ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๕
-----------------------เพื่ อ ให การจั ด การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของมหาวิ ทยาลั ย ขอนแกน เป น ไปดว ยความเรี ย บรอ ย
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง
ยุทธศาสตรดานการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) สูกระบวนทัศนใหม (New
Paradigm) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ว า ด ว ย การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๕”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ” หมายความวา คณะ วิ ทยาลัย หรือสว นงานที่เรีย กชื่ออยางอื่น ที่มีฐ านะเทียบเทาคณะ
วิทยาลัย
“คณบดี” หมายความวา คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ วิทยาลัย
“คณะกรรมการประจํา” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย หรือสว นงานที่
เรียกชื่อ อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ วิทยาลัย
“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน

๒
“การศึ ก ษาภาคทฤษฎี ” หมายความว า การเรี ย นการสอนที่ มุ ง เน น ให นั ก ศึ ก ษาได รั บ ความรู
(Knowledge) ดวยวิธีการตาง ๆ โดยอาจเปนการเรียนรูในรายบุคคลหรือลักษณะกลุม เชน การเรียนแบบ
ห อ งเรี ย นกลั บ ด า น (Flipped classroom) การศึ ก ษาโดยใช ป ญ หาเป น ฐาน (Problem-based learning
teaching) หรือการเรียนเปนกลุม (Team-based learning) เปนตน
“การศึกษาภาคปฏิบัติ” หมายความวา การเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษามีทักษะ (Skills) ดวย
วิธี การต าง ๆ โดยอาจเป น การเรีย นรูในรายบุคคลหรือลักษณะกลุม เชน การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
การฝกภาคสนาม การฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ เปนตน
“อาจารย ป ระจํ า ” หมายความว า บุ ค คลที่ ดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย ผู ช ว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยที่เปดสอนหลักสูตรนั้น
“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว
“อาจารยผู รับ ผิ ดชอบหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภ าระหนาที่ในการ
บริ ห ารและพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน ตั้ ง แต ก ารวางแผน การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
“อาจารยผูสอน” หมายความวา อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่คณะแตงตั้งใหทําหนาที่สอน
รายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
“อาจารยพิเศษ” หมายความวา ผูสอนที่ไมใชอาจารยประจํา
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่คณะแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาของ
นักศึกษา
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
“นักศึกษาชาวตางประเทศ” หมายความวา นักศึกษาที่ถือสัญชาติอื่นที่ไมใชสัญชาติไทย
“นักศึกษาวิสามัญ” หมายความวา ผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษโดยมีความประสงคที่
จะไมขอรับปริญญา หรือผูที่ตองการศึกษาเพื่อขอโอนหนวยกิตไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด
“สํ า นั ก บริ ห ารและพั ฒ นาวิ ช าการ” หมายความว า สํ า นั ก บริ ห ารและพั ฒ นาวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“สถาบั นการศึ กษาอื่ น” หมายความว า สถาบั นอุ ดมศึ กษาอื่ นหรื อหน วยงานอื่ นที่ จั ดการศึกษาได
มาตรฐานเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ ๕ ให อ ธิ ก ารบดี เ ป น ผู รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให มี อํ า นาจออกประกาศ คํ า สั่ ง หรื อ
หลักเกณฑ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้
กรณีที่มีปญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัย
ถือเปนที่สุด

๓
หมวด ๑
ระบบการศึกษา
ขอ ๖ ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบสะสมหนวยกิตใชระบบทวิภาค โดยหนึ่ งปการศึ กษาแบ ง
ออกเปนสองภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ
(Special Session) ดวยก็ได โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สวน
ภาคการศึกษาพิเศษ ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาค
การศึกษาปกติ
ขอ ๗ การคิดหนวยกิตตามระบบทวิภาค กําหนดดังนี้
๗.๑ การศึกษาภาคทฤษฎีที่ใชระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๗.๒ การศึกษาภาคปฏิบัติที่ใชระยะเวลาฝกปฏิบัติหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง ใหมีคาเทากับ
๑ หนวยกิต
๗.๓ การศึกษาที่เปนการฝกงาน สหกิจศึกษา การฝกภาคสนาม ที่ใชระยะเวลาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๗.๔ การศึ ก ษาที่ เ ป น การทํ า โครงงานหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ที่ ใ ช
ระยะเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ขอ ๘ หลักสูตรอาจคิดหนวยกิตโดยใชผลลัพธการเรียนรู สมรรถนะ หรือประสบการณที่นักศึกษา
แสดงผลลัพธการเรียนรูไดตามที่หลักสูตรกําหนดเพื่อเทียบเคียงเปนหนวยกิตได โดยใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด ๒
หลักสูตร
ขอ ๙ หลักสูตรปริญญาตรีแบงเปน ๒ กลุม ดังนี้
๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เนนความรูและทักษะดานวิชาการ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ สามารถจัดการเรียนการสอนแบบกาวหนาทางวิชาการสําหรับผูเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถระดับสูง โดยใชหลักสูตรปกติที่เปดสอน
อยูแลวใหรองรับศักยภาพของผูเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอน
อยูแลว และสนับสนุนใหผูเรียนไดทําวิจัยที่ลุมลึกทางวิชาการ หรือวิธีการอื่นที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๙.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ บั ติ เน น ความรู สมรรถนะและทัก ษะดานวิช าชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิช าชีพหรือ มี
สมรรถนะและทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรของสาขาวิชานั้น ๆ โดยผานการฝกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ หลักสูตรแบบนี้เทานั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ได เพราะมุงผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการ
ปฏิบัติการอยูแลว ใหมีความรูดานวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งไดรับการฝกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม

๔
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะตองสะทอนปรัชญาและ
เนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวน และใหระบุคําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ สามารถจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีแบบกาวหนา
ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรู สมรรถนะทาง
วิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใชหลักสูตรปกติที่เปดสอนอยูแลว ใหรองรับศักยภาพของผูเรียน โดยกําหนดให
ผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยูแลว และทําวิจัยที่ลุมลึกหรือไดรับการฝกปฏิบัติ
ขั้นสูงในหนวยงาน องคกร หรือสถานประกอบการ หรือวิธีการอื่นที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ตองมีการเรียนรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
ขอ ๑๐ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกว า
๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาไมนอย
กว า ๓.๕๐ ทุ ก ภาคการศึ ก ษา ในระหว า งการศึ ก ษาในหลั ก สู ต รแบบก า วหน า หากภาคการศึ ก ษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ํากวา ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา จะถือวาผูเรียนขาด
คุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบกาวหนา
ขอ ๑๑ จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี้
๑๑.๑ จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร
๑๑.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต
๑๑.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต
๑๑.๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๘๐ หนวยกิต
๑๑.๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
๑๑.๒ ระยะเวลาการศึ ก ษาของหลั ก สู ต รไม เ กิ น ๒ เท า ของระยะเวลาการศึ ก ษา สํ า หรั บ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๓ เทาของระยะเวลาการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
ตามหลักสูตร ทั้งนี้ไมนับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา กรณีที่หลักสูตรใดประสงคจะ
กําหนดระยะเวลาการศึกษามากกวาที่กําหนด ใหขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเปนกรณีไป
ขอ ๑๒ จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย ผู ส อน และอาจารย พิ เ ศษให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๓
ประเภทการรับเขาศึกษา
ขอ ๑๓ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑๓.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป ๕ ป และไมนอยกวา ๖ ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

๕
๑๓.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเขาศึกษา
๑๓.๓ เปนผูมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น
๑๓.๔ คุณสมบัติของการรับนักศึกษาชาวตางประเทศใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดย
ความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ขอ ๑๔ ประเภทการรับบุคคลเขาเปนนักศึกษา สามารถดําเนินการไดดังนี้
๑๔.๑ ประเภทการรับผานระบบคัดเลือกกลาง
๑๔.๒ ประเภทการรับโดยวิธรี ับตรง
๑๔.๓ ประเภทการรับโดยวิธพี ิเศษ
๑๔.๔ ประเภทการรับตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน หรือขอตกลงของเครือขายความ
รวมมือระหวางสถาบัน
๑๔.๕ การรับโดยวิธีอื่น ๆ เชน ทดลองเรียน หรืออื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
หมวด ๔
การขึ้นทะเบียนและการตอทะเบียน
ขอ ๑๕ การขึ้นทะเบียน
๑๕.๑ เปนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาเรียบรอยแลว
๑๕.๒ ผู ที่มหาวิ ทยาลั ย รั บ เข า ศึกษาแลว จะตองรายงานตัว และขึ้น ทะเบีย น และชําระเงิน คาขึ้น
ทะเบียนและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ
๑๕.๓ หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือค้ําประกันที่นํามายื่นในวันรายงานตัว จะตองใหผูรับรอง
และผูค้ําประกันพรอมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือชื่อใหเรียบรอยกอนนํามายื่น และถาปรากฏในภายหลังวาเปน
ลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลัยจะดําเนินการทางวินัยนักศึกษาและแจงความรองทุกขคดีอาญาทันที
ขอ ๑๖ การตอทะเบียน
๑๖.๑ นักศึกษาตองตอทะเบียนเปนประจําทุกภาคการศึกษาปกติ และชําระเงินคาตอทะเบียนและ
คาธรรมเนียมอื่น ๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๖.๒ กรณีที่นักศึกษาตอทะเบียนและลงทะเบียนวิชาเรียนแลวปรากฏในภายหลังวา ตองพนสภาพ
การเปนนักศึกษา เนื่องจากตกออกตามขอ ๓๕ ใหถือวาการตอทะเบียนและลงทะเบียนวิชาเรียนครั้งนั้นเปน
โมฆะ และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาใหกับนักศึกษา
๑๖.๓ การตอทะเบียนโดยไมตองลงทะเบียนเรียน สามารถทําไดในกรณีตอไปนี้
๑๖.๓.๑ การลาพักการศึกษา
๑๖.๓.๒ ถูกสั่งพักการศึกษา
๑๖.๓.๓ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตยังไมผานเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษา

๖
หมวด ๕
การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ขอ ๑๗ การลงทะเบียนเรียน
๑๗.๑ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรีย นด วยตนเอง และชําระเงิน คาธรรมเนีย มในแตละภาค
การศึกษา ใหเสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๗.๒ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือ
จํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
๑๗.๓ ในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๒๒ หนวยกิต สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบ
ไมเต็มเวลา
๑๗.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
๑๗.๕ ในกรณีที่มีความจําเปน การลงทะเบียนเรียนมากกวาที่กําหนดไวในขอ ๑๗.๓ และขอ ๑๗.๔
อาจกระทําไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ไมเกิน ๒๕ หนวยกิต
สําหรับภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๒ หนวยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษและสําหรับการลงทะเบียนเรียน
แบบไมเต็มเวลา
๑๗.๖ นักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กําหนด จะถูกปรับเปนรายวันตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ใหนับวันหยุดราชการรวมดวย
๑๗.๗ เมื่อพนระยะเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน เวนแตจะมี
เหตุผลอันสมควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
๑๗.๘ นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพักการศึกษาตามขอ ๔๔.๓
มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
๑๗.๙ นักศึกษาที่เรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมถึง
เกณฑท่ีสําเร็จการศึกษาแลวจะลงทะเบียนเรียนอีกไมได เวนแตเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรที่มี
การจัดการศึกษามากกวาหนึ่งปริญญา
๑๗.๑๐ การลงทะเบียนเรียนสําหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกวาหนึ่งปริญญา ใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๗.๑๑ ใหคณะพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การเรียนและการ
พัฒนาดานอื่น ๆ ของนักศึกษา ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑๗.๑๒ การลงทะเบียนเรียนที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขของรายวิชาใหถือวาการลงทะเบียนเปนโมฆะ
ขอ ๑๘ นักศึกษาผูมีสิทธิเขาศึกษาและเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอื่น
สามารถขอยกเวนหรือเทียบโอนรายวิชาได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๙ การลงทะเบียนเรียนซ้ํา
๑๙.๑ นั กศึกษาของคณะแพทยศาสตร ที่ได ตัว อักษร R ตามหมวดที่ ๗ จะตองลงทะเบีย นเรีย น
รายวิชานั้นซ้ําทันทีที่มีการเปดสอน นอกจากจะไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเลื่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียนได

๗
๑๙.๒ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาที่ไดคาคะแนนไมสูงกวาตัวอักษร “D+” หรือคํา
“Poor” อีก เพื่อทําใหระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น
๑๙.๓ นักศึ กษาที่เรี ยนครบตามหลักสูตรและวัดและประเมินผลผานรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีแลว แต ระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่จะสําเร็จการศึกษา สามารถลงทะเบี ยนเรียนซ้ํ า
เฉพาะรายวิชาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวาตัวอักษร “A” หรือคํา “Excellent” เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ใหถึงเกณฑสําเร็จการศึกษา
ขอ ๒๐ การเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภ ายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
๑ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาพิเศษ หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๒๑ การถอนรายวิชามีหลักเกณฑดังตอไปนี้
๒๑.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้น ในภาคการศึ กษานั้ น
นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรกําหนด รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี้ นักศึกษาสามารถดําเนินการไดดวยตัวเอง
ผานระบบอินเทอรเน็ต
๒๑.๒ การถอนรายวิ ช าภายหลั ง จากระยะเวลาที่ กํ า หนดไว ใ นข อ ๒๑.๑ และก อ นระยะเวลา
๑ สัปดาหของวันแรกของการสอบปลายภาคตามที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา รายวิชาที่ถอนนั้นจะไดตัวอักษร
W แตจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
และใหดําเนินการที่สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
๒๑.๓ การถอนรายวิชาภายหลังจากระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ ๒๑.๒ รายวิชาที่ถอนนั้นจะไดรับ
ตัวอักษร F และจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
สําหรับรายวิชาที่มีการเรียนนอยกวา ๑๕ สัปดาห ใหกําหนดระยะเวลาในการเพิ่มและถอนรายวิชา
เปนสัดสวนกับที่กําหนดไวในขอ ๒๐ และ ขอ ๒๑
ขอ ๒๒ เมื่อมีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาแลว จํานวนหนวยกิตที่เรียนจะตองไมขัดแยงกับขอ ๑๗.๓
ขอ ๑๗.๔ และขอ ๑๗.๕
`หมวด ๖
การศึกษาแบบรวมเรียน
ขอ ๒๓ การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit) หมายความวา การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูแบบไมนับหนวยกิต
ขอ ๒๔ การลงทะเบียน การเพิ่ม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรวมเรียน ใหปฏิบัติตาม
หมวด ๕
ขอ ๒๕ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียนจะไมนับหนวยกิตรวมเขาเปนหนวยกิตที่กําหนดไว
ตามหลักสูตร
ข อ ๒๖ รายวิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นแบบร ว มเรี ย นจะถื อ หรื อ อ า งเป น เงื่ อ นไขของรายวิ ช า
(Prerequisite) ที่นับหนวยกิตไมได

๘
ขอ ๒๗ ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา
เพื่อจะนับหนวยกิตในภายหลังมิได เวนแตในกรณีที่มีการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา และรายวิชานั้นเปน
รายวิชาที่กําหนดใหมีการเรียนและนับหนวยกิตในหลักสูตร
ขอ ๒๘ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน ใหประเมินผลเปนตัวอักษร S หรือ
U และใหระบุคําวา Audit ไวในวงเล็บตอทายชื่อรายวิชา
หมวด ๗
ระดับคะแนน ความหมาย และคาคะแนน
ขอ ๒๙ ระดับคะแนนกําหนดใหเปนตัวอักษรหรือคํา ความหมาย และคาคะแนน เปนดังนี้
ตัวอักษร
คํา
ความหมาย
คาคะแนนตอหนวยกิต
A
Excellent
ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม
๔.๐
B+
Very Good
ผลการประเมินขั้นดีมาก
๓.๕
B
Good
ผลการประเมินขั้นดี
๓.๐
C+
Fairly Good
ผลการประเมินขั้นคอนขางดี
๒.๕
C
Fair
ผลการประเมินขั้นพอใช
๒.๐
D+
Poor
ผลการประเมินขั้นออน
๑.๕
D
Very Poor
ผลการประเมินขั้นออนมาก
๑
F
Fail
ผลการประเมินขั้นตก
๐
S
Satisfactory
ผลการประเมินพอใจ
U
Unsatisfactory
ผลการประเมินไมพอใจ
ตัวอักษรอื่น ๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I P R T W AU และ N
ตัวอักษรเหลานี้ไมมีคาคะแนนตอหนวยกิต ยกเวน T
ตัวอักษร
ความหมาย
I
ยังไมสมบูรณ (Incomplete)
P
กําลังดําเนินอยู (In Progress)
R
ซ้ําชั้น (Repeat)
T
รับโอน (Transfer)
W
การขอถอนรายวิชา (Withdrawn)
AU
เรียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
N
ไมปรากฏรายงานผลการศึกษา (No grade reported)
กรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการเทียบโอน
ผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และที่แกไขเพิ่มเติม

