ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
_______________________

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑.
ขอ ๒.
ขอ ๓.

ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลที่เขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะ”
หมายความรวมถึง สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ที่มีการเรียนการสอน
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําสวนงานทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นทีม่ ี
ฐานะเทียบเทาคณะที่มกี ารเรียนการสอน
“คณบดี”
หมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทา
คณะที่มกี ารเรียนการสอน
“หลักสูตร”
หมายถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีที่สอดคลองและ
สนับสนุนนโยบาย หรือการดําเนินงานหรือขอบังคับ กฎ ระเบียบของ
สภาวิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะ (ถามี) และไดรับการอนุมตั ิ
จากสภามหาวิทยาลัย โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
รับทราบการเสนอขอเปดสอนหลักสูตรใหม/การปรับปรุงหลักสูตรแลว
“อาจารยประจําหลักสูตร”
หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี
“คณะกรรมการหลักสูตร”
หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดี เพื่อทําหนาที่บริหาร
จัดการและพิจารณาหลักสูตร

๒

ขอ ๔.

การรับนักศึกษา
ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะ
โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรตามเงื่อนไข
และวิธีการที่ระบุไวในหลักสูตร หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี ซึ่งการรับนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี มี ๓ ประเภท คือ
๔.๑ มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา โดยระบบโควตา
๔.๒ มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยรับสมัครผานสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๔.๓ คณะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผานความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย
ขอ ๕.

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี้
๕.๑ ระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา
๑๕ สัปดาห ซึง่ อาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละคณะ
และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
๕.๒ ระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะ
เวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห ซึ่งอาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตาม
ความจําเปนของแตละคณะ และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียง
กันไดกับการศึกษาภาคปกติ
๕.๓ ระบบอื่น คณะอาจจัดการศึกษาระบบอื่น ซึ่งตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบนั้นในหลักสูตร
ใหชัดเจน โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค หรือระบบ
ไตรภาค

ขอ ๖.

การกําหนดหนวยกิตสําหรับแตละรายวิชา ใหถือเกณฑดังตอไปนี้
๖.๑ ระบบทวิภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา หรือการศึกษาทีเ่ ทียบเทา
ที่ใชเวลา ๑ ชัว่ โมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๕ ชัว่ โมง และศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา เทากับ ๑ หนวยกิต
ระบบทวิภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง หรือการศึกษาที่เทียบเทา ทีใ่ ชเวลา๒ - ๓ ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือ ๓๐ - ๔๕ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๕
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

๓

(๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานวิชาชีพ) หรือการทําโครงงาน หรือกิจกรรม
การเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลา ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๔๕-๙๐
ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๒ ระบบไตรภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา หรือการศึกษาที่เทียบเทา ที่ใช
เวลา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๒ ชัว่ โมงตอ
สัปดาห หรือไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบ
ไตรภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง หรือการศึกษาทีเ่ ทียบเทา ที่ใชเวลา ๒-๓ ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือ ๒๔-๓๖ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๒
ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค
(๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานวิชาชีพ) หรือการทําโครงงานหรือกิจกรรมการ
เรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ทีใ่ ชเวลา ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๓๖-๗๒ ชั่วโมง
และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๒ ชัว่ โมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค
๖.๓ ในกรณีที่ไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๖.๑ หรือ ขอ ๖.๒ ได ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่
คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพิจารณากําหนดหนวยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม โดย
ใหแสดงรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
ขอ ๗.

จํานวนหนวยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา
๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิตทวิภาค หรือ ๑๕๐
หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา
๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิตทวิภาค หรือ ๑๘๗.๕
หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอ ยกวา ๑๘๐ หนวยกิต
ทวิภาค หรือ ๒๒๕ หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา
๗.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมจี ํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิตทวิภาค หรือ
๙๐ หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะตองสะทอน
ปรัชญาและเนือ้ หาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนนั้ ๆ โดยครบถวนและใหระบุ คําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อ
หลักสูตร
ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รบั เขาศึกษาในหลักสูตรนั้น

๔

ขอ ๘.

