมตัจิากคณบด ีในกรณทีีม่เีหตุอนัควร 
ขอ้ที ่40   ในการลาพกัครัง้หนึ่ง ๆ  นกัศกึษาจะลาพกัเกนิ  2  ภาคการศกึษาตดิต่อกนัไมไ่ด ้  เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากอธกิารบดเีป็นกรณพีเิศษ          
              ทัง้นี้ไมน่บัภาคการศกึษาฤดรูอ้น 
ขอ้ที ่41 การลาพกัในระหว่างภาคการศกึษาจะมผีลดงัต่อไปนี้     

41.1 ถา้วนัทีข่อลาพกัอยู่ในระหว่าง  3  สปัดาหแ์รกนบัจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกต ิ หรอืสปัดาหแ์รก นบัจากวนัเปิดภาคฤดรูอ้น   
รายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนจะไมป่รากฏในระเบยีนผลการเรยีน 

41.2 ถา้วนัทีข่อลาพกัพน้ก าหนด  3  สปัดาห ์ แต่ยงัอยู่ภายใน  12  สปัดาหแ์รกนบัจากวนัเปิด ภาคการศกึษาปกต ิหรอืเมือ่พน้    
ก าหนด  1  สปัดาหแ์รก  แต่ยงัอยู่ภายใน 2  สปัดาหแ์รกนบัจากวนัเปิดภาคการศกึษาฤดรูอ้น นกัศกึษาจะไดส้ญัลกัษณ์  W  
ส าหรบัทุกรายวชิาทีล่งทะเบยีนในภาคการศกึษานัน้ 

  41.3  เมือ่พน้ก าหนด 12  สปัดาหแ์รก   นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกต ิ หรอื  2  สปัดาหแ์รก    นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษา 
                      ฤดรูอ้น   นกัศกึษาอาจลาพกัไดใ้นกรณทีีม่เีหตุสุดวสิยัโดยนกัศกึษา     หรอืผูแ้ทนทีเ่ชือ่ถอืไดย้ืน่หลกัฐานทีม่นี ้าหนกัพอต่อ 
                      อาจารยท์ีป่รกึษาเพือ่พจิารณาเสนออธกิารบด ี เมือ่ไดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัไดแ้ลว้ ใหบ้นัทกึสญัลกัษณ์  W  ส าหรบัทุกรายวชิา 
                      ทีล่งทะเบยีนในภาคการศกึษานัน้ 
ขอ้ที ่42  นกัศกึษาผูถู้กลงโทษ หา้มเขา้สอบไล่ในภาคการศกึษาใดตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยวนิยันกัศกึษา ใหพ้กัการศกึษานัน้   ในกรณดีงักล่าวให ้        
            ถอืว่านกัศกึษาผูน้ัน้ไมไ่ดร้บัค่าคะแนน   และจ านวนหน่วยกติใด ๆ ส าหรบัรายวชิาทีถู่กหา้มเขา้สอบไล่ในกรณทีีค่ าสัง่มหาวทิยาลยัให ้ 
            นกัศกึษาพกัการศกึษาออกภายหลงัวนัลงทะเบยีนรายวชิา ใหถ้อืว่าการลงทะเบยีนรายวชิาทัง้หมดในภาคนัน้เป็น       อนัเพกิถอนไป        
            และไมไ่ดร้บัคนืค่าธรรมเนียมการศกึษาทุกประเภทรายการ 
ขอ้ที ่43  นกัศกึษาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษาก่อนลงทะเบยีนศกึษารายวชิา   หรอืถูกใหพ้กัการศกึษาตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม    เพือ่รกัษา  
            สภานภาพนกัศกึษาในภาคการศกึษานัน้ 
ขอ้ที ่44  การลาพกัการศกึษาไมว่่าดว้ยเหตุใด ๆ    และการถูกใหพ้กัการศกึษาจากขอ้บงัคบัว่าดว้ยวนิยันกัศกึษา   ไมเ่ป็นเหตุใหน้กัศกึษา 
            สามารถขยายระยะเวลาการเป็นนกัศกึษาเกนิกว่า   2    เท่าของระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร ส าหรบันกัศกึษาภาคปกตโิดย 
            เริม่นบัตัง้แต่วนัขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา 