๙
ขอที่ ๓๐ การใชตัวอักษร หรือคํา มีวิธีการดังนี้
๓๐.๑ ตั ว อั ก ษร A B+ B C+ C D+ D และ F หรื อ คํ า Excellent, Very Good, Good,
Fairly Good, Fair, Poor, Very Poor และ Fail ใชในกรณีตอไปนี้
๓๐.๑.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาวัดและประเมินผลและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนระดับคะแนน
๓๐.๑.๒ เปลี่ยนจากตัวอักษร I ภายในกําหนดระยะเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด
๓๐.๑.๓ เปลี่ยนจากตัวอักษร R ภายในกําหนดระยะเวลาและหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓๐.๑.๔ การใชตัวอักษร F หรือคํา Fail นอกเหนือจากขอ ๓๐.๑.๑, ๓๐.๑.๒ และ ๓๐.๑.๓ แลว
ยังใชไดในกรณีตอไปนี้อีก คือ
(๑) นักศึกษาถูกตัดสิทธิไมใหเขาสอบประจําภาค
(๒) นักศึ กษาทําผิดประกาศการสอบ และไดรับการตัดสินโทษใหไดตัวอักษร F
หรือคํา Fail ตามประกาศวาดวยการสอบประจําภาคของมหาวิทยาลัย หรือไมปฏิบัติตามเกณฑหรือเงื่อนไข
การประเมินตามเกณฑขอ ๓๑.๒
(๓) นักศึกษาไมแกตัวอักษร I ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ เปลี่ยนตัวอักษร I เปนตัวอักษร F หรือคํา Fail ตามขอ ๓๐.๒
(๔) ถอนรายวิชาเรียนหลังระยะเวลาที่กําหนด ตามขอ ๒๑.๓
(๕) ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากอธิการบดี
๓๐.๒ ตัวอักษร I ใชในกรณีตอไปนี้
๓๐.๒.๑ นักศึกษาปฏิบัติงานยังไมครบตามเงื่อนไขที่อาจารยผูสอนกําหนดดวยเหตุจําเปนหรือ
สุดวิสัย
๓๐.๒.๒ การใหตัวอักษร I แกนักศึกษาจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําที่
รายวิช านั้นสั งกัด และได รับการอนุมัติ จากคณบดีที่ร ายวิช านั้นสังกัด เมื่ อไดรับ อนุมัติ ใหไดตัวอักษร I แลว
ใหคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยูกําหนดวันและเวลาการวัดและประเมินผลหรือปฏิบัติงานใหครบ ทั้งนี้ตองไมเกิน
ภาคการศึ กษาถั ดไป มิฉะนั้ นจะเปลี่ ยนเป นตัวอักษร F หรือคํา Fail ในกรณีที่เป นรายวิช า Audit จะเป น
ตัวอักษร U เวนแตในกรณีที่จําเปนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําที่รายวิชานั้นสังกัด และให
คณบดี ที่ ร ายวิ ช านั้ น สั ง กั ด มี อํ านาจอนุ มั ติ ให ข ยายระยะเวลาได ค รั้ ง ละ ๑ ภาคการศึ ก ษา ไม เ กิ น ๒ ภาค
การศึกษา โดยตองแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบลวงหนา
๓๐.๓ ตัวอักษร P ใชในกรณีที่รายวิชานั้นเปนรายวิชาที่เปดสอนติดตอกันมากกวา ๑ ภาคการศึกษา
ซึ่งจะตองวัดผลในภาคการศึกษาสุดทายของรายวิชานั้น และตองประเมินผลเปนตัวอักษร A B+ B C+ C
D+ D หรือ F หรือคํา Excellent, Very Good, Good, Fairly Good, Fair, Poor, Very Poor หรือ Fail
๓๐.๔ ตัวอักษร R ใชเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งวัดและประเมินผลไมผานใน
รายวิชาเฉพาะของคณะแพทยศาสตรตามเกณฑที่กําหนด