การกําหนดสัญลักษณแสดงผลการศึกษา
๘.๑ สัญลักษณซึ่งมีแตมประจํา
ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจจะแสดงไดดว ยสัญลักษณตา ง ๆ ซึง่ มีแตมประจํา ดังนี้
สัญลักษณ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แตมประจํา
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๐.๐๐

๘.๒ สัญลักษณซึ่งไมมีแตมประจํา
ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตาง ๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
AU
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
I
รอการประเมินผล (Incomplete)
P
การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress)
S
พอใจ (Satisfactory)
T
การโอนหนวยกิต (Transfer of Credit)
U
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
X
ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)
๘.๓ การตัดสินผลการศึกษา
(๑) สัญลักษณที่มแี ตมประจําไมนอยกวา ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S เปนการประเมินผลวา ได
หรือ ผาน (Pass) ในแตละรายวิชา
(๒) สัญลักษณที่มแี ตมประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ U ในแตละรายวิชาถือวามีความรู
ความสามารถต่ํากวาเกณฑ ถาจะตัดสินการประเมินผลเปนอยางอืน่ ใหอยูใ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ ในกรณี
ใหสอบแกตัวหรือปฏิบัติงานแกตวั เมื่อเสร็จสิ้นแลวจะใหสัญลักษณที่มีแตมประจําไดไมเกิน
๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S

๕

๘.๔ การให F จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานที่ประเมินผลวา ตก
(๒) นักศึกษาขาดสอบ โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่คณะกรรมการ
ประจําคณะมอบหมาย
(๓) นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑
(๔) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ เชน เขาสอบสายเกินเวลาที่กําหนด ทําผิดวินยั วาดวยการ
แตงกายนักศึกษา หรือมีการกระทําตามขอ ๒๒ และไดรบั การตัดสินใหตก
(๕) นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ I แลวไมดําเนินการสอบ หรือไมปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาคการศึกษา
ปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค หลังสิ้นภาคการศึกษาที่ไดสัญลักษณ I
ยกเวนกรณีที่นกั ศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒
(๖) นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ P แลวไมสอบ และ/หรือไมสงผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนด
(๗) นักศึกษาที่ไมสอบแกตัวหรือไมปฏิบัติงานแกตัวตามที่กําหนดไวใน ๘.๓ (๒) หรือสอบแกตวั
หรือปฏิบัติงานแกตวั แลว แตยังประเมินผลวา “ไมได” หรือ “ไมผาน”
๘.๕ การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมหี นวยกิต หรือมีหนวยกิต แตภาควิชาหรือ
คณะเห็นวาไมควรจําแนกผลการศึกษาออกเปนสัญลักษณที่มีแตมประจํา
๘.๖ การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่นกั ศึกษาแจงความจํานงเขารวมศึกษา โดยไมนับหนวยกิต
แตตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบตั ิการไมนอยกวารอยละ ๘๐
๘.๗ การให I จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมสงผลงาน เพราะปวยโดยมีใบรับรองแพทยจากหนวยบริการ
สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจําหนวยบริการ
สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ใหอยูใ นดุลยพินิจของผูที่คณะกรรมการ
ประจําคณะมอบหมาย
(๒) นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑ เนื่องจากปวยโดยมีใบรับรองแพทยจาก
หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจํา
หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ใหอยูใ นดุลยพินิจของผูที่
คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย
(๓) นักศึกษาไมไดเขาสอบ และ/หรือไมไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจําคณะ หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย
๘.๘ การให P จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มกี ารสอนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวา ๑ ภาค
การศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชานัน้ ยังไมสิ้นสุด
๘.๙ การให T จะกระทําไดในกรณีที่โอนยายหนวยกิตมาจากคณะ หรือสถาบันอื่น
๘.๑๐ การให W จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหถอนการศึกษาตามขอ ๑๐.๓
(๒) นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา
(๓) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา
๘.๑๑ การให X จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่คณะยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาของ
รายวิชานัน้ ๆ ตามกําหนด

๖

ขอ ๙.

