
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราซกัฏลำปาง 
ว่าคัวยการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราขกัฏลำปาง ว่าด้วย การศึกษาระดับ 
ปริญญาตริ ของมหาวิทยาลัยราฃกัฎลำปางให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบ้เจพัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ(๓) แห่งพระราขบัญญัติมหาวิทยาลัยราซกัฎ 
พ.ศ. ๖๕:๔๗ สภามหาวิทยาลัยราซกัฎลำปางในคราวประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕:๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๖ ๕ ๖๑ จีงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เร ียกว่า “ข้อบ ังคับมหาวิทยาลัยราซกัฎลำปางว่าด ้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตริ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี๋ให้ใช้บังคับลำหรับผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นด้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นซึ่งขัดหริอแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ไข้ 
ข้อบังคับน้ีแทน

ข้อ ๔ ใบข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราฃกัฎลำปาง
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราขกัฏลำปาง
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราซกัฏลำปาง
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีในมหาวิทยาลัยราชกัฎลำปาง
“ประธานคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหาร 

สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยราฃกัฎลำปาง
‘'อาจารย์ท ี่ปรึกษา”หมายความว่าบุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แนะนำให้คำปริกษา 

และแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาตลอดจนตักเตือน ดูแลความประพฤติของนักศึกษา
“อาจารย์ประจำวิขา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอนรายวิฃา 

ต่าง  ๆในแต่ละภาคการศึกษา
"นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตริของมหาวิทยาลัย
“น ักศ ึกษาภาคป กต ิ" หมายความว ่า น ักศ ึกษาท ี่ศ ึกษาเต ็ม เวลาในว ันทำการปกต ิของ 

มหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงนักศึกษาโครงการอื่นที่ศึกษาในวันทำการปกติทั้งในและนอกเวลา



๒

ราขการที่มีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรเทียบได้กับเวลาของนักศึกษาภ'ใด'นกติ
“นักศึกษาภาคพิเศษ”หมายความว่านักศึกษาที่ศึกษาในระบบการจัดการจัดการศึกษาเพื่อปวงขบ 

โครงการ จัดการศึกษาลำหรับบุคลากรประจำการและให้หมายความรวมถึง นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการจัด 
การศึกษาเพ่ือปวงซนโครงการอ่ืน  ๆ ท่ีใชัหลักสูตรมหาวิทยาลัยท่ีไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ

“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรี
“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใซ้แสดงปริมาณการศึกษาที่บักศึกษาได้รับแต่ละรายวิขา
“คาบ,' หมายความว่า ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอบเป็นเวลา ๑ ช่ัว'โมง

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เปีนไปตามข้อบังคับน้ี และมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศหรือ 
กำหนดวิธีปฎิบีติในรายละเอียดเพิ่มเติมเพ่ือปฏิบัติให้เปีนไปตามข้อบังคับนี้

หมวด ๑ 
ระบบการศึกษา

ข้อ ๖ ระบบการศึกษา ใข้ระบบทวิภาค ที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ โดย ๑ บี 
การศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่นัอยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
มหาวิทยาลัยอาจจะเบีดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้โดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต ตามสัดส่วน 
เทียบเคียงกับภาคการศึกษาปกติ

การจัดการเรียนการลอนแต่ละรูปแบบ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมซองแต่ละหลักสูตร ทั้งน้ี 
จะต้องจัดให้ได้เน้ีอหาโดยรวมท่ีมีน้ําหนักสมดุลกับจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร โดยคิดการเทียบนํ้าหนัก 
หน่วยทิต ตามข้อ ๗

ข้อ ฅเ การคิดจำนวนหน่วยทิตกำหนดไว้ดังน้ี
(๑) รายว ิซาภาคทฤษฎีท ี่ใข ้เวลาบรรยายหรืออภ ิปรายบ ีญหาไม ่น ้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยทิตระบบทวิภาค
(๖) รายวิซาภาคปฏิบัติท ี่ใข้เวลา'ฝืกหรีอทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

ภาคปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยทิตระบบทวิภาค
(๓) การ'สิกงานหรือ{(เกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝ็ก่โม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาภาคปกติ 

ให้มีค่า เท่กับ ๑ หน่วยทิตระบบทวิภาค
(๔) การทำโครงงาบหรือทิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใข้เวลาทำโครงงานหรือ 