๑๐
๓๐.๕ ตัวอักษร S และ U หรือคํา Satisfactory และ Unsatisfactory ใชในกรณีตอไปนี้
๓๐.๕.๑ การประเมิ นผลรายวิชาที่กําหนดไววาไมมีการประเมินผลเปน ระดับ คะแนนหรือ
ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน
๓๐.๕.๒ เปลี่ ย นจากตั ว อั กษร I ภายในกําหนดระยะเวลาของคณะที่ร ายวิช านั้น สังกัดอยู
สําหรับรายวิชาที่ไดกําหนดการประเมินผลเปนตัวอักษร S และ U หรือคํา Satisfactory และ Unsatisfactory
๓๐.๖ ตั ว อั ก ษร T ใช ใ นกรณี ของรายวิ ช าที่นั กศึ กษาได รั บ อนุมั ติ ให เ ที ย บโอนได โ ดยได รั บ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําของคณะที่รับโอน โดยใสไวในวงเล็บตอทายรายวิชา
๓๐.๗ ตัวอักษร W ใชในกรณีตอไปนี้
๓๐.๗.๑ รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ ๒๑.๒
๓๐.๗.๒ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
๓๐.๗.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
๓๐.๘ ตัวอักษร AU ใชในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต ตามขอ ๒๓
๓๐.๙ ตัวอักษร N ใชในกรณีรายวิชาที่ไมปรากฏรายงานผลการศึกษา
หมวด ๘
การวัดและประเมินผล
ขอ ๓๑ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๓๑.๑ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษา
หนึ่ง ๆ ไมนอยกวาสองครั้ง และเมื่อทําการประเมินผลรายวิชาใดเปนครั้งสุดทายแลว ถือวาการเรียนรายวิชา
นั้นสิ้นสุดลง
๓๑.๒ อาจารยผูสอนตองแจงเกณฑและเงื่อนไขการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชาให
นักศึกษาทราบลวงหนา
๓๑.๓ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน อาจารยผูสอนจะตองประเมินผลเปนระดับคะแนนตามหมวด ๗
และแจงผลระดับคะแนนใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓๑.๔ การประเมินผลในแตละรายวิชาใหใชระดับคะแนนตัวอักษรหรือคํา ตามหมวด ๗ ใหนักศึกษามี
สิทธิอุทธรณตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๓๑.๕ การประเมิ นผลการศึ กษาเพื่อคํ านวณระดั บคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average = G.P.A.)
จะกระทําเมื่อสิ้นแตละภาคการศึกษา
๓๑.๖ วิ ธี คํ า นวณระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสม (Cumulative Grade Point Average = Cumulative
G.P.A.) ใหทําดังนี้
๓๑.๖.๑ ใหนําผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคาคะแนนที่ไดกับจํานวนหนวยกิตของแตละ
รายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตสะสม (Cumulative Credits)
ผลลัพธที่ไดคือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

๑๑
๓๑.๖.๒ การคํานวณดังกลาวขางตนใหตั้งหารถึงทศนิยม ๔ ตําแหนงและใหปดเศษเฉพาะ
ทศนิยมที่มีคาตั้งแต ๕ ขึ้นไป ตั้งแตตําแหนงที่ ๔ เพื่อใหเหลือทศนิยม ๒ ตําแหนง
๓๑.๗ การคํ านวณระดั บ คะแนนเฉลี่ย สะสม (Cumulative Grade Point Average) ในขอ ๓๑.๖
ในกรณีที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกวา ๑ ครั้ง ใหนําคาคะแนนและหนวยกิตรายวิชานั้น ๆ ที่ไดคา
คะแนนสูงสุดเทานั้นไปใชในการคํานวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๓๑.๘ ความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม กําหนดดังตอไปนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ความหมาย
ตั้งแต ๓.๖๐ ขึ้นไป
ดีเยี่ยม
ตั้งแต ๓.๒๕ แตต่ํากวา ๓.๖๐
ดีมาก
ตั้งแต ๒.๕๐ - แตต่ํากวา ๓.๒๕
ดี
ตั้งแต ๒.๒๕ - แตต่ํากวา ๒.๕๐
คอนขางดี
ตั้งแต ๒.๐๐ - แตต่ํากวา ๒.๒๕
พอใช
ตั้งแต ๑.๗๕ - แตต่ํากวา ๒.๐๐
ออน
ต่ํากวา ๑.๗๕
ออนมาก
ขอ ๓๒ การกําหนดนับชั้นปนักศึกษา หากกรณีมีความจําเปนตองกําหนดชั้นปนักศึกษาใหออกเปน
ประกาศของคณะ
ข อ ๓๓ การวั ด และประเมิ น ผลให มี ทั้ ง การวั ด และประเมิ น ผลแบบก า วหน า (Formative
assessment) และการวั ดและประมวลผลแบบรวบยอด (Summary assessment) สามารถดําเนินการได
หลายวิธี ดังนี้
๓๓.๑ การมอบหมายงาน (Assignment)
๓๓.๒ การทําโครงงาน (Project)
๓๓.๓ การเขียนรายงาน (Report)
๓๓.๔ การประเมินในสถานการณจริง (Authentic assessment)
๓๓.๕ การสอบ
๓๓.๖ วิธีการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในรายวิชาหรือหลักสูตร
ขอ ๓๔ การสอบ
๓๔.๑ การสอบแบงเปน
๓๔.๑.๑ การสอบยอย เปนการสอบในระหวางภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ผลของการสอบนําไปใช
พิจารณาเปนสวนหนึ่งรวมกับผลสอบประจําภาคก็ได จํานวนครั้ง วันและเวลา และวิธีการสอบ โดยใหอยูใน
ดุลยพินิจของอาจารยผูสอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น
๓๔.๑.๒ การสอบกลางภาค หมายถึง การสอบกลางภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกน
๓๔.๑.๓ การสอบประจําภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของแตละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้น
การสอนในภาคการศึกษานั้น หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประจําภาคใหเปนไปตามประกาศ
วาดวยการสอบประจําภาคของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