 
หมวดท่ี 12 

การเตือน  ภาวะรอพินิจ  และการถกูถอนช่ือออก 
ขอ้ที ่45  ผูท้ีป่ฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัการศกึษาขัน้ปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีอย่างถูกตอ้งสมบรูณ์ถอืว่ามสีถานภาพเป็น 
            นกัศกึษา  การก าหนดชัน้ปีของนกัศกึษาใหเ้ป็นไป ดงันี้ 
   45.1   สอบไล่ได ้  0 - 36  หน่วยกติ  ใหเ้ทยีบเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 
   45.2   สอบไล่ได ้37 - 72  หน่วยกติ  ใหเ้ทยีบเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่2 
   45.3   สอบไล่ได ้73 -108  หน่วยกติ  ใหเ้ทยีบเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่3 
   45.4   สอบไล่ได ้109 – 135 หน่วยกติ  ใหเ้ทยีบเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่4  
   45.5   สอบไล่ได ้ 136   หน่วยกติขึน้ไป  ใหเ้ทยีบเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่5 
ขอ้ที ่46  ในภาคการศกึษาแรกทีไ่ดเ้ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยั  นกัศกึษาผูใ้ดไดค้่าคะแนนเฉลีย่สะสมส าหรบัภาคการศกึษานัน้ต ่ากว่า 1.50 
            จะไดร้บัการเตอืนพเิศษ (Warning) จากมหาวทิยาลยัซึง่ไมน่บัเป็นการเตอืนตาม ขอ้ 47 
ขอ้ที ่47  มหาวทิยาลยัจะน าผลการศกึษาของนกัศกึษาแต่ละคนมาพจิารณาทุกภาคการศกึษาปกต ิ ส่วนภาคการศกึษาฤดรูอ้นจะน าไปคดิ 
            รวมกบัภาคการศกึษาถดัไปทีล่งทะเบยีนเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมรวมถงึภาคการศกึษานัน้ ๆ ไมต่ ่ากว่า 2.00  
            มฉิะนัน้จะไดร้บัการเตอืน (Warning 1  หรอื (Warning 2)  หรอือยู่ในภาวะรอพนิิจ  (Probation)  ในตน้ของภาคการศกึษาถดัไป 
            หรอืถูกถอนชือ่  (Dismissal) ออกจากทะเบยีนนกัศกึษาแลว้แต่กรณ ี



  
ขอ้ที ่48  นกัศกึษารอพนิิจ (Student on Probation) คอืนกัศกึษาทีไ่ดร้บัการเตอืนครัง้ที ่2  มาแลว้  แต่ยงัมคีะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 2.00  
            และถูกบนัทกึไวใ้นระเบยีน   
ขอ้ที ่49   การถูกถอนชือ่ (Dismissal) ออกจากทะเบยีนนกัศกึษาจะเกดิขึน้เมือ่ 

49.1  นกัศกึษาไดล้งทะเบยีนเรยีนมหีน่วยกติสะสมอยู่ระหว่าง  25 - 59   หน่วยกติ   และไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 1.50 
49.2  นกัศกึษาไดค้ะแนนเฉลีย่ต ่ากว่า  2.00  เมือ่สิน้ภาคการศกึษาทีอ่ยู่ในภาวะรอพนิิจ    ยกเวน้ในกรณ ีขอ้ 50 เท่านัน้  
49.3  นกัศกึษาทีม่จี านวนหน่วยกติสะสมมากกว่า  59  หน่วยกติ และมคีะแนนเฉลีย่สะสมนบัถงึภาคการศกึษานัน้ต ่ากว่า  1.75  
49.4  ทัง้นี้ส าหรบันกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนและยงัรอผลการประเมนิผลในบางรายวชิาทีไ่ดร้บัสญัลกัษณ์  I  และ/หรอื N จะยงั 
       ไมไ่ดร้บัการพจิารณาใหถู้กถอนชือ่ ตามขอ้ 49.1 49.2  หรอื  ขอ้ 49.3 