กิจกรรมน้ัน  ๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยทิตระบบทวิภาค

หมวด ๒ 
หลักสูตรการศึกษา

ข้อ ๘ ให้หลักสูตรระดับปริญญาตรี ไว้ดังน้ี
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ บี) ให้มีจำนวนหน่วยทิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๐หน่วยทิต
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ บี) ให้มีจำนวนหน่วยทิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยทิต



€ก

(๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยทิดรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ หน่วยทิต

(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไห้มีจำนวนหน่วยทิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒
หน่วยทิต

ข้อ ๙ ระยะเวลาการศึกษา กำหนดดังน้ี
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เทิน ๘ ปีการศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี { ๕  ปี) ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
(๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เทิน ๑๒ ปีการศึกษา
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เทิน๔ ปีการศึกษา

หมวด ๓
การรับเช้าเปีนนักศึกษา สภาพนักศึกษาและการ'ขอศึนสภาพนักศึกษา

ข้อ ๑๐ คุณวุฒิและคุณสมปีติของผู้มีลืทธ้ิสมัครเป็นนักศึกษา
(๑) สำเร็จการศึกษาไมตรกวำขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตร ปริญญา 

ตรี หรือสำเร็จการศึกษาไม่ตรกว่าขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)
(๒) เป็นผู้มีความประพฤติดี
(๓) ไม่เป็นใรคท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(๔) มีคุฌสมปีติอ่ืนครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๑๑ การรับสมัครเช้าเป็นนักศึกษา
การรับสมัครเช้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๒ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(๑) ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เช้าเป็นนักศึกษา จะมีสภาพเป็นนักศึกษาก็ต่อเมื่อได้ขึ้น 

ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
(๒) ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เช้าเป็นนักศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดนส่ง 

หลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อนายทะเบียนมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งชำระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

(๓) ผู้สมัครท่ีได้รับการคัดเลือกให้เช้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิขาใด และระบบใด ต้องข้ึน 
ทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาน้ันและระบบน้ัน

ข้อ ๑๓ ประเภทนักศึกษาและการเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
(ก) นักศึกษาแบ่งเป็น ๒ ประเภท 

(๑) นักศึกษาภาคปกติ 
(๒) นักศึกษาภาคพิเศษ



(ข) การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
(๑) ในกรณีที่มีเหตุผลและมีความจำเป็น มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาภาคปกติเปลี่ยน 

ประเภทเป็นนักศึกษาภาคพิเศษได้ ทั้งนี้นักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ รวมท้ังขำระ 
ค่าธรรมเนียม การศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ โดยให้นับระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่การเป็นนักศึกษา 
ภาคปกติ

(๖) นักศึกษาภาคพิเศษจะขอเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษาภาคปกติไม่ได้ 

ข้อ ๑๔ การเปลี่ยนหลักสตรสาขาวิชา
(๑) นักศึกษาอาจเปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาโดยความเห็นขอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และคณบดีที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) น ักศึกษาที่ได้ร ับอนุม ัต ิให้เปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด
(๓) นักศึกษาที่เปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในสาขาวิชาเดีมมาแล้วไม่น้อยกว่า 

๑ ภาคการศึกษาปกติ
(๔) ระยะเวลาการศึกษา ให้นับตั้งแต่เข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม 

ข้อ ๑๔ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ีน
(ก) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิทยฐานะเทียบเท่า 

มหาวิทยาลัยและกำลังศึกษาในหลักสูตรที่มิระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
การรับโอนจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็บขอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีคณะที่ฃอเข้า 
ศึกษาน้ัน และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

(ข) คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณารับโอน 
(๑) มีคุณสมบีติครบตามข้อ ๑0 
(๒) ไม่เป็นผู้ท่ีพ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดีม
(๓) ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ 

(ค) นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนผลการเรียน ต้องยื่บคำร้องต่อมหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
๔ สัปดาห์ ก่อนวันเป็ดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น พร้อมกับแนบเอกสารตาม 
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๑๖ การเทียบโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนประลบการณ์ 
ให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๑ฟ กาพ้นสภาพนักศึกษา
นักศึกษาต้องพ้นสภาพในกรณีต่อไปนี้
(ก) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือ
(ช) ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก หรีอ