๑๒
๓๔.๑.๔ การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรูเพื่อมีสิทธิไดรับปริญญาสาขา
ใดสาขาหนึ่ง หรือใหเปนไปตามที่คณะกําหนด
๓๔.๑.๕ การสอบประเภทอื่น หมายถึง การสอบที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวตามระเบียบนี้
ใหเปนไปตามที่คณะกําหนด
ขอ ๓๕ การตกออก
๓๕.๑ การพิจารณาการตกออกใหพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดปการศึกษานั้น ๆ และ
ใหคิดเฉพาะรายวิชาที่มีคาคะแนนโดยไมคํานึงถึงรายวิชาที่ไดตัวอักษร I
๓๕.๒ นักศึกษาจะถูกพิจารณาใหตกออกในกรณีดังตอไปนี้
๓๕.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๕๐ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมีหนวยกิต
สะสมตั้งแต ๓๐ - ๕๙ หนวยกิต
๓๕.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๗๕ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมีหนวยกิต
สะสมตั้งแต ๖๐ หนวยกิตขึ้นไป
๓๕.๒.๓ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตามประกาศหรือ
หลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๓๖ การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขตอไปนี้
๓๖.๑ วัดและประเมินผลผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้
๓๖.๑.๑ การนับหนวยกิตในแตละรายวิชาใหนับครั้งเดียว
๓๖.๑.๒ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรวาเปนรายวิชาที่
เทียบเทากัน ใหนับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนหนวยกิตที่ได
๓๖.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่กําหนด
ไวเปนการเฉพาะของหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐ หรือไดไมต่ํากวาตัวอักษร “C” หรือคํา “Fair” ทุกรายวิชา ทั้งนี้
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
๓๖.๓ ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยหรืออยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอยาง
รายแรงตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๓๖.๔ ไมเปนผูคางชําระหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
๓๖.๕ มีความประพฤติเรียบรอยตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓๖.๖ มีคุณสมบัติอื่นตามที่หลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาที่ไมผานเกณฑตามขอ ๓๖.๒ แตไดศึกษาและวัดและประเมินผลผานรายวิชาในหลักสูตร
ครบตามเกณฑที่สามารถขอรับอนุปริญญาได คณะอาจพิจารณาใหเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
ทั้งนี้ การใหอนุปริญญาตองเปนไปตามขอ ๓๗.๒
วันที่สําเร็จการศึกษาใหถือวันที่คณะกรรมการประจํารับรองการสําเร็จการศึกษา

๑๓
หมวด ๙
การอนุมัติปริญญาและอนุปริญญา
ขอ ๓๗ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูที่ไดรับการเสนอชื่อจาก
คณะตามหลักเกณฑ ดังนี้
๓๗.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําเปนผูเสนอชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับอนุมัติ
ปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมีคุณสมบัติตามขอ ๓๖ ครบถวนทุกประการ
๓๗.๒ ในกรณีที่คณะหรือหลักสูตรกําหนดใหมีการใหอนุปริญญา ใหคณะเปนผูเสนอชื่อผูสมควรไดรับ
อนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมีคุณสมบัติตามขอ ๓๖ ยกเวนขอ ๓๖.๒ และ
๓๗.๒.๑ ไดศึกษาและวัดและประเมินผลผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐ แตไมต่ํากวา ๑.๗๕ หรือ
๓๗.๒.๒ ไดศึกษาและวัดและประเมินผลผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา
และมีหนวยกิตที่ไดและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่หลักสูตรกําหนด
๓๗.๓ การขอแก ไขการอนุมัติปริญญาหรื ออนุป ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ซึ่ งสภามหาวิ ทยาลั ย
อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาหรื อ อนุ ป ริ ญ ญาไปแล ว ให ก ระทํ า ได ภ ายในระยะเวลาไม เ กิ น ๙๐ วั น นั บ แต วั น ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ
ขอ ๓๘ การใหปริญญาเกียรตินิยมใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยปริญญาเกียรตินิยมของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๙ การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา
กรณี ที่มหาวิ ทยาลั ย ตรวจสอบพบวาผูสําเร็จ การศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติป ริญญาหรือ
อนุปริญญาไปแลว มีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ ๑๓ ขอ ๓๖ และขอ ๓๗ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอน
ปริญญาหรืออนุปริญญา โดยการเพิกถอนใหมีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา
ใหกับบุคคลนั้น
ขอ ๔๐ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไมใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่ง
ผูใดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๑๐
การยายโอนนักศึกษา
ขอ ๔๑ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๔๑.๑ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่จะขอโอนไดตองมีผลคะแนนการรับเขาศึกษาไมนอยกวา
คะแนนคนสุ ดทายของนั กศึกษาในหลักสูต รที่จะโอน และมีคุณสมบัติและผลการเรียนอยู ในมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระทําไดตอเมื่อมีที่สําหรับเขาศึกษาวางพอในหลักสูตรที่ขอเขาศึกษา และใหคณะ
ที่จะรับเขาศึกษาเปนผูพิจารณารับโอน ทั้งนี้คณะอาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับโอนเพิ่มเติมอีกได
๔๑.๒ นั กศึ กษาที่จ ะได รับ การพิจ ารณารับ โอน จะตองไมเปนผูที่พน สภาพการเปน นักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาเดิม และตองไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษานั้นมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ทั้งนี้ ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป

๑๔
๔๑.๓ นักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษา จะตองสงใบสมัครถึงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไม
นอยกวา ๖ สัปดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขารับการศึกษานั้น พรอมกับ
แนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๔๑.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและจํานวนหนวยกิต ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๔๑.๕ นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีสิทธิเรียนในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไมเกิน
สองเทาของจํานวนปที่กําหนดไวในหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยนับรวมระยะเวลาเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมดวย
๔๑.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหโอน ใหคํานวณระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่รับโอนมาจากสถาบันอื่น รวมกับรายวิชาที่เรียนในหลักสูตรใหมที่ยายเขา
ศึกษาดวย
ขอ ๔๒ การยายคณะเรียน
๔๒.๑ การยายคณะเรียน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําของคณะ
ตนสังกัดและคณะที่ประสงคจะขอยายเขาศึกษา
๔๒.๒ นักศึกษาที่มีสิทธิขอยายคณะเรียน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๔๒.๒.๑ เปนนักศึกษาที่ยังมีสิทธิเรียนในคณะตนสังกัด และตองมีผลคะแนนการรับเขาศึกษา
ไมนอยกวาคะแนนคนสุดทายของนักศึกษาในหลักสูตรที่จะขอยาย
๔๒.๒.๒ ไมเคยยายคณะเรียนมากอน
๔๒.๒.๓ ศึกษาอยูในคณะตนสังกัดไม นอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติและมีหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป
๔๒.๓ นักศึกษาที่ประสงคจะยายคณะเรียน จะตองยื่นเอกสารตาง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตอ
สํานั กบริห ารและพั ฒ นาวิ ชาการผ านคณะตนสังกัด โดยนักศึกษาจะตองยื่น เอกสารดังกลาวกอนเริ่มภาค
การศึกษาที่ขอยายไมนอยกวา ๖ สัปดาห ทั้งนี้คณะที่นักศึกษาประสงคจะขอยายสามารถกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการยายคณะโดยออกเปนประกาศของคณะได
๔๒.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและอื่น ๆ
๔๒.๔.๑ รายวิชาที่จะเทียบโอน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะที่จะรับเขาศึกษา
๔๒.๔.๒ ตองรับโอนหนวยกิตของรายวิชาที่เทียบเทากันไดทั้งหมด
๔๒.๕ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย มีสิทธิเรียนในหลักสูตรที่ยายเขาศึกษาไมเกินสองเทาของจํานวน
ปที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้น โดยนับจากวันที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
๔๒.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย ใหคํานวณระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่รับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในหลักสูตรใหมที่ยายเขา
ศึกษาดวย
ขอ ๔๓ การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะหรือการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ใหเปนไปตามประกาศของแต
ละคณะ และใหดําเนินการไดภายในระยะเวลา ๔ สัปดาหกอนเปดภาคการศึกษา

๑๕
หมวด ๑๑
การลา การพนสภาพนักศึกษา และการคืนสภาพนักศึกษา
ขอ ๔๔ การลา
๔๔.๑ การลาแบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้
๔๔.๑.๑ การลาปวยหรือลากิจ
๔๔.๑.๒ การลาพักการศึกษา
๔๔.๑.๓ การลาออก
๔๔.๒ การลาปวยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาไดไมเกินหนึ่งในสี่ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้น
จะตองขอลาพักการศึกษา และการลาที่เกี่ยวของกับการสอบใหเปนไปตามขอ ๓๔ และตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตามประกาศหรือหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๔๔.๓ การลาพักการศึกษา
๔๔.๓.๑ นักศึกษาอาจจะไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
(๑) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร
(๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เหตุผลและความจําเปนอื่นที่คณะเห็นสมควร
๔๔.๓.๒ วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ใหนักศึกษาหรือผูปกครองในกรณีที่นักศึกษาไมอาจ
ดําเนินการไดดวยตนเอง ยื่นใบลาพรอมหลักฐานอื่น ๆ ที่คณะผานอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหคณบดีที่นักศึกษา
สังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ และแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อปรับสถานะ ทั้งนี้นักศึกษาจะตอง
ดําเนินการไมนอยกวา ๒ สัปดาหกอนวันแรกของการสอบประจําภาคตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ยกเวนกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี
๔๔.๓.๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดครั้งละไมเกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เวนแตกรณีมี
เหตุผลและความจําเปน อาจใหลาพักการศึกษาครั้งละหนึ่งปการศึกษาได โดยตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
๔๔.๓.๔ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพื่อตอทะเบียน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๔๔.๔ การลาออก นักศึกษาตองยื่นใบลาออกพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองและหลักฐานการ
แสดงวาไมมีหนี้สินคางชําระ โดยผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัดเพื่อให
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอาจใหผูปกครองยื่นใบลาออกแทนนักศึกษาก็ได
๔๔.๕ หลักฐานที่ใชประกอบในการลาตาง ๆ ประกอบดวย
๔๔.๕.๑ ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๔๔.๕.๒ ใบรับรองแพทย (เฉพาะกรณีลาปวย) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๔๔.๕.๓ หนังสือรับรองจากผูปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา กรณี
ลาปวยหรือลากิจเกิน ๑๕ วัน หรือลาพักการศึกษา หรือลาออก