ขอ้ที ่50  ระยะเวลาการศกึษา 
50.1 ในกรณทีีน่กัศกึษาไดศ้กึษาวชิาต่าง ๆ ครบตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร  และไดร้บัผลค่าคะแนน แลว้แต่ค่าคะแนนเฉลีย่ 
          สะสมไมถ่งึ  2.00  ทัง้นี้ตอ้งไมต่ ่ากว่า 1.75  มหาวทิยาลยัจงึจะอนุญาตใหน้กัศกึษาผูน้ัน้ศกึษาต่อไปแต่ตอ้งไมเ่กนิ  2  
          เท่าของระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นหลกัสตูรปกต ิ   หรอืยืน่ค ารอ้งขอรบัอนุปรญิญา   ซึง่จะเป็นการสิน้สภาพนกัศกึษาโดย 
          อตัโนมตั ิ
50.2 ทัง้นี้การเรยีนครบหน่วยกติตามโครงสรา้งหลกัสตูรก าหนดใหห้มายความถงึการลงทะเบยีนเรยีน และผ่านการประเมนิผล 
        ไดร้ะดบัค่าคะแนนแลว้ 

ขอ้ที ่51  ภายใตข้อ้บงัคบัแห่งขอ้ 46,47,48  และ 49  การยา้ยคณะ   การเปลีย่นภาควชิา  หรอืการพกัการศกึษาไมม่ผีลท าใหก้ารเตอืนและ 
            ภาวะรอพนิิจเปลีย่นแปลง 
  

หมวดท่ี 13 
การอนุมติัปริญญา 

ขอ้ที ่52  นกัศกึษาจะมสีทิธขิอรบัปรญิญาตอ้งศกึษารายวชิาต่างๆครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นหลกัสตูร ทัง้นี้ใหพ้จิารณาตามหลกัเกณฑต่์อไปนี ้
   52.1  ตอ้งไดค้่าคะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative G.P.A.)ตลอดหลกัสตูรไมต่ ่ากว่า  2.00  และ 
   52.2  ตอ้งไดค้่าคะแนนเฉลีย่สะสมในหมวดวชิาทีห่ลกัสตูรก าหนดไมต่ ่ากว่า 2.00  หรอื  
    52.3  ไดค้ะแนนทุกรายวชิาในหมวดวชิาทีห่ลกัสตูรก าหนด ไมต่ ่ากว่า  C  
ขอ้ที ่53   นกัศกึษาจะตอ้งยืน่ค ารอ้งแสดงความจ านงขอรบัปรญิญาต่อคณบด ีผ่านกองบรกิารการศกึษาภายในระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยั 
             ก าหนด 
ขอ้ที ่54   กองบรกิารการศกึษา จะไมพ่จิารณาเสนอชือ่ต่อคณบด ี เพือ่พจิารณาเป็นผูส้มควรไดร้บัอนุมตัปิรญิญา ในกรณทีีน่กัศกึษาอยู่ 
             ระหว่างตอ้งโทษทางวนิยัหรอืคา้งช าระหนี้สนิ 
ขอ้ที ่55   การพจิารณาอนุมตัปิรญิญาทุกสาขาวชิา ใหน้ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ
ขอ้ที ่56   การใหป้รญิญาเกยีรตนิิยม  นกัศกึษาทีม่สีทิธไิดร้บัเกยีรตนิิยมจะตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑต่์อไปนี้  

56.1   มรีะยะเวลาการศกึษาไมเ่กนิระยะเวลาปกตทิีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร  
  56.2  ไมเ่คยเรยีนซ ้ารายวชิาใดเพือ่เปลีย่นแตม้ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมหรอืเพือ่นบัหน่วยกติในรายวชิาทีไ่ดล้งทะเบยีนเรยีน 
                     ร่วมมาก่อน 