การลงทะเบียน
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา และจํานวนหนวยกิตที่ไมนอยกวาที่แตละหลักสูตรกําหนด
โดยเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
๙.๑ การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหลงทะเบียน
เรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต และในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียน
ไดไมเกิน ๙ หนวยกิต โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาดําเนินการไดครบขั้นตอน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเปน อาจใหมกี ารลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต
แตกตางไปจากเกณฑขางตนได ทั้งนี้ตอ งไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
โดยตองเรียนใหครบตามรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร
๙.๒ การลงทะเบียนเรียนซ้ํา จะทําไดตอเมื่อ
(๑) รายวิชานัน้ ไดสัญลักษณ F หรือ W หรือ U หรือคณะกรรมการประจําคณะ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเห็นวานักศึกษาควรเรียนซ้ํา ตามขอ ๘.๓ (๒) กรณี
ที่เปนรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่ แทนได หรือ
(๒) นักศึกษาตองการเรียนซ้ําในรายวิชาที่เรียนแลว เพื่อแกไขผลการศึกษาใหไดแตมเฉลี่ยสะสม
สู งขึ้ น แต ต อ งได รับ ความเห็น ชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยทปี่ รึกษา
(๓) การลงทะเบียนเรียนซ้ําในแตละรายวิชา ตามขอ ๙.๒ (๑) และ ขอ ๙.๒(๒) นักศึกษาจะ
ลงทะเบียนเรียนซ้ําไดตามจํานวนครั้งที่คณะกําหนด แตซ้ําไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง ยกเวนกรณี
ที่นักศึกษาไดรับอนุญาต ใหลาพักการศึกษา ตามขอ ๑๕.๑(๑) ขอ ๑๕.๑(๒) และ ขอ ๑๕.๑(๓)
๙.๓ การลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร
นักศึกษาที่ตองการเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนด
ไดตามขอ ๙.๑ และเมื่อเรียนครบรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนดแลว จะไดรับอนุมัติปริญญาของ
หลักสูตรนั้น ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาในทุกหลักสูตรตองไมเกิน ๘ ปการศึกษา โดยนับตั้งแตแรก
เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี

ขอ ๑๐. การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา
นักศึกษาจะขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชาไดตอเมือ่ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําหลักสูตร
และตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้
๑๐.๑ การขอเพิ่มรายวิชา จะตองดําเนินการภายใน ๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอ น สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปด
ภาคการศึกษาใหขอเพิ่มภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานัน้
๑๐.๒ การขอลดรายวิชา รายวิชาที่ขอลดจะไมบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไมนับครั้งในการลง
ทะเบียน หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห
แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาคการศึกษา ใหขอ
ลดภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานัน้

๗

๑๐.๓ การขอถอนรายวิชา ดําเนินการไดหลังสัปดาหที่ ๒ นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือหลัง
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน หรือหลังสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษารายวิชาที่
เปดสอนไมพรอมกับการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย จนถึงหนึ่งสัปดาหกอ นสอบสิ้นสุด
รายวิชานัน้ รายวิชาที่ขอถอนจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและนับครั้งในการลงทะเบียนเรียน
ทั้งนี้ การอนุญาตหรือไมอนุญาต ใ หเพิม่ ลด และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผูทคี่ ณบดี
มอบหมาย จะตองแสดงเหตุผลประกอบดวย
ขอ ๑๑. เวลาเรียน
นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝกงาน และการฝกภาคสนาม
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น ๆ
ขอ ๑๒. การนับจํานวนหนวยกิต
๑๒.๑ การนับจํานวนหนวยกิตของนักศึกษาเพื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิต
ที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่ไดรับการประเมินผลวา “ได” หรือ “ผาน” เทานั้น
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ ครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิต
ครั้งสุดทายที่ประเมินผลวา “ได” หรือ “ผาน” ไปคิดเปนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
๑๒.๒ การรวมจํานวนหนวยกิตเพือ่ ใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย ใหนับจํานวนหนวยกิตของทุกรายวิชาที่
ผลการศึกษามีแตมประจํา
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ ครั้ง ใหนบั จํานวนหนวยกิตที่ลง
ทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ๆ ครั้งสุดทายไปใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย
ขอ ๑๓. การคิดแตมเฉลี่ย
แตมเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ แตมเฉลี่ยประจําภาค และแตมเฉลี่ยสะสม การคํานวณแตมเฉลีย่ ใหทําดังนี้
๑๓.๑ แตมเฉลี่ยประจําภาค ใหคาํ นวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานัน้ โดยเอา
ผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวย
จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจําที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ใหมี
ทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓
๑๓.๒ แตมเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
จนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผล
การศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา และผล
การศึกษามีแตมประจํา ตามขอ ๑๒.๒ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓
ในกรณีที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ํา ใหนําแตมประจําของสัญลักษณที่ไดรับการประเมิน
ครั้งสุดทายมาคํานวณแตมเฉลี่ย