๑๖
๔๔.๕.๔ หนั ง สื อแสดงความเห็น ของอาจารย ที่ป รึก ษา การลาทุกประเภทตอ งผานความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
๔๔.๕.๕ หลั กฐานเอกสารประกอบอื่น แลว แตกรณี เชน เอกสารการไดรับ อนุมัติใหไปฝ ก
ปฏิบัติงานที่ตางประเทศ การเรียกตัวเขารับราชการทหาร เปนตน
๔๔.๕.๖ หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินคางชําระกับมหาวิทยาลัย กรณีลาออกหรือลา
พักการศึกษา
๔๔.๖ การอนุมัติลาพักการศึกษาและการลาออกใหถือตามวันที่อนุมัติใหมีผลในการลา
๔๔.๗ การลาทุกกรณี จะไมไดรับสิทธิยกเวนจากระเบียบ ขอบังคับอื่นใดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๕ การพนสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑตอไปนี้
๔๕.๑ ตาย
๔๕.๒ ลาออก
๔๕.๓ ตกออก
๔๕.๔ ถูกสั่งใหพนสภาพนักศึกษาตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๔๕.๕ ขาดคุณสมบัติการเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๔๕.๖ สําเร็จตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยโดยใหถือวา
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาเปนวันพนสภาพนักศึกษา เวนแตกรณีที่เปนนักศึกษาใน
หลักสูตรที่จัดการศึกษามากกวาหนึ่งปริญญา ใหถือวันพนสภาพนักศึกษาในวันที่อนุมัติปริญญาสุดทาย
๔๕.๗ ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาคการศึกษา
โดยมิไดลาพักการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๔๕.๘ ไมชําระคาธรรมเนียมเพื่อขึ้นหรือตอทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละ
ภาคการศึกษา ยกเวนในกรณีเหตุสุดวิสัย
๔๕.๙ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจํานวนระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดตามขอ ๑๑.๒
๔๕.๑๐ ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท
๔๕.๑๑ โอนไปเปนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๔๕.๑๒ เหตุอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๔๖ การคืนสภาพนักศึกษา
๔๖.๑ นักศึกษาที่พนสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุตอไปนี้ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได
๔๖.๑.๑ พนสภาพตามขอ ๔๕.๒ ขอ ๔๕.๗ ขอ ๔๕.๘ ขอ ๔๕.๑๐ และขอ ๔๕.๑๒ หรือ
๔๖.๑.๒ พนสภาพเนื่องจากไดรับการประเมินใหไดตัวอักษร I และถูกประเมินใหตกออก โดย
ยังไมไดแกผลการประเมินตัวอักษร I
๔๖.๒ หลักเกณฑและวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

๑๗
หมวด ๑๒
การจัดการศึกษาหลักสูตรที่มีความจําเพาะ
ขอ ๔๗ การจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร ไดจัดการศึกษาแตกตางจากคณะอื่น ๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นคลินิกเนื่องจาก
มีการเรีย นภาคทฤษฎีควบคูกับ การฝกปฏิ บัติทางคลินิก จึงกํ าหนดการจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรั บ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในสวนที่แตกตางจากคณะอื่น ๆ ดังนี้
๔๗.๑ การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษา การกําหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๔๗.๒ การลงทะเบี ย นเรี ย น การเพิ่มและถอนรายวิช า การวัดผลและการประเมิน ผลการศึกษา
การสอบแก ตั ว การขึ้ น ชั้ น เรี ย น การเรี ย นซ้ํา ชั้น การตกออก การลา การนับ ชั้น ป การสอบเพื่ อปริญ ญา
แพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๑๓
บทกําหนดโทษ
ขอ ๔๘ นักศึกษาที่กระทําผิด หรือฝาฝนระเบียบนี้ ตองรับโทษตามที่ระบุไวในขอ ๔๙ และตองถูก
พิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่กําหนดไวในขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกโสดหนึ่งดวย
ขอ ๔๙ โทษทางวิชาการ กรณีนักศึกษากระทําผิด ทุจริต หรือฝาฝนระเบียบนี้ใหกําหนดโทษ ดังนี้
๔๙.๑ ตัดคะแนนในสวนที่กระทําผิด
๔๙.๒ ปรับตกในรายวิชาที่กระทําผิด
ขอ ๕๐ การดําเนินการเมื่อมีการกระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบนี้
๕๐.๑ ให คณะรวบรวมข อเท็ จจริ งและพยานหลักฐานตาง ๆ เสนอตอคณะกรรมการประจําเพื่อ
พิจารณาโทษและใหคณบดีออกคําสั่งลงโทษ โดยตองใหโอกาสนักศึกษาไดชี้แจงขอเท็จจริง ทั้งนี้ ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๕ วันหลังจากวันสุดทายของการสงผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๕๐.๒ กรณีที่มีการพิจารณาโทษทางวิชาการตามขอ ๔๙.๒ ใหแจงผลการพิจารณาโทษ ตอสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ
๕๐.๓ ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจงใหผูปกครองและคณะ
ที่นักศึกษาผูนั้นสังกัดทราบเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๕๑ นักศึ กษาที่ถูกสั่ งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือไมไดรับ อนุมัติปริญญาหรืออนุป ริญ ญาตาม
ขอ ๓๗ ใหมีสิทธิอุทธรณไดตามหลักเกณฑดังนี้
๕๑.๑ ใหนักศึกษาผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตออธิการบดีภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันทราบคําสั่งลงโทษ
๕๑.๒ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูอุทธรณ
๕๑.๓ การอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ลงโทษให อุ ท ธรณ ไ ด สํ า หรั บ ตนเองเท า นั้ น จะอุ ท ธรณ แ ทนคนอื่ น หรื อ
มอบหมายใหคนอื่นอุทธรณแทนไมได
๕๑.๔ หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณโทษทางวิชาการ ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

๑๘
ขอ ๕๒ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณ มีคําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแกกรณี
กรณี ก ารอุ ท ธรณ ก ารไม ไ ด รั บ อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาหรื อ อนุ ป ริ ญ ญา ให อ ธิ ก ารบดี เ สนอความเห็ น ต อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย
คําวินิจฉัยของอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สุด และใหแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือให
ผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕ วัน
บทเฉพาะกาล
ขอ ๕๓ ในระหวางที่ยังไมไดออกประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑตามระเบียบนี้ ใหนําประกาศ คําสั่ง
หรือหลักเกณฑตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ใชอยูกอน
วันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณรงคชยั อัครเศรณี)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