๕

(ค) ถูกคัดซื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีต่อไปน้ี
(๑) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการคึกพาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักคึกพา หรือ 
(๒) เมื่อพ้นกำหนดเวลา ๑ ภาคการคึกษาแล้ว ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการคึก,พาต่างๆ ตามท่ี 

มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อรักพาสภาพนักคึกพา หรือ
(๓) ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมนัตตามข้อ ๑๐ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ 
(๔) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตรกว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการคึกพาที่ ๒ และค่าระดับ 

คะแนนเฉล่ียสะสมตรกว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการคึกษาท่ี ๔, ๖, ๘, ๑๐, ๑๒ หรือ
(๔) ต้องโทพโดยคำพิพากพาถึงท่ีสุด ให้จำคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีได้กระทำ 

โดยประมาท หรือ
(๖) กระทำการทุจริตหรือมีความประพฤติอันเป็นความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๘ การคืนสภาพนักคึกพา
นักคึกพาท่ีพ้บสภาพเป็นนักคึกพาด้วยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอ่ืนๆ โดยไม่ได้กระทำผิดทางวินัย 

และไมใต้พ้นสภาพโดยมีผลการเรียนตรกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๗^อาจขอคืบสภาพนักคึกพาได้ โดยได้รับ 
อนุมัติจากอธการบดี

หมวด ๔
การลงทะเบียนเรียนและการเรียบ

ข้อ ๑๙ การลงทะเบียนเรียน
(ก) น ักค ึกพาต ้องลงทะเบ ียนเร ียน ตามว ิธ ีการลงทะเบ ียนเร ียน  วัน เวลา และสถานที่ 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนดมีฉะนี้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ข) การลงทะเบียนเรียนจะลมบรพ์ก็ด่อเมื่อนักคึกพาได้ชำระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยพร้อม 

ทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กำหนด
(ค) เมื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักคึกพาในภาคการคึกพาใดต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการคึกพานั้น 

เป็นจำนวนหน่วยถึตไม,นอยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
(ง) นักคึกพาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียบภายในกำหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะไม่มี 

สิทธิเรียนในภาคการคึกพานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเคพจากอธิการบดี 
(จ) จำนวนหน่วยทิตแต่ละภาคการศ ึก พา

(๑) นักคึกพาภาคปกติต้องลงทะเบียนเรียนรายวิฃาใบภาคต้น และภาคปลาย ภาคการคึกพา 
ละไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยทิต ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๕  หน่วยทิตและ 
ไม่เทิน ๑๒ หน่วยทิต ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนตามแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(๒) นักคึกพาภาคพ้เศพต้องลงทะเบียนเรียนรายวิขาในภาคต้นและภาคปลายภาคการคึกพาละ 
ไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยทิต และไม่เกิน ๑๔ หน่วยทิต ส่วนภาคการคึกพาฤดูร้อนใม่ตรกว่า ๔ หน่วยทิตและไม่เกิน 
๑๒ หน่วยทิต ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนตามแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(๓) ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง นักคึกพาภาคปกติและนักคึกพาภาคพิเศษอาจยื่น 
คำร้องขออนุมัติจากอธิการบดีเพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิซามากกว่าที่กำหนดไว้ใต้



(๔) นักศึกษาที่จะจบหลักสูตรและเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจำนวนหน่วยทิตตํ่ากว่า 
เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ใน (๑) และ (๒) ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจำนวนหน่วยทิตท่ีเหลือได้

(๔) ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น อธิการบดีอาจอนุนัติให้นักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษา 
ภาคพิเศษไปลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างภาคได้ โดยจะด้องชำระค่าลงทะเบียน 
เรียนรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๐ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
(๑) การลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยทิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

โดยไม่นับหน่วยทิตรวมเช้าในจำนวนหน่วยกิตใบภาคการศึกษาและจำบวบหน่วยกิตตามหลักสูตรจะไม่บังคับ 
ให้นักศึกษาสอบและไม่มีผลการเรียนแจ้ง

(๒) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยทิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ 
จากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น โดยต้องชำระค่าหน่วยทิตของรายวิชาที่เรียบและให้นักศึกษาระบุในบัตร 
ลงทะเบียนว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยทิต

(๓) ให้มหาวิทยาลัยจัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงในระเบียนในช่องผลการเรียนรายวิชาที่เรียน 
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยทิต เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ชองเวลาเรียนทั้งหมดชองรายวิชา 
น้ันเท่าน้ัน

(๔) มหาวิทยาลัยอาจอบุมีติให้บุคคลภายนอกใดๆ •ที่!ม่ใช่นักศึกษาเช้าเรียบบางรายวิชาเป็นพิเศษ 
ได้แต่ผู้นั้บจะต้องมีคุณสมบัติและพี้นความรู้การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยจะต้องปฏิบัติตาม 
ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ และต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ

ข้อ ๒๑ การขอลอน ขอเพ่ิม หรือขอยกเลิกรายวิชาเรียน
(๑) การขอถอนขอเพิ่มและขอยกเลิกรายวิชาเรียนจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดย ความ 

เห็บขอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
(๒) การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาเรียนต้องกระทำภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา 

ปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
(๓) การขอยกเลิกรายวิชาใด ด้องกระทำภายในสัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษาปกติหรือ 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ข้อ ๒๒ การขอถอนหรือขอเพิ่มค่าเหมาจ่ายค่าบำรุงการศึกษาชองนักศึกษาที่ฃอถอนหรือขอเพิ่ม 
รายวิชา ภายในเวลาที่กำหนดมีส ิทธิขอถอนคีนหรือขอเพ ิ่มค่าเหมาจ่ายค ่าบำรุงการศึกษาตามเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๒๓ การลงทะเบียนเพี่อรักษาสภาพนักศึกษา
(๑) นักศึกษาที่ลาพักการเรียน หรือถูกสั่งให้พักการเรียนตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษาต้อง 

ชำระเงิน ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีฉะน้ันจะต้องพันสภาพนักศึกษา
(๒) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๘ สัปดาห์แรก 

นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใบ ๔ สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน



ฅเ

มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรบตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำห'นด ทั้งนี้จะต้องดำเมินการรักษาสภาพภายในภาค 
การศึกษาบ้ัน

ข้อ ๒๙ การลาพักการเรียน
นักศึกษาอาจยื่นขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑) ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

สนับสนุน
(๓) เจ็บมิวยจนต้องพักรักษาตัวเมินเวลาบานเกินร้อยละ ๒0 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาค 

การศึกษาบั้นตามคำลังแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ
(๔) เม ื่อนักศึกษามีความจำเมินส่วนตัว อาจยื่นคำร้องขอลาพ ักการเรียบได้ ถ้าได้เรียนใน 

มหาวิทยาลัยแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
(๕) การลาพักการเรียน นักศึกษาต้องยื่นคำร้องต่อกองบริการการศึกษาภายในลัปดาห็ที่ ๔ ของ 

ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนเละให้อธิการบดีเมินผู้พิจารณาอนุมัติ โดยฝ่านความเห็นขอบของอาจารย์ 
ท่ีปรึกษา

(๖) ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุม้ติให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูใน 
ระยะเวลาการศึกษาด้วย

ข้อ ๒๕ การลาออก
นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเมินนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ต้องยื่นคำร้องต่อ 

อธิการบดีให้เมินผู้พิจารณาอนุมัติการลาออกจะลมนุรณีก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออกได้

ข้อ ๒๖ น ักศึกษาจะมีส ิทธิสอบปลายภาคการศึกษาในรายวิขาใด ก็ต่อเม ื่อมีเวลาเรียนใน 
รายวิขาบั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรีm I ท้ังหมด ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ตากว่า 
ร้อยละ ๖๐ ให้อยูไนดุลยพินิจของผู้สอนพิจารณาการเข้าสอบปลายภาค กรณีที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ นักศึกษาไมมสิทธิสอบปลายภาคในรายวิขาบั้น ผู้ไมมัสิทธิสอบปลายภาคการศึกษาในรายวิชาใดให้ได้รับ 
ผลการเรียนรายวิขาบั้นเมิน F เว้นแต่จะได้ยกเลิกรายวิชาเรียนดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย 
กำหนด