๘

ขอ ๑๔. การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิต
นักศึกษาที่ยายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัย
หรือที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือ
นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนยายหนวยกิตใหครบหนวยกิต
ตามหลักสูตรได โดยไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น และมีผลการศึกษาที่มีสัญลักษณ
เปน T การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตนีใ้ หใชเฉพาะนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหโอนยาย หรือนักศึกษาที่
ไดรับอนุมัติใหเรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอื่น ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบหลักสูตร หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรือคณะกรรมการหลักสูตร ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
๑๔.๑ เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา และโอนยายหนวยกิต
(๑) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่โอนยายจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในหรือตางประเทศที่มี
มาตรฐานไมตา่ํ กวามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย
(๒) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหา และใหประสบการณการเรียนรู ครอบคลุมหรือ
เทียบเคียงกันได ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิต
และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย
(๓) เปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมเกิน ๕ ป ถาไมเปนไปตามนี้
ใหอยูใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ
(๔) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา
(๕) การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิต ใหทําไดไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร
๑๔.๒ การขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตใหทําหนังสือถึงคณบดี พรอมหลักฐานที่เกีย่ วของกับ
รายวิชาที่ขอโอน ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการหลักสูตรประจําภาควิชาทีเ่ กีย่ วของ และ/หรือคณะ
กรรมการประจําคณะเปนผูพจิ ารณาพรอมเหตุผลในการอนุมัติ และนําเสนอมหาวิทยาลัย และ/
หรืออธิการบดีเปนผูอนุมัติ หรือใหความเห็นชอบการอนุมัติจากระดับคณะ
๑๔.๓ รายวิชาที่เทียบและโอนยายหนวยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื่อรายวิชาที่เทียบโอน
ให โดยใชสญ
ั ลักษณเปน T และจะไมนาํ มาคิดแตมเฉลี่ย
๑๔.๔ นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา หรือกลุมรายวิชา และโอนยายหนวยกิต ตามขอ ๑๔.๑(๑) -๑๔.๑(๓)
มีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินยิ ม ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ ๒๑ ของขอบังคับฉบับนี้
๑๔.๕ การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิตที่มไิ ดอยูใ นขอบังคับใดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หลักสูตรประจําภาควิชาที่เกีย่ วของ และ/หรือคณะกรรมการประจําคณะ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดี เปนผูอ นุมัตหิ รือใหความเห็นชอบการอนุมัตจิ ากระดับคณะ
ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอ ๑๔.๑

๙

ขอ ๑๕. การลาพักการศึกษา
๑๕.๑ นักศึกษาอาจยืน่ คํารองขออนุญาตลาพักการศึกษา ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
(๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือไดเขารวมโครงการอืน่ ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นชอบดวย
(๓) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรอง
แพทยจากหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยอื่นที่รบั รอง
โดยแพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๔) เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว อาจยืน่ คํารองขอลาพักการศึกษาไดแตตองไดศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา และมีแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ ใหนักศึกษายืน่ คํารองตอคณบดี หรือผูที่คณบดี
มอบหมายโดยเร็วที่สุด และใหคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมตั ิ
๑๕.๒ เมื่อนักศึกษามีเหตุสุดวิสยั จําตองลาพักการศึกษา ดวยเหตุผลนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ ๑๕.๑
ใหยนื่ คํารองตอคณบดีหรือผูท ี่คณบดีมอบหมายโดยเร็วที่สุด และใหคณะกรรมการประจําคณะ
หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะที่นกั ศึกษาสังกัดมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ
๑๕.๓ การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ใหอนุมตั ิไดครั้งละไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือ ๓ ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค
ถามีความจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาใหมตามวิธีในขอ
๑๕.๑ หรือ ๑๕.๒ แลวแตกรณี
๑๕.๔ ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ใหนับเวลาที่ลาพักอยูในระยะเวลาการศึกษา
ดวย ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ตามขอ ๑๕.๑(๑) และ ขอ ๑๕.๑(๒)
หรือในกรณีทมี่ ีเหตุสุดวิสยั ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
๑๕.๕ ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา โดย
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถูกจําหนายชื่อออกจากมหาวิทยาลัย
๑๕.๖ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษา
ตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายกอนกําหนดวันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมนอยกวา
๑ สัปดาห
การอนุมัติหรือไมอนุมัติ ใหลาพักการศึกษาตามความในวรรคกอน คณบดีหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจะตองระบุเหตุผลในการพิจารณาดวย
ขอ ๑๖. การจําแนกสภาพนักศึกษา
๑๖.๑ การจําแนกสภาพนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาเปนปแรก จะจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาที่สอง ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือสิ้นภาคการศึกษาที่สามตามการจัด
การศึกษาแบบไตรภาค นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา สวนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแตปที่ ๒ เปนตนไป จะ
จําแนกสภาพนักศึกษา เมือ่ สิ้นภาคการศึกษาปกติของแตละภาค หรือเมื่อสิ้นปการศึกษาสําหรับ
หลักสูตรที่มีการศึกษาตอเนือ่ งตลอดป สําหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี อาจใหจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูรอนได

๑๐

๑๖.๒ การจําแนกสภาพนักศึกษาใหพิจารณาวาเปนนักศึกษาสภาพปกติหรือสภาพวิทยาทัณฑ ดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษาแรก หรือนักศึกษา
ที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง
๒.๐๐ จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง ๑.๘๐
ประเภทที่ ๒ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐
ขอ ๑๗. ฐานะชั้นปของนักศึกษา
ใหเทียบฐานะชั้นปของนักศึกษาจากจํานวนหนวยกิตที่สอบได
หลักสูตรนั้น

ตามอัตราสวนของหนวยกิตรวมของ

ขอ ๑๘. การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี้
๑๘.๑ ศึกษาครบตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหไดรับอนุปริญญาหรือปริญญาตามขอ ๒๐
๑๘.๒ ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีใหลาออก
๑๘.๓ อธิการบดีสั่งใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) เมื่อมีการจําแนกสภาพนักศึกษา และมีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑประเภทที่ ๑ ที่มีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ อีก ๒ ภาคการ
ศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๓
ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกี ารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค
หรืออีก ๑ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา โดยใชระบบอืน่ ตามขอ ๕.๓
(๓) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑประเภทที่ ๒ ที่มีแตมเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๒.๐๐ อีก ๔ ภาคการ
ศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๖
ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกี ารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค
หรืออีก ๒ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา โดยใชระบบอื่นตามขอ ๕.๓
(๔) ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับครบจํานวนครั้งตามขอ ๙.๒(๓) แลวผลการศึกษาหรือ
ผลการสอบ ยังคง “ไมได” หรือ “ไมผาน”
(๕) มีเวลาเรียนเกิน ๒ เทาของเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
(๖) เมื่อพนกําหนดเวลา ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลว ยังไมลงทะเบียนเรียน หรือยัง
ไมไดดําเนินการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา โดยขาดการติดตอหรือโดยไมมีเหตุผลสมควร
(๗) นักศึกษาประพฤติผิดวินยั ตามขอบังคับวาดวยวินยั นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
รวม/สถาบันสมทบ
(๘) มีปญหาทางจิตจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และ/หรือจะเปนอุปสรรคตอการประกอบ
วิชาชีพ ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาขอมูล และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
(๙) ถูกลงโทษตามขอ ๒๒
(๑๐) ตาย

๑๑

ขอ ๑๙. การสําเร็จการศึกษา
๑๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
ขอ ๒๐. การใหอนุปริญญาหรือปริญญา
การพิจารณาใหไดอนุปริญญาหรือปริญญา นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๒๐.๑ สอบผานรายวิชาและเกณฑอนื่ ๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
๒๐.๒ ไดแตมเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐
๒๐.๓ เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกศกั ดิศ์ รีแหงอนุปริญญาหรือปริญญานั้น
ขอ ๒๑. การใหปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ซึ่งรวมทั้งรายวิชาที่
นักศึกษายายประเภทวิชา หรือคณะในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และเปนรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชาทีม่ ีผลการเรียนไมต่ํากวา B (หรือเทียบเทา) โดยไมนําหนวยกิตและแตมประจําที่เทียบรายวิชา หรือ
โอนยายหนวยกิตมาคิดแตมเฉลี่ยสะสม จะไดรับการพิจารณาใหไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๑ เมื่อสอบได
แตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐ และไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิ ม อันดับ ๒ เมื่อสอบไดแตมเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา
๓.๒๕ และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๒๑.๑ มีเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาหรือจํานวนปการศึกษานอยที่สุดที่กําหนดไวในหลักสูตร
๒๑.๒ มีคุณสมบัติสอบไดปริญญาตรีตามขอ ๒๐
๒๑.๓ ไมเคยลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่ แทน หรือสอบแกตวั หรือปฏิบัติงาน
แกตวั ในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน
๒๑.๔ ในกรณีที่นักศึกษาขอเทียบรายวิชา และโอนยายหนวยกิต จํานวนรายวิชาที่ขอยาย หรือขอโอน
จะตองไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนหนวยกิตทั้งหลักสูตร
ขอ ๒๒. การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ
ใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยวินยั นักศึกษา
โดยพิจารณาตามสมควรแกกรณี
ดังตอไปนี้
๒๒.๑ ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริต
๒๒.๒ ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริตและใหพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปไมนอยกวา ๑
ภาคการศึกษาปกติ