56.3  ไมเ่คยสอบได ้F หรอื U ในรายวชิาใด 
    56.4  ผูท้ีจ่ะไดเ้กยีรตนิิยมอนัดบัสอง จะตอ้งมคีุณสมบตัติามขอ้ 56.1, 56.2 และ 56.3 รวมทัง้ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต่  
                     3.25 ขึน้ไป 
    56.5  ผูท้ีจ่ะไดเ้กยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่งจะตอ้งมคีุณสมบตัติามขอ้ 56.1, 56.2 และ 56.3 รวมทัง้ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต่  
                     3.50 ขึน้ไป  และไมเ่คยได ้D หรอื D+   ในรายวชิาใด  
    56.6  ในกรณทีีน่กัศกึษาไดร้บัการเทยีบโอนหน่วยกติรายวชิาหรอืเคยไดส้ญัลกัษณ์  W  ในรายวชิาใดจะไมไ่ดร้บัการเสนอชือ่ให ้
                     ไดร้บัเกยีรตนิิยม ยกเวน้สภามหาวทิยาลยัพจิารณาอนุมตัเิป็นรายบุคคล 
 
 
 



  
หมวดท่ี  14 

การย้ายโอนนักศึกษา 
ขอ้ที ่57  การรบัโอนนิสตินกัศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่น ๆ 

57.1 มหาวทิยาลยัสามารถรบัโอนนิสตินกัศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาทีม่หาวทิยาลยัรบัรองวทิยะฐานะเขา้มาศกึษาต่อไดเ้มือ่ 
        คณะวชิามทีีว่่างและพจิารณาเหน็ชอบ 

  57.2  คุณสมบตัขิองนกัศกึษาทีจ่ะไดร้บัการพจิารณารบัโอน 
57.2.1   ไมเ่ป็นผูท้ีถู่กสัง่ใหพ้น้สภาพนิสตินกัศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาเดมิดว้ยมกีรณกีระท าความผดิทางวนิยั  
57.2.2   ไดศ้กึษาอยู่ในสถาบนัอุดมศกึษามาแลว้ไมน้่อยกว่า  2 ภาคการศกึษาปกต ิทัง้นี้ไมน่บัภาคการศกึษาทีล่าพกั 
            และตอ้งไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต่ 2.50 ขึน้ไป 

   57.3   นิสตินกัศกึษาทีป่ระสงคจ์ะโอนมาศกึษาในมหาวทิยาลยั จะตอ้งส่งใบสมคัรถงึกองบรกิารการศกึษาของมหาวทิยาลยัเป็นเวลา 
         ไมน้่อยกว่า 4 สปัดาห ์ก่อนวนัเปิดภาคการศกึษาทีป่ระสงคจ์ะเขา้ศกึษานัน้พรอ้มกบัแนบเอกสารตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
57.4  หลกัเกณฑก์ารเทยีบรายวชิาและอื่น ๆ 

57.4.1    การเทยีบรายวชิาทีจ่ะโอนใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะทีจ่ะรบัเขา้ศกึษา 
57.4.2    หน่วยกติทีร่บัโอนมาจะไดไ้มเ่กนิ 60 หน่วยกติ 

57.5  ระยะเวลาทีต่อ้งศกึษา นกัศกึษาทีโ่อนมาจากสถาบนัอุดมศกึษามสีทิธิเ์รยีนในมหาวทิยาลยัไดใ้นระยะเวลาไมเ่กนิสองเท่า 
       ของจ านวนปีทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรในคณะทีเ่ขา้ศกึษา โดยนบัรวมเวลาเรยีนจากสถาบนัเดมิดว้ย  
57.6 การคดิค่าคะแนนเฉลีย่สะสม นกัศกึษาทีโ่อนมาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่นใหค้ านวณค่าคะแนนเฉลีย่สะสมจากรายวชิาทีร่บั 
       โอนรวมกบัรายวชิาทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี

ขอ้  58  การเทยีบโอนรายวชิาจากสถาบนัเดมิ 
     58.1  เป็นผูท้ีเ่คยศกึษาในมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีและสามารถสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาในคณะในสงักดัสถาบนัเดมิ    
    58.2  นกัศกึษาทีป่ระสงคจ์ะขอเทยีบโอนรายวชิาจะตอ้งยืน่ค ารอ้งขอเทยีบโอนรายวชิาต่อคณะภายใน  15  วนัหลงัจากเปิดภาค 
                     การศกึษาปกต ิ
    58.3  คณะกรรมการประจ าคณะมอี านาจในการพจิารณาเทยีบโอนหน่วยกติไดโ้ดยเป็นไปตามหลกัเกณฑต่์อไปนี้ 

58.3.1  รายวชิาทีจ่ะน ามาเทยีบโอน  จะตอ้งเป็นรายวชิาทีน่กัศกึษาไดค้ะแนนระดบัไมต่ ่ากว่า C 
              58.3.2  หน่วยกติทีเ่ทยีบโอนรวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ  60  หน่วยกติ 

58.3.3  หลกัเกณฑแ์ละรายละเอยีดอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและประกาศทีเ่กีย่วขอ้งภายในคณะทีร่บัเทยีบโอน 
58.3.4  รายวชิาทีเ่ทยีบโอนใหไ้ดส้ญัลกัษณ์  T โดยใหน้บัหน่วยกติรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกติสะสมแต่ไมน่ าไป 
         ค านวณค่าคะแนนเฉลีย่สะสม 

ขอ้ 59  การยา้ยคณะเรยีน 
59.1 การยา้ยคณะเรยีนจะกระท าไดต่้อเมือ่มทีีว่่างส าหรบัเขา้ศกึษาในคณะทีข่อศกึษานัน้  ทัง้นี้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก 
        คณะกรรมการประจ าคณะทีจ่ะรบัเขา้ศกึษาและคณะเดมิดว้ย 

     59.2  คุณสมบตัขิองนกัศกึษาทีม่สีทิธิข์อยา้ยคณะเรยีน   จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 
  59.2.1  เป็นนกัศกึษาทีย่งัมสีทิธิใ์นคณะเดมิ 

59.2.2  มเีวลาศกึษาอยู่ในคณะเดมิไมน้่อยกว่า  2 ภาคการศกึษาปกตแิละมหีน่วยกติสะสมไมน้่อยกว่า 30  หน่วยกติ 
    59.3  นกัศกึษาทีป่ระสงคจ์ะยา้ยคณะเรยีนจะตอ้งยืน่เอกสารตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ต่อกองบรกิารการศกึษาผ่านคณบดใีน 
                     คณะเดมิทีน่กัศกึษาสงักดั ทัง้นี้นกัศกึษาจะตอ้งยืน่เอกสารดงักล่าวก่อนเปิดภาคการศกึษาทีข่อยา้ยอย่างน้อย 4  สปัดาห ์

59.4  หลกัเกณฑก์ารเทยีบรายวชิาและอื่น ๆ  
59.4.1  การเทยีบรายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทีจ่ะโอนใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะทีจ่ะรบัเขา้ศกึษา และตอ้งรบัโอน 
          หน่วยกติของรายวชิาทีเ่ทยีบกนัไดท้ัง้หมด 
59.4.2  นกัศกึษาทีย่า้ยคณะเรยีนจะตอ้งเรยีนไมน้่อยกวา่ครึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยกติทีก่ าหนดในหลกัสตูรของคณะ 
          ทีร่บัเขา้ศกึษา 

                               59.4.3  นกัศกึษาทีจ่ะยา้ยคณะเรยีนมสีทิธิเ์รยีนในคณะทีร่บัเขา้ศกึษาไมเ่กนิสองเท่าของจ านวนปีทีก่ าหนดไวใ้น 
                                         หลกัสตูรของคณะใหม ่ โดยนบัจากวนัทีเ่ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยั 



  
59.4.4 การคดิค่าคะแนนเฉลีย่สะสมนกัศกึษาทีย่า้ยคณะเรยีนใหค้ านวณค่าคะแนนเฉลีย่สะสมจากรายวชิาทีร่บั 
         โอนรวมกบัรายวชิาทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยั    