หมวด ๕

การวัดและการประเมินผลการศึกษา

ข้อ ๒๗ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
(ก) มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาของรายวิฃาที่นักศึกษาลงทะเบียน ภาคการศึกษาละ 

ไม่น้อยกว่าหน่ีงคร้ัง
(ข) มหาวิทยาลัยใช้ระบบการให้ระดับคะแนน และค่าระดับคะแนนในการประเมินผลในรายวิขา 

ที่มีการประเมินผลเมินระบบการให้ระดับคะแนน ให้แบ่งระดับคะแนน และค่าระดับคะแนน เมิน ๘ ระดับ 
ดังบ้ี



ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน
A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐๐
B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๔๐
B ดี (Good) ๓.๐๐
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 1อ.๔๐
C พอใช้ (Fair) 1อ.๐๐
D+ อ่อน (Poor) ๑.๔๐
0 อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐๐
F ตก (Failed) ๐.๐๐

(ค) ในกรณีท่ีหลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินผลใ'มรายวิชาใด โดยใม่มีค่าระดับคะแนนหรือได้รับ 
การยกเว้น การเรียนรายวิชา หรือการเทียบโอนประสบการณ์ หรือนักศึกษาได้ยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัยก่อน 
การลงทะเบียนรายวิชาใดให้มีการประเมินผลโดยไม่มีค่าระดับคะแนน ให้แสดงผลการศึกษาในรายวิชานั้นด้วย 
ตัวอักษรดังน้ี

อักษร ความหมาย
ร ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (Satisfactory)
บ ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ( U n s a t i s f a c t o r y )

(ง) ในกรณีที่รายวิชาใดยังมิได้ประเมินผลหรือไม,มิการประเมินผล หรือลงทะเบียนเรียนซํ้า 
การรายงานผลการศึกษารายวิชานั้น อาจแสดงด้วยอักษร ดังน้ี 

อักษร ความหมาย
I ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
Au ลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมฟ้ง โดยใม่มีการประเมินผล (Audit)
พ  ยกเลิกรายวิชา (Withdraw)

(จ) การให้ I ในรายวิชาใดจะทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย โดยได้รับความเห็นชอบจาก 

อาจารย์ประจำวิชา
(๒) อาจารย์ประจำวิชาเห็นสมควรให้รอผลของการศึกษา เพราะนักศึกษาทำงานที่เป็น 

ส่วนประกอบของการศึกษาของรายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์
(ฉ) ถ้านักศึกษาได้อักษร I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องดำเนินการขอประเมินผลเพื่อเปลี่ยนอักษร I 

ให้เป็นระดับคะแนนหรืออักษร ร หรือ บ ก่อนสิ้นภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ดำเนินการแก้อักษร I ภายในเวลาที่กำหนด ให้นายทะเบียนแจ้งให้อาจารย์ 

ประจำวิชา ส่งผลการเรียนเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน I ภายในระยะเวลาที่บายทะเบียนกำหนด หากพ้นกำหนดให้ 
บายทะเบียนปรับผลการเรียน I เป็น F

เมื่อเปลี่ยนระดับคะแนนในภาคการศึกษาถัดไปแล้วให้นำไปคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยใน 
ภาคการศึกษาที่ได้รับอักษร I ด้วย



(ช) การให้ พ  ในรายวิขาใดจะทำได้ในกรณีดังต่อไปบี้ 
(๑) นักศึกษา’ได้รับอนุมัตให้ยกเลิกราย'วิชาน้ัน 
(๒) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน 
(๓) นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 

(ซ) การให้ Au ในรายวิชาใดจะทำได้ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษ 
โดยไม่นับหน่วยทิต และเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด

(ณ) การนับหน่วยกิตสะสม ให้นับหน่วยทิตสะสมเฉพาะรายวิขาที่มีค่าระดับคะแนนตาม ข้อ ๒๗ 
(ข) และรายวิชาที่ได้ค่าระดับคะแนน ร แต่ไมโซ'รายวิชาท่ีต้องเรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะ

(ญ) การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นำเอาผลคูณจำนวน 
หน่วยทิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชา ที่ลงทะเบียนและมีค่าระดับคะแนนตามข้อ ๒๗(ข) มารวมกันแล้ว 
หารด้วยผลบวกของหน่วยกิตฃองรายวิชาดังกล่าวผลของการหารบี้Iห้มีทศนิยม ๒ ตำแหน่งโดยไม่มีการบีดเศษ 