 ขอ้ที ่60  การยา้ยสาขาวชิาเอกใหอ้ยู่ในประกาศของแต่ละคณะ 
 ขอ้ที ่61  การพน้สภาพนกัศกึษาอยู่ในหลกัเกณฑต่์อไปนี้  
            61.1  ตาย 
         61.2  ลาออก หรอืถูกถอนชือ่ออกตามขอ้ 49 
 61.3  ขาดคุณสมบตักิารเขา้เป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีตามระเบยีบมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  

61.4  มชีือ่เป็นนิสติหรอืนกัศกึษาอยูใ่นคณะสถาบนัอุดมศกึษาจ ากดัรบัอื่น   ยกเวน้มหาวทิยาลยัไมจ่ ากดัรบั 
61.5  เรยีนส าเรจ็ตามหลกัสตูรและหรอืไดร้บัอนุมตัปิรญิญา  หรอือนุปรญิญาจากสภามหาวทิยาลยั อุบลราชธาน ี
61.6  ไมล่งทะเบยีนเรยีนใหเ้สรจ็สิน้ภายในระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยัก าหนด    โดยมไิดล้าพกัการศกึษาตามระเบยีบ 

        61.7  ไมช่ าระค่าธรรมเนียมเพือ่ขึน้หรอืต่อทะเบยีนเป็นนกัศกึษาภายในระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ยกเวน้กรณ ี
                     เหตุสุดวสิยัทีม่หาวทิยาลยัเหน็สมควร 

61.8  ศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยั เกนิจ านวนสองเท่าของระยะเวลาการศกึษา   ทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร ทัง้นี้ใหน้บัรวมระยะเวลา 
       ทีล่าพกัหรอืถูกพกัการศกึษาดว้ย  
61.9  ปลอมแปลงลายมอืชือ่ผูป้กครอง หรอืลายมอืชือ่บุคคลอื่นหรอืหลกัฐานเทจ็ เพือ่แสดงเป็นหลกัฐานต่อมหาวทิยาลยั  
61.10 ตอ้งโทษดว้ยค าพพิากษาในคดอีาญาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก  เวน้แต่ความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยความประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

        61.11 โอนยา้ยเป็นนกัศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาอื่น  
ขอ้ที ่62  ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูร้กัษาการตามขอ้บงัคบันี้ และใหม้อี านาจวนิิจฉยั  ออกประกาศ  ค าสัง่  หรอื  ระเบยีบ ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม 
            ขอ้บงัคบันี้  
 

หมวดท่ี  15 
บทเฉพาะกาล 

ใหใ้ชข้อ้บงัคบันี้    ส าหรบันกัศกึษาปรญิญาตรทีุกสาขาทีเ่ขา้ศกึษาตัง้แต่ปีการศกึษา   2547 เป็นตน้ไปส าหรบันกัศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาก่อน
ภาคตน้ปีการศกึษา 2547  ใหย้งัคงใชข้อ้บงัคบัว่าดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ี พ.ศ.  2534  รวมทัง้กฎ  ค าสัง่  ประกาศ  ระเบยีบ  ทีป่ระกาศใชก้่อน
ขอ้บงัคบันี้ต่อไป  จนกว่าจะส าเรจ็การศกึษา 
 
   ประกาศ   ณ   วนัที ่  25   มถุินายน   2547 
 
 
 
 
                                                                                                  เกษม  สุวรรณกุล 
       (นายเกษม  สุวรรณกุล) 
             นายกสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

ค าปฏิญญาของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

 
ขา้พเจา้จะตัง้ใจเล่าเรยีนอยา่งเตม็ความสามารถของขา้พเจา้  จะประพฤตติามระเบยีบขอ้บงัคบัของ

มหาวทิยาลยัทุกประการ จะรกัษามารยาทอนัดงีามของนกัศกึษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานีอยา่งดทีีสุ่ดและโดย
ครบถว้นทุกประการ  ขา้พเจา้ตระหนกัในค าสตัยป์ฏญิญาทีใ่หไ้วต่้อมหาวทิยาลยัและจะรกัษาไวด้ว้ยเกยีรตแิละ
ศกัดิศ์รทุีกประการ 

 
 

 
 

 