(ฎ) การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน
(๑) รายวิขาใดที่นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนตรกว่า C นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนชรหรือ 

เรียนแทนไดต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรีกษา ประธานกรรมการบริหารสาขาวิชา คณบดี และ 
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

(๒) รายวิชาใดท่ีนักศึกษาลอบได้ระดับคะแนน C หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนเรียนซ้ําอีกไมได้ 
(๓) รายวิชาบังคับที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน F นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชานั้น 
กรณีในรายวิชาเลือกได้ระดับคะแนน F นักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่นตามโครงสร้าง 

หลักสูตรเรียนแทนไต้
(ฎ) การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยให้มีการคำนวณ 

ทุกภาคการศึกษาและไม่นำรายวิชาที่ได้รับอักษร I มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือเรียนแทบให้นำหน่วยทิตและค่าระดับคะแนนครั้งที่ได้ 

รับผลการประเมินครั้งสุดท้ายมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยระดับคะแนนสะสม
(ฐ) หลักเกณฑ์ วิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย

กำหนด

ข้อ ๒๘ การทุจริตการสอบ
นักศึกษาที่ทำการทุจริตด้วยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบ จะได้รับการลงโทษตามประกาศ

มหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๙ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(๒) การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย



ห ม ว ด  ๖

การสำเร็จการสิกษาและการขอรับปริญญา
ข้อ ๓๐ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 

(ก) มีความประพฤติดี
(ข) ลอบไต้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
(ค) ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.0๐ 
(ง) ต้องมีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรดังนี้

(๑) ไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตริ (ต่อเนื่อง)
(๒) ไม่น้อยกว่า๖ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรปริญญาตริ๔ ปี
(๓) ไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรปริญญาตริ ๕  ปี
(๔) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรปริญญาตริ ๖ ปี
ในกรณีเปีนนักศึกษาเทียบโอบ ต้องมีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

การศึกษาปกติ
(จ) ผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ฉ) ลอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๓๑ การขอสำเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญาให้นักศึกษายื่นคำร้องต่อนายทะเบียน 
ภายใน ๒ เดือนนับแต่วันเปีดภาคการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษานั้น

ข้อ ๓๒ การให้ปริญญา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ได้ยื่นความจำนงขอรับปริญญาและมิความประพฤติดี เพ่ือ 

เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมิติให้ปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกึยรตินิยมดังนี้ 
(๑) ปริญญาบัณฑิต
นักศึกษาผู้มิสิทธี้ได้รับปริญญาบัณฑิต ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๒) ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๒
นักศึกษาผ้ม ิส ิทธึ๋ได ้ร ับปริญญาบัณฑิตเก ียรติน ิยมอันดับ ๒ ต ้องเป ็นผ ู้ท ี่สำเร ็จการศ ึกษา 

ตามหลักสูตรและตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการเรียน ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒(ะ ข้ีน’ไป 
ไม่เคยสอบได้ D+ หรือ D หรือ F หรือ บ ในรายวิชาใด 

(๓) ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาผู้มิสิทธิ้ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ ต้องเป็นผู้ท ี่สำเร็จการศึกษาตาม 

หลักสูตรและตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการเรียน ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓ . ๖ ๐  ข้ีน'ไป และ 
ไม่เคยสอบได้ D+ หรือ D หรือ F หรือ บ ในรายวิชาโด

การให้ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง จะต้องคิดผล 
การเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่านั้นประกอบด้วย



ข้อ ๓๓ ให้มหาวิทยาลัยตั้งกรรมการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษ'า ทำหน้าที่ตรวจสอบและ 
รับรองความถูกต้องของผลการศึกษาสำหรับผู้ที่อยู่ในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

บทเอพาะกาล
ข ้อ  ๓๔ ผู้ที่เข้าศึกษาก่อข้อบังคับนี๋ใข้บังคับ ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ว ่า ด ้ว ย  

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๔๔๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา 
ตรี พ.ศ. ๒๔๔๙ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับจนกว่าผู้นั้นจะสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

๔ะ ^ ^ -

(นายสุชาติ เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราขภัฏลำปาง


