
 

  

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

------------------------ 

  เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไปดวยความเรียบรอย 

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมท้ัง

ยุทธศาสตรดานการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) สูกระบวนทัศนใหม (New 

Paradigm) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี  

๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี     

๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ  ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี          

พ.ศ. ๒๕๖๕” 

 ขอ  ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป 

 ขอ  ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒  

 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ  ๔ ในระเบียบนี ้

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “สภาวิชาการ”  หมายความวา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “คณะ”  หมายความวา  คณะ วิทยาลัย หรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

วิทยาลัย 

 “คณบดี”  หมายความวา  คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ                                                              

เทียบเทาคณะ วิทยาลัย 

 “คณะกรรมการประจาํ”   หมายความวา  คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยหรือสวนงานท่ี

เรียกชื่อ อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ วิทยาลัย  

 “หลักสูตร”  หมายความวา  หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน 



๒ 

 “การศึกษาภาคทฤษฎี”  หมายความวา  การเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหนักศึกษาไดรับความรู 

(Knowledge) ดวยวิธีการตาง ๆ โดยอาจเปนการเรียนรูในรายบุคคลหรือลักษณะกลุม เชน การเรียนแบบ

หองเรียนกลับดาน (Flipped classroom) การศึกษาโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning 

teaching)  หรือการเรียนเปนกลุม (Team-based learning) เปนตน 

“การศึกษาภาคปฏิบัติ”  หมายความวา  การเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหนักศึกษามีทักษะ (Skills) ดวย

วิธีการตาง ๆ โดยอาจเปนการเรียนรูในรายบุคคลหรือลักษณะกลุม เชน การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ      

การฝกภาคสนาม การฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ เปนตน  

 “อาจารยประจํา”  หมายความว า  บุคคลท่ีดํ ารง ตําแหนงอาจารย  ผู ช วยศาสตราจารย                    

รองศาสตราจารย และศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น 

 “อาจารยประจําหลักสูตร”  หมายความวา  อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

ของหลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว 

 “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร”  หมายความวา  อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร  

“อาจารยผูสอน”  หมายความวา  อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีคณะแตงตั้งใหทําหนาท่ีสอน

รายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 “อาจารยพิเศษ”  หมายความวา  ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา  

 “อาจารยท่ีปรึกษา”  หมายความวา  อาจารยท่ีคณะแตงต้ังใหเปนท่ีปรึกษาเก่ียวกับการศึกษาของ

นักศึกษา 

“นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

“นักศึกษาชาวตางประเทศ”  หมายความวา  นักศึกษาท่ีถือสัญชาติอ่ืนท่ีไมใชสัญชาติไทย 

“นักศึกษาวิสามัญ”  หมายความวา  ผูท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษโดยมีความประสงคท่ี

จะไมขอรับปริญญา หรือผูท่ีตองการศึกษาเพ่ือขอโอนหนวยกิตไปยังสถาบันอุดมศึกษาท่ีตนสังกัด 

“สํ านั กบริ หารและพัฒนาวิ ชาการ”  หมายความว า   สํ านั กบริ หารและพัฒนาวิ ชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สถาบันการศึกษาอ่ืน”  หมายความวา  สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนท่ีจัดการศึกษาได

มาตรฐานเทียบเคียงกับมหาวทิยาลัยขอนแกน 

 ขอ  ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือ

หลักเกณฑ เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้  

 กรณีท่ีมีปญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัย      

ถือเปนท่ีสุด 

 

 

 



๓ 

หมวด ๑ 

ระบบการศึกษา 

ขอ  ๖  ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบสะสมหนวยกิตใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบง

ออกเปนสองภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ 

(Special Session) ดวยก็ได โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สวน

ภาคการศึกษาพิเศษ ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาค

การศึกษาปกติ 

 ขอ  ๗  การคิดหนวยกิตตามระบบทวิภาค กําหนดดังนี้ 

 ๗.๑  การศึกษาภาคทฤษฎีท่ีใชระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ใหมีคาเทากับ  ๑ หนวยกิต

 ๗.๒  การศึกษาภาคปฏิบัติท่ีใชระยะเวลาฝกปฏิบัติหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง ใหมีคาเทากับ 

๑ หนวยกิต 

 ๗.๓  การศึกษาท่ีเปนการฝกงาน สหกิจศึกษา การฝกภาคสนาม ท่ีใชระยะเวลาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง 

ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

 ๗.๔  การศึกษาท่ีเปนการทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใช

ระยะเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

 ขอ  ๘  หลักสูตรอาจคิดหนวยกิตโดยใชผลลัพธการเรียนรู สมรรถนะ หรือประสบการณท่ีนักศึกษา

แสดงผลลัพธการเรียนรูไดตามท่ีหลักสูตรกําหนดเพ่ือเทียบเคียงเปนหนวยกิตได โดยใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๒ 

หลักสูตร 

 ขอ  ๙  หลักสูตรปริญญาตรีแบงเปน ๒ กลุม ดังนี้ 

 ๙.๑  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

เนนความรูและทักษะดานวิชาการ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ สามารถจัดการเรียนการสอนแบบกาวหนาทางวิชาการสําหรับผูเรียน

ท่ีมีความสามารถพิเศษ มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถระดับสูง โดยใชหลักสูตรปกติท่ีเปดสอน    

อยูแลวใหรองรับศักยภาพของผูเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอน

อยูแลว และสนับสนุนใหผูเรียนไดทําวิจัยท่ีลุมลึกทางวิชาการ หรือวิธีการอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๙.๒  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ เนนความรู สมรรถนะและทักษะดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมี

สมรรถนะและทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรของสาขาวิชานั้น ๆ โดยผานการฝกปฏิบัติในสถาน

ประกอบการ  หลักสูตรแบบนี้เทานั้นท่ีจัดหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ได เพราะมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการ

ปฏิบัติการอยูแลว ใหมีความรูดานวิชาการมากยิ่งข้ึน รวมท้ังไดรับการฝกปฏิบัติข้ันสูงเพ่ิมเติม   



๔ 

หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะตองสะทอนปรัชญาและ

เนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น  ๆโดยครบถวน และใหระบุคําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร  

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ สามารถจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีแบบกาวหนา

ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ สําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู สมรรถนะทาง

วิชาชีพหรือปฏิบัติการข้ันสูงโดยใชหลักสูตรปกติท่ีเปดสอนอยูแลว ใหรองรับศักยภาพของผูเรียน โดยกําหนดให

ผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอนอยูแลว และทําวิจัยท่ีลุมลึกหรือไดรับการฝกปฏิบัติ

ข้ันสูงในหนวยงาน  องคกร หรือสถานประกอบการ หรือวิธีการอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ตองมีการเรียนรายวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

 ขอ  ๑๐  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาท้ังทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 

๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาไมนอย

กวา ๓.๕๐ ทุกภาคการศึกษา ในระหวางการศึกษาในหลักสูตรแบบกาวหนา หากภาคการศึกษาใด             

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  ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรไมเกิน ๒ เทาของระยะเวลาการศึกษา สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๓ เทาของระยะเวลาการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

ตามหลักสูตร ท้ังนี้ไมนับระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา กรณีท่ีหลักสูตรใดประสงคจะ

กําหนดระยะเวลาการศึกษามากกวาท่ีกําหนด ใหขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเปนกรณีไป   

 ขอ  ๑๒  จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 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) หรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีจะเขาศึกษา 

 ๑๓.๓  เปนผูมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ 

หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น 

 ๑๓.๔  คุณสมบัติของการรับนักศึกษาชาวตางประเทศใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดย

ความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

ขอ  ๑๔  ประเภทการรับบุคคลเขาเปนนักศึกษา สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

 ๑๔.๑  ประเภทการรับผานระบบคัดเลือกกลาง 

 ๑๔.๒  ประเภทการรับโดยวิธรีับตรง 

 ๑๔.๓  ประเภทการรับโดยวิธพิีเศษ 

 ๑๔.๔  ประเภทการรับตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน หรือขอตกลงของเครือขายความ

รวมมือระหวางสถาบัน 

 ๑๔.๕  การรับโดยวิธีอ่ืน ๆ  เชน ทดลองเรียน หรืออ่ืน ๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 

หมวด ๔ 

การข้ึนทะเบียนและการตอทะเบียน 

ขอ  ๑๕  การข้ึนทะเบียน 

 ๑๕.๑  เปนผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาเรียบรอยแลว  

 ๑๕.๒  ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาแลวจะตองรายงานตัวและข้ึนทะเบียน และชําระเงินคาข้ึน

ทะเบียนและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ  

 ๑๕.๓  หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือคํ้าประกันท่ีนํามายื่นในวันรายงานตัว จะตองใหผูรับรอง 

และผูคํ้าประกันพรอมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือชื่อใหเรียบรอยกอนนํามายื่น และถาปรากฏในภายหลังวาเปน

ลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลัยจะดําเนินการทางวินัยนักศึกษาและแจงความรองทุกขคดีอาญาทันที 

ขอ  ๑๖  การตอทะเบียน 

 ๑๖.๑  นักศึกษาตองตอทะเบียนเปนประจําทุกภาคการศึกษาปกติ และชําระเงินคาตอทะเบียนและ

คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ภายในวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๑๖.๒  กรณีท่ีนักศึกษาตอทะเบียนและลงทะเบียนวิชาเรียนแลวปรากฏในภายหลังวา ตองพนสภาพ

การเปนนักศึกษา เนื่องจากตกออกตามขอ ๓๕ ใหถือวาการตอทะเบียนและลงทะเบียนวิชาเรียนครั้งนั้นเปน

โมฆะ และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาใหกับนักศึกษา 

 ๑๖.๓  การตอทะเบียนโดยไมตองลงทะเบียนเรียน สามารถทําไดในกรณีตอไปนี้          

๑๖.๓.๑  การลาพักการศึกษา 

๑๖.๓.๒  ถูกสั่งพักการศึกษา 

 ๑๖.๓.๓  ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตยังไมผานเง่ือนไขการสําเร็จ

การศึกษา 



๖ 

หมวด ๕ 

การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม และการถอนรายวิชา 

ขอ  ๑๗  การลงทะเบียนเรียน 

 ๑๗.๑  นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง และชําระเงินคาธรรมเนียมในแตละภาค

การศึกษา ใหเสร็จสิ้นภายในวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๑๗.๒  ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือ

จํากัดจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

 ๑๗.๓  ในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๒๒ หนวยกิต สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบ

ไมเต็มเวลา  

๑๗.๔  การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต 

 ๑๗.๕  ในกรณีท่ีมีความจําเปน การลงทะเบียนเรียนมากกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๑๗.๓ และขอ ๑๗.๔ 

อาจกระทําไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดี ท้ังนี้ไมเกิน ๒๕ หนวยกิต 

สําหรับภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๒ หนวยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษและสําหรับการลงทะเบียนเรียน

แบบไมเต็มเวลา  

 ๑๗.๖  นักศึกษาท่ีไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีกําหนด จะถูกปรับเปนรายวันตามอัตรา    

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ใหนับวันหยุดราชการรวมดวย 

๑๗.๗  เม่ือพนระยะเวลาท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน เวนแตจะมี

เหตุผลอันสมควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี  

๑๗.๘  นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพักการศึกษาตามขอ ๔๔.๓ 

มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 ๑๗.๙  นักศึกษาท่ีเรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมถึง

เกณฑท่ีสําเร็จการศึกษาแลวจะลงทะเบียนเรียนอีกไมได เวนแตเปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตรท่ีมี

การจัดการศึกษามากกวาหนึ่งปริญญา    

 ๑๗.๑๐  การลงทะเบียนเรียนสําหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกวาหนึ่งปริญญา ใหเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

   ๑๗.๑๑ ใหคณะพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การเรียนและการ

พัฒนาดานอ่ืน ๆ ของนักศึกษา ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ๑๗.๑๒ การลงทะเบียนเรียนท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไขของรายวิชาใหถือวาการลงทะเบียนเปนโมฆะ 

ขอ  ๑๘  นักศึกษาผูมีสิทธิเขาศึกษาและเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน 

สามารถขอยกเวนหรือเทียบโอนรายวิชาได ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ขอ  ๑๙  การลงทะเบียนเรียนซํ้า 

 ๑๙.๑  นักศึกษาของคณะแพทยศาสตร ท่ีไดตัวอักษร R ตามหมวดท่ี ๗ จะตองลงทะเบียนเรียน

รายวิชานั้นซํ้าทันทีท่ีมีการเปดสอน นอกจากจะไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเลื่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียนได 



๗ 

 ๑๙.๒  นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาท่ีไดคาคะแนนไมสูงกวาตัวอักษร “D+”  หรือคํา 

“Poor” อีก เพ่ือทําใหระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงข้ึน   

๑๙.๓  นักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตรและวัดและประเมินผลผานรายวิชาตามหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีแลว แตระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑท่ีจะสําเร็จการศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนซํ้า

เฉพาะรายวิชาท่ีไดระดับคะแนนตํ่ากวาตัวอักษร “A” หรือคํา “Excellent” เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ใหถึงเกณฑสําเร็จการศึกษา  

ขอ  ๒๐  การเพ่ิมรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน        

๑ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาพิเศษ หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ  ๒๑  การถอนรายวิชามีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 ๒๑.๑  การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาคการศึกษานั้น     

นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสูตรกําหนด รายวิชาท่ีถอนนั้นจะไม

ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี้ นักศึกษาสามารถดําเนินการไดดวยตัวเอง

ผานระบบอินเทอรเน็ต 

 ๒๑.๒  การถอนรายวิชาภายหลังจากระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอ ๒๑.๑ และกอนระยะเวลา             

๑ สัปดาหของวนัแรกของการสอบปลายภาคตามท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษา รายวิชาท่ีถอนนั้นจะไดตัวอักษร 

W แตจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา

และใหดําเนินการท่ีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 ๒๑.๓  การถอนรายวิชาภายหลังจากระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอ ๒๑.๒ รายวิชาท่ีถอนนั้นจะไดรับ

ตัวอักษร F และจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

 สําหรับรายวิชาท่ีมีการเรียนนอยกวา ๑๕ สัปดาห ใหกําหนดระยะเวลาในการเพ่ิมและถอนรายวิชา

เปนสัดสวนกับท่ีกําหนดไวในขอ ๒๐ และ ขอ ๒๑ 

 ขอ  ๒๒  เม่ือมีการเพ่ิมหรือถอนรายวิชาแลว จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนจะตองไมขัดแยงกับขอ ๑๗.๓ 

ขอ ๑๗.๔ และขอ ๑๗.๕ 

     

`หมวด ๖ 

การศึกษาแบบรวมเรียน 

ขอ  ๒๓  การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit) หมายความวา การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูแบบไมนับหนวยกิต 

ขอ  ๒๔  การลงทะเบียน การเพ่ิม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรวมเรียน ใหปฏิบัติตาม

หมวด ๕   

ขอ  ๒๕  รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียนจะไมนับหนวยกิตรวมเขาเปนหนวยกิตท่ีกําหนดไว

ตามหลักสูตร 

ขอ  ๒๖  รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียนจะถือหรืออางเปนเ ง่ือนไขของรายวิชา 

(Prerequisite) ท่ีนับหนวยกิตไมได 



๘ 

ขอ  ๒๗  ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้า

เพ่ือจะนับหนวยกิตในภายหลังมิได เวนแตในกรณีท่ีมีการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา และรายวิชานั้นเปน

รายวิชาท่ีกําหนดใหมีการเรียนและนับหนวยกิตในหลักสูตร 

ขอ  ๒๘  การประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน ใหประเมินผลเปนตัวอักษร S หรือ 

U และใหระบุคําวา Audit ไวในวงเล็บตอทายชื่อรายวิชา 

 

หมวด ๗  

ระดับคะแนน  ความหมาย และคาคะแนน 

ขอ  ๒๙  ระดบัคะแนนกําหนดใหเปนตัวอักษรหรือคํา  ความหมาย และคาคะแนน เปนดังนี้  

ตัวอักษร คํา ความหมาย คาคะแนนตอหนวยกิต 

A Excellent   ผลการประเมินข้ันดีเยี่ยม     ๔.๐ 

 B+ Very Good ผลการประเมินข้ันดีมาก     ๓.๕ 

B Good                 ผลการประเมินข้ันดี                 ๓.๐ 

 C+ Fairly Good ผลการประเมินข้ันคอนขางดี  ๒.๕ 

C Fair ผลการประเมินข้ันพอใช  ๒.๐ 

 D+ Poor ผลการประเมินข้ันออน  ๑.๕ 

D Very Poor ผลการประเมินข้ันออนมาก ๑ 

F Fail ผลการประเมินข้ันตก  ๐ 

S Satisfactory ผลการประเมินพอใจ - 

U Unsatisfactory ผลการประเมินไมพอใจ - 

 ตัวอักษรอ่ืน ๆ ท่ีมีความหมายเฉพาะซ่ึงแสดงสถานภาพการศึกษา คือ  I  P  R   T   W  AU และ N 

ตัวอักษรเหลานี้ไมมีคาคะแนนตอหนวยกิต ยกเวน T 

     ตัวอักษร                               ความหมาย 

 I                       ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

 P                        กําลังดําเนินอยู (In Progress) 

 R                      ซํ้าชั้น (Repeat) 

 T                      รับโอน (Transfer) 

        W                       การขอถอนรายวิชา (Withdrawn) 

 AU   เรียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

 N   ไมปรากฏรายงานผลการศึกษา (No grade reported) 

 กรณีท่ีมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการเทียบโอน

ผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 



๙ 

ขอท่ี  ๓๐  การใชตัวอักษร หรือคํา มีวิธีการดังนี้ 

 ๓๐.๑  ตัวอักษร  A  B+  B  C+  C  D+  D  และ  F หรือคํา  Excellent,  Very Good, Good, 

Fairly Good, Fair, Poor, Very Poor และ  Fail ใชในกรณีตอไปนี้ 

 ๓๐.๑.๑  ในรายวิชาท่ีนักศึกษาเขาวัดและประเมินผลและหรือมีผลงานท่ีประเมินไดเปนระดับคะแนน 

 ๓๐.๑.๒  เปลี่ยนจากตัวอักษร I ภายในกําหนดระยะเวลาของคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด 

 ๓๐.๑.๓  เปลี่ยนจากตัวอักษร R ภายในกําหนดระยะเวลาและหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๓๐.๑.๔  การใชตัวอักษร F หรือคํา Fail นอกเหนือจากขอ ๓๐.๑.๑, ๓๐.๑.๒ และ ๓๐.๑.๓ แลว 

ยังใชไดในกรณีตอไปนี้อีก คือ 

   (๑)  นักศึกษาถูกตัดสิทธิไมใหเขาสอบประจําภาค 

   (๒)  นักศึกษาทําผิดประกาศการสอบ และไดรับการตัดสินโทษใหไดตัวอักษร  F  

หรือคํา Fail  ตามประกาศวาดวยการสอบประจําภาคของมหาวิทยาลัย หรือไมปฏิบัติตามเกณฑหรือเง่ือนไข

การประเมินตามเกณฑขอ ๓๑.๒ 

   (๓)  นักศึกษาไมแกตัวอักษร  I ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ เปลี่ยนตัวอักษร I เปนตัวอักษร F หรือคํา Fail ตามขอ ๓๐.๒ 

   (๔)  ถอนรายวิชาเรียนหลังระยะเวลาท่ีกําหนด ตามขอ ๒๑.๓ 

   (๕)  ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากอธิการบดี 

 ๓๐.๒  ตัวอักษร I ใชในกรณีตอไปนี้ 

๓๐.๒.๑  นักศึกษาปฏิบัติงานยังไมครบตามเง่ือนไขท่ีอาจารยผูสอนกําหนดดวยเหตุจําเปนหรือ

สุดวิสัย 

๓๐.๒.๒  การใหตัวอักษร  I  แกนักศึกษาจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําท่ี

รายวิชานั้นสังกัด และไดรับการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัด เม่ือไดรับอนุมัติใหไดตัวอักษร I แลว       

ใหคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยูกําหนดวันและเวลาการวัดและประเมินผลหรือปฏิบัติงานใหครบ ท้ังนี้ตองไมเกิน

ภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยนเปนตัวอักษร  F หรือคํา Fail ในกรณีท่ีเปนรายวิชา Audit จะเปน

ตัวอักษร U เวนแตในกรณีท่ีจําเปนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําท่ีรายวิชานั้นสังกัด และให

คณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัดมีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาไดครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ไมเกิน ๒ ภาค

การศึกษา โดยตองแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบลวงหนา     

 ๓๐.๓  ตัวอักษร P ใชในกรณีท่ีรายวิชานั้นเปนรายวิชาท่ีเปดสอนติดตอกันมากกวา ๑ ภาคการศึกษา 

ซ่ึงจะตองวัดผลในภาคการศึกษาสุดทายของรายวิชานั้น 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 ซ่ึงวัดและประเมินผลไมผานใน

รายวิชาเฉพาะของคณะแพทยศาสตรตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

 



๑๐ 

 ๓๐.๕  ตัวอักษร S และ U หรือคํา Satisfactory และ Unsatisfactory ใชในกรณีตอไปนี้  

๓๐.๕.๑  การประเมินผลรายวิชาท่ีกําหนดไววาไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนนหรือ 

ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 

๓๐.๕.๒  เปลี่ยนจากตัวอักษร I ภายในกําหนดระยะเวลาของคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยู 

สําหรับรายวิชาท่ีไดกําหนดการประเมินผลเปนตัวอักษร S และ U หรือคํา Satisfactory และ Unsatisfactory 

 ๓๐.๖  ตัวอักษร T ใชในกรณีของรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเทียบโอนไดโดยไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํของคณะท่ีรับโอน โดยใสไวในวงเล็บตอทายรายวิชา 

 ๓๐.๗  ตัวอักษร W ใชในกรณีตอไปนี้ 

๓๐.๗.๑  รายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ ๒๑.๒ 

๓๐.๗.๒  นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

๓๐.๗.๓  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

 ๓๐.๘  ตัวอักษร AU ใชในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต ตามขอ ๒๓ 

 ๓๐.๙  ตัวอักษร N ใชในกรณีรายวิชาท่ีไมปรากฏรายงานผลการศึกษา 

 

หมวด ๘  

การวัดและประเมินผล 

ขอ  ๓๑  การวัดและประเมินผลการศึกษา   

 ๓๑.๑  ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลสําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษา

หนึ่ง ๆ ไมนอยกวาสองครั้ง และเม่ือทําการประเมินผลรายวิชาใดเปนครั้งสุดทายแลว ถือวาการเรียนรายวิชา

นั้นสิ้นสุดลง 

 ๓๑.๒  อาจารยผูสอนตองแจงเกณฑและเง่ือนไขการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชาให

นักศึกษาทราบลวงหนา 

 ๓๑.๓  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน อาจารยผูสอนจะตองประเมินผลเปนระดับคะแนนตามหมวด ๗ 

และแจงผลระดับคะแนนใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๓๑.๔  การประเมินผลในแตละรายวิชาใหใชระดับคะแนนตัวอักษรหรือคํา ตามหมวด ๗ ใหนักศึกษามี

สิทธิอุทธรณตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ๓๑.๕  การประเมินผลการศึกษาเพ่ือคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average = G.P.A.)      

จะกระทําเม่ือสิ้นแตละภาคการศึกษา 

 ๓๑.๖  วิธี คํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = Cumulative 

G.P.A.) ใหทําดังนี้  

 ๓๑.๖.๑  ใหนําผลรวมท้ังหมดของผลคูณระหวางคาคะแนนท่ีไดกับจํานวนหนวยกิตของแตละ

รายวิชาท่ีมีการประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตัวต้ัง หารดวยจํานวนหนวยกิตสะสม (Cumulative Credits) 

ผลลัพธท่ีไดคือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 



๑๑ 

 ๓๑.๖.๒  การคํานวณดังกลาวขางตนใหต้ังหารถึงทศนิยม ๔ ตําแหนงและใหปดเศษเฉพาะ

ทศนิยมท่ีมีคาตั้งแต ๕ ข้ึนไป ตั้งแตตําแหนงท่ี ๔ เพ่ือใหเหลือทศนิยม ๒ ตําแหนง        

 ๓๑.๗  การคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ในขอ ๓๑.๖     

ในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกวา ๑ ครั้ง ใหนําคาคะแนนและหนวยกิตรายวิชานั้น ๆ ท่ีไดคา

คะแนนสูงสุดเทานั้นไปใชในการคํานวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 ๓๑.๘  ความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม กําหนดดังตอไปนี้ 

             ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม    ความหมาย 

   ตั้งแต ๓.๖๐ ข้ึนไป    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 

ขอ  ๓๓  การวัดและประเมินผลให มี ท้ังการวัดและประเมินผลแบบกาวหนา (Formative 

assessment) และการวัดและประมวลผลแบบรวบยอด (Summary assessment) สามารถดําเนินการได

หลายวิธี ดังนี้ 

๓๓.๑  การมอบหมายงาน (Assignment) 

๓๓.๒  การทําโครงงาน (Project) 

๓๓.๓  การเขียนรายงาน (Report) 

๓๓.๔  การประเมินในสถานการณจรงิ (Authentic assessment) 

๓๓.๕  การสอบ  

๓๓.๖  วิธีการอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไวในรายวิชาหรือหลักสูตร 

ขอ  ๓๔  การสอบ 

 ๓๔.๑  การสอบแบงเปน  

 ๓๔.๑.๑  การสอบยอย เปนการสอบในระหวางภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ผลของการสอบนําไปใช

พิจารณาเปนสวนหนึ่งรวมกับผลสอบประจําภาคก็ได จํานวนครั้ง วันและเวลา และวิธีการสอบ โดยใหอยูใน

ดุลยพินิจของอาจารยผูสอนหรือคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ๓๔.๑.๒  การสอบกลางภาค หมายถึง การสอบกลางภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ๓๔.๑.๓  การสอบประจําภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของแตละรายวิชา เม่ือเสร็จสิ้น

การสอนในภาคการศึกษานั้น หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการสอบประจําภาคใหเปนไปตามประกาศ

วาดวยการสอบประจําภาคของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 



๑๒ 

 ๓๔.๑.๔  การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรูเพ่ือมีสิทธิไดรับปริญญาสาขา

ใดสาขาหนึ่ง หรือใหเปนไปตามท่ีคณะกําหนด 

 ๓๔.๑.๕  การสอบประเภทอ่ืน หมายถึง การสอบท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวตามระเบียบนี้ 

ใหเปนไปตามท่ีคณะกําหนด             

ขอ  ๓๕  การตกออก 

 ๓๕.๑  การพิจารณาการตกออกใหพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเม่ือสิ้นสุดปการศึกษานั้น ๆ และ

ใหคิดเฉพาะรายวิชาท่ีมีคาคะแนนโดยไมคํานึงถึงรายวิชาท่ีไดตัวอักษร I  

 ๓๕.๒  นักศึกษาจะถูกพิจารณาใหตกออกในกรณีดังตอไปนี้ 

๓๕.๒.๑  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๕๐ เม่ือไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมีหนวยกิต 

สะสมตั้งแต ๓๐ - ๕๙ หนวยกิต 

๓๕.๒.๒  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๗๕ เม่ือไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมีหนวยกิต 

สะสมตั้งแต ๖๐ หนวยกิตข้ึนไป 

๓๕.๒.๓  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตามประกาศหรือ 

หลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ  ๓๖  การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขตอไปนี้ 

 ๓๖.๑  วัดและประเมินผลผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้ 

๓๖.๑.๑  การนับหนวยกิตในแตละรายวิชาใหนับครั้งเดียว 

๓๖.๑.๒  ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีระบุไวในหลักสูตรวาเปนรายวิชาท่ี 

เทียบเทากัน ใหนับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนหนวยกิตท่ีได 

 ๓๖.๒  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาท่ีกําหนด

ไวเปนการเฉพาะของหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐ หรือไดไมต่ํากวาตัวอักษร “C” หรือคํา “Fair” ทุกรายวิชา ท้ังนี้

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

 ๓๖.๓  ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยหรืออยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอยาง

รายแรงตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 ๓๖.๔  ไมเปนผูคางชําระหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 

 ๓๖.๕  มีความประพฤติเรียบรอยตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๓๖.๖  มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยกําหนด 

 นักศึกษาท่ีไมผานเกณฑตามขอ  ๓๖.๒ แตไดศึกษาและวัดและประเมินผลผานรายวิชาในหลักสูตร

ครบตามเกณฑท่ีสามารถขอรับอนุปริญญาได คณะอาจพิจารณาใหเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา 

ท้ังนี้ การใหอนุปริญญาตองเปนไปตามขอ ๓๗.๒  

 วันท่ีสําเร็จการศึกษาใหถือวันท่ีคณะกรรมการประจํารับรองการสําเร็จการศึกษา 

 

 

 



๑๓ 

หมวด ๙  

การอนุมัติปริญญาและอนุปริญญา 

ขอ  ๓๗  ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูท่ีไดรับการเสนอชื่อจาก

คณะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

 ๓๗.๑  คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําเปนผูเสนอชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับอนุมัติ

ปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูท่ีไดรับการเสนอชื่อจะตองมีคุณสมบัติตามขอ ๓๖ ครบถวนทุกประการ  

 ๓๗.๒  ในกรณีท่ีคณะหรือหลักสูตรกําหนดใหมีการใหอนุปริญญา ใหคณะเปนผูเสนอชื่อผูสมควรไดรับ

อนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูท่ีไดรับการเสนอชื่อจะตองมีคุณสมบัติตามขอ ๓๖ ยกเวนขอ ๓๖.๒ และ 

 ๓๗.๒.๑  ไดศึกษาและวัดและประเมินผลผานรายวิชาตาง ๆ  ครบตามหลักสูตรแลวและมี

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐ แตไมต่ํากวา ๑.๗๕ หรือ  

 ๓๗.๒.๒  ไดศึกษาและวัดและประเมินผลผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา 

และมีหนวยกิตท่ีไดและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด   

 ๓๗.๓  การขอแกไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาไปแลว ใหกระทําไดภายในระยะเวลาไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวันท่ีสภา

มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 

ขอ  ๓๘  การใหปริญญาเกียรตินิยมใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยปริญญาเกียรตินิยมของมหาวิทยาลัย 

ขอ  ๓๙  การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา  

 กรณีท่ีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสําเร็จการศึกษาซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือ

อนุปริญญาไปแลว มีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ ๑๓ ขอ ๓๖ และขอ ๓๗ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอน

ปริญญาหรืออนุปริญญา โดยการเพิกถอนใหมีผลต้ังแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา

ใหกับบุคคลนั้น 

ขอ  ๔๐  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไมใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่ง

ผูใดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรได ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๑๐  

  การยายโอนนักศึกษา 

 ขอ  ๔๑  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

 ๔๑.๑  นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีจะขอโอนไดตองมีผลคะแนนการรับเขาศึกษาไมนอยกวา

คะแนนคนสุดทายของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีจะโอน และมีคุณสมบัติและผลการเรียนอยูในมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระทําไดตอเม่ือมีท่ีสําหรับเขาศึกษาวางพอในหลักสูตรท่ีขอเขาศึกษา และใหคณะ

ท่ีจะรับเขาศึกษาเปนผูพิจารณารับโอน ท้ังนี้คณะอาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับโอนเพ่ิมเติมอีกได 

 ๔๑.๒  นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณารับโอน จะตองไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษาเดิม และตองไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษานั้นมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

ท้ังนี้ ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ข้ึนไป 



๑๔ 

 ๔๑.๓  นักศึกษาท่ีประสงคจะโอนมาศึกษา จะตองสงใบสมัครถึงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไม

นอยกวา ๖ สัปดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาท่ีประสงคจะเขารับการศึกษานั้น พรอมกับ

แนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 ๔๑.๔  หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและจํานวนหนวยกิต ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ๔๑.๕  นักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มีสิทธิเรียนในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไมเกิน

สองเทาของจํานวนปท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีเขาศึกษา โดยนับรวมระยะเวลาเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมดวย 

 ๔๑.๖  การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหโอน ใหคํานวณระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมจากรายวิชาท้ังหมดท่ีรับโอนมาจากสถาบันอ่ืน รวมกับรายวิชาท่ีเรียนในหลักสูตรใหมท่ียายเขา

ศึกษาดวย 

ขอ  ๔๒  การยายคณะเรียน 

 ๔๒.๑  การยายคณะเรียน จะกระทําไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําของคณะ

ตนสังกัดและคณะท่ีประสงคจะขอยายเขาศึกษา 

 ๔๒.๒  นักศึกษาท่ีมีสิทธิขอยายคณะเรียน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

๔๒.๒.๑  เปนนักศึกษาท่ียังมีสิทธิเรียนในคณะตนสังกัด และตองมีผลคะแนนการรับเขาศึกษา

ไมนอยกวาคะแนนคนสุดทายของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีจะขอยาย  

๔๒.๒.๒  ไมเคยยายคณะเรียนมากอน 

๔๒.๒.๓  ศึกษาอยูในคณะตนสังกัดไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติและมีหนวยกิตสะสม     

ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ข้ึนไป 

 ๔๒.๓  นักศึกษาท่ีประสงคจะยายคณะเรียน จะตองยื่นเอกสารตาง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตอ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการผานคณะตนสังกัด โดยนักศึกษาจะตองยื่นเอกสารดังกลาวกอนเริ่มภาค

การศึกษาท่ีขอยายไมนอยกวา ๖ สัปดาห ท้ังนี้คณะท่ีนักศึกษาประสงคจะขอยายสามารถกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการยายคณะโดยออกเปนประกาศของคณะได 

 ๔๒.๔  หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและอ่ืน ๆ 

๔๒.๔.๑  รายวิชาท่ีจะเทียบโอน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะท่ีจะรับเขาศึกษา 

๔๒.๔.๒  ตองรับโอนหนวยกิตของรายวิชาท่ีเทียบเทากันไดท้ังหมด 

 ๔๒.๕  นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยาย มีสิทธิเรียนในหลักสูตรท่ียายเขาศึกษาไมเกินสองเทาของจํานวน

ปท่ีกําหนดไวในหลักสูตรนั้น โดยนับจากวันท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 ๔๒.๖  การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยาย ใหคํานวณระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมจากรายวิชาท้ังหมดท่ีรับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชาท่ีเรียนในหลักสูตรใหมท่ียายเขา

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 นักศึกษาจะลาไดไมเกินหนึ่งในสี่ของระยะเวลาเรียนท้ังหมด มิฉะนั้น

จะตองขอลาพักการศึกษา และการลาท่ีเก่ียวของกับการสอบใหเปนไปตามขอ ๓๔ และตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตามประกาศหรือหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

๔๔.๓  การลาพักการศึกษา 

๔๔.๓.๑  นักศึกษาอาจจะไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 

    (๑)  ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร 

   (๒)  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซ่ึงมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 

   (๓)  เหตุผลและความจําเปนอ่ืนท่ีคณะเห็นสมควร 

๔๔.๓.๒  วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ใหนักศึกษาหรือผูปกครองในกรณีท่ีนักศึกษาไมอาจ

ดําเนินการไดดวยตนเอง ยื่นใบลาพรอมหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีคณะผานอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหคณบดีท่ีนักศึกษา

สังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ และแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเพ่ือปรับสถานะ ท้ังนี้นักศึกษาจะตอง

ดําเนินการไมนอยกวา ๒ สัปดาหกอนวันแรกของการสอบประจําภาคตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ยกเวนกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี  

๔๔.๓.๓  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดครั้งละไมเกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เวนแตกรณีมี

เหตุผลและความจําเปน อาจใหลาพักการศึกษาครั้งละหนึ่งปการศึกษาได โดยตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

๔๔.๓.๔  นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพ่ือตอทะเบียน 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๔๔.๔  การลาออก นักศึกษาตองยื่นใบลาออกพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองและหลักฐานการ

แสดงวาไมมีหนี้สินคางชําระ โดยผานการพิจารณาของอาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีท่ีนักศึกษาสังกัดเพ่ือให

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอาจใหผูปกครองยื่นใบลาออกแทนนักศึกษาก็ได               

 ๔๔.๕  หลักฐานท่ีใชประกอบในการลาตาง ๆ ประกอบดวย 

๔๔.๕.๑  ใบลา ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๔๔.๕.๒  ใบรับรองแพทย (เฉพาะกรณีลาปวย) ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๔๔.๕.๓  หนังสือรับรองจากผูปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา กรณี

ลาปวยหรือลากิจเกิน ๑๕ วัน หรือลาพักการศึกษา หรือลาออก 



๑๖ 

๔๔.๕.๔  หนังสือแสดงความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา การลาทุกประเภทตองผานความ

เห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา    

๔๔.๕.๕  หลักฐานเอกสารประกอบอ่ืนแลวแตกรณี เชน เอกสารการไดรับอนุมัติใหไปฝก

ปฏิบัติงานท่ีตางประเทศ การเรียกตัวเขารับราชการทหาร เปนตน 

๔๔.๕.๖  หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินคางชําระกับมหาวิทยาลัย กรณีลาออกหรือลา

พักการศึกษา 

๔๔.๖  การอนุมัติลาพักการศึกษาและการลาออกใหถือตามวันท่ีอนุมัติใหมีผลในการลา  

 ๔๔.๗  การลาทุกกรณี จะไมไดรับสิทธิยกเวนจากระเบียบ ขอบังคับอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย 

ขอ  ๔๕  การพนสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

 ๔๕.๑  ตาย 

 ๔๕.๒  ลาออก 

 ๔๕.๓  ตกออก 

 ๔๕.๔  ถูกสั่งใหพนสภาพนักศึกษาตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ๔๕.๕  ขาดคุณสมบัติการเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 ๔๕.๖  สําเร็จตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยโดยใหถือวา

วันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาเปนวันพนสภาพนักศึกษา เวนแตกรณีท่ีเปนนักศึกษาใน

หลักสูตรท่ีจัดการศึกษามากกวาหนึ่งปริญญา ใหถือวันพนสภาพนักศึกษาในวันท่ีอนุมัติปริญญาสุดทาย 

 ๔๕.๗  ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาคการศึกษา 

โดยมิไดลาพักการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ๔๕.๘  ไมชําระคาธรรมเนียมเพ่ือข้ึนหรือตอทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละ

ภาคการศึกษา ยกเวนในกรณีเหตุสุดวิสัย   

 ๔๕.๙  ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจํานวนระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดตามขอ ๑๑.๒  

 ๔๕.๑๐  ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดท่ีไดกระทํา

โดยประมาท 

 ๔๕.๑๑  โอนไปเปนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

 ๔๕.๑๒  เหตุอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ  ๔๖  การคืนสภาพนักศึกษา 

 ๔๖.๑  นักศึกษาท่ีพนสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุตอไปนี้ 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 

การจัดการศึกษาหลักสูตรท่ีมีความจําเพาะ 

 ขอ  ๔๗  การจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 คณะแพทยศาสตร ไดจัดการศึกษาแตกตางจากคณะอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นคลินิกเนื่องจาก     

มีการเรียนภาคทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติทางคลินิก จึงกําหนดการจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในสวนท่ีแตกตางจากคณะอ่ืน ๆ ดังนี้ 

 ๔๗.๑  การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษา การกําหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ๔๗.๒  การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา      

การสอบแกตัว การข้ึนชั้นเรียน การเรียนซํ้าชั้น การตกออก การลา การนับชั้นป การสอบเพ่ือปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย     

 

หมวด ๑๓ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๔๘  นักศึกษาท่ีกระทําผิด หรือฝาฝนระเบียบนี้ ตองรับโทษตามท่ีระบุไวในขอ ๔๙ และตองถูก

พิจารณาลงโทษทางวินัยตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกโสดหนึ่งดวย 

ขอ  ๔๙  โทษทางวิชาการ กรณีนักศึกษากระทําผิด ทุจริต หรือฝาฝนระเบียบนี้ใหกําหนดโทษ ดังนี้   

 ๔๙.๑  ตัดคะแนนในสวนท่ีกระทําผิด  

 ๔๙.๒  ปรับตกในรายวิชาท่ีกระทําผิด  

ขอ  ๕๐  การดําเนินการเม่ือมีการกระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบนี้ 

 ๕๐.๑  ใหคณะรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ เสนอตอคณะกรรมการประจําเพ่ือ

พิจารณาโทษและใหคณบดีออกคําสั่งลงโทษ โดยตองใหโอกาสนักศึกษาไดชี้แจงขอเท็จจริง ท้ังนี้ ใหแลวเสร็จ

ภายใน ๑๕ วันหลังจากวันสุดทายของการสงผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 ๕๐.๒  กรณีท่ีมีการพิจารณาโทษทางวิชาการตามขอ ๔๙.๒ ใหแจงผลการพิจารณาโทษ ตอสํานัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ 

 ๕๐.๓  ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจงใหผูปกครองและคณะ     

ท่ีนักศึกษาผูนั้นสังกัดทราบเปนลายลักษณอักษร  

ขอ  ๕๑  นักศึกษาท่ีถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตาม       

ขอ ๓๗ ใหมีสิทธิอุทธรณไดตามหลักเกณฑดังนี้ 

 ๕๑.๑  ใหนักศึกษาผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตออธิการบดีภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันทราบคําสั่งลงโทษ 

 ๕๑.๒  การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูอุทธรณ 

 ๕๑.๓  การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนคนอ่ืนหรือ

มอบหมายใหคนอ่ืนอุทธรณแทนไมได 

 ๕๑.๔  หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณโทษทางวิชาการ ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 



๑๘ 

ขอ  ๕๒  ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณ มีคําสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแกกรณี  

กรณีการอุทธรณการไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ใหอธิการบดีเสนอความเห็นตอ 

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัย   

 คําวินิจฉัยของอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยใหถือเปนท่ีสุด และใหแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือให      

ผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕ วัน 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ  ๕๓  ในระหวางท่ียังไมไดออกประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑตามระเบียบนี้ ใหนําประกาศ คําสั่ง

หรือหลักเกณฑตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีใชอยูกอน

วันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  

 

 

 

 (นายณรงคชัย อัครเศรณี) 

     นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 



 

 

Khon Kaen University 
Undergraduate Regulations A.D. 2022

------------------------
For the effectiveness of the management of Undergraduate Education that conforms to 

the standards and criteria for undergraduate programs and the Thai Qualification Framework for 
Higher Education, as well as for Khon Kaen University’s Education Transformation Strategy 
towards a new paradigm:

By virtue of Article 23(2) of the Khon Kaen University Act, A.D. 2015, the resolution of 
the Khon Kaen University Administrative Committee at its second meeting of 2022, on the 24th

of January 2022; and the resolution of the Khon Kaen University Council at its second meeting 
of 2022 on the 2nd of February 2022; the following regulations are hereby issued. 

Article 1    These regulations are called “Khon Kaen University Undergraduate
Regulations A.D. 2022”.

Article 2    These regulations are effective as of the second semester of the academic year 
2021.

Article 3    Regarding the Khon Kaen University Undergraduate Regulations A.D. 2019,
all of the rules, regulations, announcements, orders, or any other resolutions, which contradict
the present regulations, shall be replaced by the present regulations.

Article 4    In the present Regulations:
“University” refers to Khon Kaen University.
“University Council” refers to the Khon Kaen University Council.
“Academic Council” refers to the Khon Kaen University Academic Council.
“President” refers to the President of Khon Kaen University.
“Faculty” refers to the faculty, college, or an organization having 

another title, which is equivalent to a faculty or a college. 
“Dean” refers to the dean of a faculty, college, or an organization 

having another title, which is equivalent to a faculty or a 
college. 

“Faculty Board” refers to the board of the faculty, college, or an 
organization having another title, which is equivalent to a       
faculty or a college. 

“Curriculum” refers to an undergraduate curriculum of Khon Kaen 
University.

“Theoretical Instruction” refers to instruction that aims at the students’ acquisition 
of knowledge by means of different methods, which can 
consist of individual learning or group learning, such as the 
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flipped classroom approach, problem-based learning 
approach, or the team-based learning approach, etc.

“Practical Instruction” refers to the instruction that aims at the students’ acquisition 
of skills by different methods, which can be individual 
learning or group learning, such as practices in laboratories, 
field practices, or practices performed at an entrepreneurial 
venue, etc.

“Full-time instructor”    refers to an individual holding the position of an instructor, 
an assistant professor, an associate professor, and a 
professor in the University. 

“Curriculum instructor” refers to a full-time instructor, whose qualifications are 
direct or correspond to the field offered by the faculty and 
who is responsible for teaching and conducting research in 
that field. 

“Instructor responsible refers to a full-time instructor, who has been assigned to 
administer and develop a curriculum and instruction, 
ranging from planning, quality control, monitoring and 
evaluation, to curricular development. 

 “Instructor” refers to an instructor, who has been assigned by the faculty 
to teach a course in the undergraduate curriculum of Khon 
Kaen University.

“Part-time instructor” refers to an instructor, who is not a full-time instructor. 
“Academic advisor” refers to an instructor, who has been assigned by the faculty 

as the student advisor. 
“Student” refers to an undergraduate student of Khon University. 
“Overseas student” refers to a student, whose nationality is not Thai.
“Special student” refers to an individual that the University has authorized to 

study as a special case, who does not wish to receive a 
degree certificate, or who wishes to study with the goal of
transferring the credit to his/her affiliate university.    

“The Academic              refers to the Academic Development and Administration
 Development                 Bureau of Khon Kaen University.  
 and Administration
Bureau” 

“Other institutions”        refers to other universities or institutes that offer 
instructional programs under standards that are comparable 
to Khon Kaen University.      

Article 5  The President has the authority to modify these regulations and has the 
authority to issue any announcement, order, or criteria that follow these regulations.  

     In any cases in which there are problems relating to interpretation or the 
practice of these regulations, the decision of the President shall be final.

for the curriculum”
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Section 1
Education System

Article 6  The undergraduate educational system adheres to a credit, bi-semester system,
in which one academic year is divided into two regular semesters: the first semester and the 
second semester. Special sessions can be arranged. Each regular semester lasts at least 15 
weeks, whereas the special session is assigned to have the length and number of credits 
proportionate with the regular semester. 

Article 7   The credit calculation under the bi-semester system complies with the 
following:  

7.1 The theoretical part requiring at least 15 hours of instruction counts for one 
credit. 

7.2 The practical part requiring at least 30 hours of practices counts for one credit. 
7.3 Practicums, cooperative education, and field practices that require at least 45

hours count for one credit.
7.4 Project-based learning or other assigned activities requiring at least 45 hours 

count for one credit.

Article 8    The credit calculation of each curriculum may be based on the students’ 
learning outcomes, performance, or experience demonstrated according to the curricular 
stipulation for proportioning credits, wherein this complies with the relevant University’s 
announcement.

Section 2
Curriculum

Article 9 The undergraduate curriculum is divided into the following 2 groups: 
9.1 The academic undergraduate curriculum that aims at preparing graduates,

who are theoretically and practically omniscient, who possess particular academic knowledge 
and skills, and who have the ability to creatively apply the knowledge in real situations. 

The academic undergraduate curriculum can offer advanced academic 
instruction for students with special abilities, under the already existing curriculum. The students 
are able to register for certain graduate courses and are encouraged to perform in-depth research 
or to learn in other ways stipulated by the University.

9.2 The undergraduate professional or practicum curriculum emphasizes 
professional knowledge, competency, and skills in accordance with the criteria of professional 
standards, or technically practical skills and competency in the field. Thus, students are to 
receive a practicum in an entrepreneurial venue. Such a program can be offered at the
undergraduate level (Continuing Education) because it aims at preparing graduates, who already 
possess practical skills, to obtain more academic knowledge and an advanced practicum.

An undergraduate program (Continuing Education) is part of another 
undergraduate program, and as such, it must reflect the entire philosophy and the content of the 
specific undergraduate program to which it belongs. The words “Continuing Education” must be 
attached in a parenthesis after the program’s title.

A professional or practicum undergraduate program can offer advanced 
undergraduate-level instruction in the profession for students with special abilities. It emphasizes 
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the preparation of graduates with high professional or practicum knowledge and competency 
using the existing curriculum that addresses the competency of the students. This can be carried 
out by having the students take certain existing courses at the graduate level, by conducting in-
depth research, or by receiving advanced training in an organization, in an entrepreneurial venue, 
or by other means stipulated by the University.

Article 10 The students of an academically, or professionally, or practically advanced 
curriculum must have completed their high-school education or the equivalent, with a grade 
point average of over 3.50 in the 4-level grading system or the equivalent. Each student’s 
achievement in the University must be over 3.50 for all semesters during the study period in the 
program. If, during any semester, the student’s grade accumulation falls below 3.50 in the 4-
level grading system or the equivalent, the student shall be considered to be ‘unfit’ for the
program.

Article 11 The number of credits and length of study of the undergraduate curriculum 
are as follows:

 11.1 The total credits of a curriculum
11.1.1 A bachelor’s degree curriculum (4 years) requires a total of at least 

120 credits.
11.1.2 A bachelor’s degree curriculum (5 years) requires a total of at least 

150 credits.
11.1.3 A bachelor’s degree curriculum (not less than 6 years) requires a 

total of at least 180 credits.
11.1.4 A bachelor’s degree curriculum (continuing education) requires a 

total of at least 72 credits.
11.2 The length of the time for study shall not be over the doubled length of the 

program of studies for full-time registration and shall not be over the tripled length of the 
program of studies for part-time registration, excluding any leave period or suspension period. 
Should it be determined that the length of any curriculum needs to be longer than those 
previously mentioned, then approval should be sought on a case-by-case basis from the 
University Council.

Article 12   The numbers, qualifications, and characteristics of the curricular instructors, 
instructors responsible for a curriculum, course instructors, and special instructors shall follow 
the Undergraduate Curricular Standard Criteria of the Ministry of Higher Education, Science, 
Research, and Innovation and the University’s Announcement.

Section 3
Enrollment Categories

Article 13 Qualifications of applicants
 13.1 For a bachelor’s degree program (4-, 5-, or at least 6-year program) – A high 

school certificate or the equivalent.
 13.2 For a bachelor’s degree program (Continuing Education) – A high vocational 

certificate or the equivalent, or an associate degree (3-year curriculum) or the equivalent in the 
same field as the field being applied for. 
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13.3 Holding other qualifications according to the qualifications requirement for a 
student enrolled to study for a bachelor’s degree in a specific field or according to the 
announcement of the University for enrollment to study for a bachelor’s degree in that field.

13.4 Qualifications of foreign students shall follow the regulations or 
announcement of the University with approval from the Academic Council.

Article 14 Student enrollment categories are as follows:
14.1 Central admission
14.2 Direct admission
14.3 Special admission
14.4 Admission according to an agreement of collaboration between institutions or 

an agreement under a collaborative network of universities.
14.5 Admission by other methods, such as a trial study or others, shall be in 

accordance with the University’s stipulation with an approval from the Academic Council.

Section 4
Registration and Extension of Studentship

Article 15 Registration 
15.1 The student, who is able to register, has already been enrolled by the 

University.
15.2 The student, who has been enrolled in the University, must report, register as 

a student, pay the registration fees, and pay any other fees within the date set by the University.
Otherwise, he /she shall be considered to be abstaining.

15.3 The document certifying a student’s conduct and the letter of surety, which is 
to be submitted on the day that the student reports, must be signed by the endorsers and two 
other witnesses. Regarding any instances of forgery, the student will be subject to disciplinary 
action, and a criminal case will be immediately filed by the University.

Article 16 Extension of studentship
16.1 Students are required to extend their student status every regular semester, to 

pay for the extension fees, and to pay for other fees within the dates and times that have been 
stipulated by the University. 

16.2 In case a student, who has already extended the studentship and registered
for the courses, is dismissed as per Article 35, then the extension and registration shall be
considered void. The University will, in this case, reimburse all paid fees.

16.3 Extension of studentship without registration for courses can be done in the 
following cases:

16.3.1 The student has decided to take a leave of absence.
16.3.2 The student has been ordered to be suspended from courses.
16.3.3 The student, who has registered for all of the curricular required courses,

has not passed the program completion criteria. 
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Section 5
Registration, Addition, and Withdrawal of Courses

Article 17 Course registration 
17.1 All students must register for courses by themselves and pay the tuition fees 

each semester by the dates and times set by the University.
17.2 With appropriate reasons, the University has the authority to announce any 

course cancellation or to limit the allowable number of students registered to a course 
accordingly.

17.3 For full-time study during a regular semester, a student can register for a 
maximum of 22 credits. For part-time study, a student can register for a maximum of 9 credits.

17.4 The maximum number of credits allowed for a special session is 9 credits.
17.5 If necessary, registration of more or less credits than specified in Articles 

17.3 and 17.4 can be done with approval from the student advisor and with authorization from 
the Dean of the respective faculty. However, this shall not exceed 25 credits for the regular 
semester and 12 credits for the special session, as well as for a part-time study.

17.6 A student, who has not registered by the registration deadline, will be 
charged a late fee based on the number of days the student pays past the due date, which includes
weekends and holidays.

17.7 The University will not permit any late registration except with an 
appropriate reason and permission authorized by the President.

17.8 In a case in which a student has not registered in a regular semester, a
request for a leave of absence in accordance with Article 44.3 is required. Otherwise, the 
student’s status as a student will be rescinded.

17.9 A student, who has completed his/her course work in the undergraduate 
curriculum with a passing grade point average, must not register for other courses, except in the 
case of those students, who are studying in a dual degree program.

17.10 Registration under a dual degree program or a more-than-one-degree 
program shall comply with the University’s regulations. 

17.11 A student enrolled by passing the entrance examination has the right to 
apply for course exemption or for a transfer of credits according to the announcements of the 
University.

17.12 A faculty will develop a student advisory system in accordance with the 
objectives of the respective curriculum in order to assist in student registration, learning, and in 
other development.

17.13 Registration that does not meet the course conditions is considered void. 

Article 18 A student, who has enrolled into the University or has studied at Khon Kaen 
University or another institution, is entitled to make a request for an exemption from or a transfer 
of a course, in accordance with the University’s announcement.
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Article 19   Re-registration of courses
19.1 A student of the Faculty of Medicine, who has received an “R” according to 

Section 7, is required to retake that course once the course is offered again, except for those who 
have obtained special permission from the Dean to postpone the re-registration.

19.2 A student may re-register for a course in which he/she has received a grade 
of not higher than a “D+” or has been assigned a “Poor” level in order to raise his/her grade point 
average. 

19.3 In case a student has taken and passed all of the undergraduate courses but
has not met the minimum grade point average requirement to graduate, he /she may retake any 
course in which he/she has received a grade lower than an “A,” or has been assigned an 
“Excellent” level in order to raise the grade point average. 

Article 20   Course addition can be made within the first 2 weeks of a regular semester,
within the first week of a special semester, or within the time stipulated by the University.

Article 21   Course withdrawal shall follow the following criteria:
21.1 Withdrawal from a course must be done within one fourth of the period of  

instruction time for the course for that semester as of the date classes begin, according to the 
University’s calendar or the curricular particulars. The course from which a student has 
withdrawn shall not appear on the transcript. Moreover, a student is able to process this 
withdrawal by him/herself through the internet.

21.2 Withdrawal of a course later than the time stated in Article 21.1 and one 
week before the first day of the University’s examination period as stated in the University’s 
calendar means that the student will receive a grade of “W”, which will not appear on the 
transcript. The withdrawal in this case must be approved by the student advisor and must be 
carried out at the Academic Development and Administration Bureau.

21.3 Withdrawal of a course later than the time stated in Article 21.2 will result in
an “F” grade, which will appear on the Transcript. 

For any courses in which the instruction period is less than 15 weeks, the time for 
addition and withdrawal must be in proportion with what has been stated in Article 20 and 
Article 21.

Article 22 The overall credits resulting from the course addition and withdrawal must 
not contradict that of Articles 17.3, 17.4, and 17.5.

Section 6
Auditing a Course

Article 23   Auditing a Course is defined as learning for the purpose of broadening 
knowledge without counting the credit. 

Article 24   Registration, addition, and withdrawal of audited courses are to follow 
Section 5.

Article 25   The credits of the audited courses shall not be included in the overall credits 
for degree requirements.
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Article 26   Audited courses may not be counted as a prerequisite for any credited 
courses.

Article 27 A student may not retake an audited course to count as a regular credited 
course unless that student has changed faculties or the field of study, and the audited course is 
the requirement of the new curriculum.

Article 28 Audited courses will be evaluated only with an “S” (Satisfactory) or a “U” 
(Unsatisfactory), and the word “Audit” shall be typed in parenthesis next to the course title in the 
Transcript.   

Section 7
Letter Grades, Meanings, and Values per Credit

Article 29      The grades are assigned as the terms with the following meanings and 
values: 

Letter Grades Corresponding Terms   Meaning Values per credit
A Excellent  Excellent  4.0
B+ Very Good Very Good  3.5
B Good Good 3.0
C+ Fairly Good Fairly Good 2.5
C Fair Fair   2.0
D+ Poor Poor 1.5
D Very Poor Very Poor 1.0
F Fail Fail             0
S Satisfactory Satisfactory -
U Unsatisfactory Unsatisfactory -
The other letters designating a specific student’s status consist of the following: I, P, R, 

T, W, AU, and N. These letter grades are of no value except for the letter grade “T”.
Letters Corresponding Meanings
I Incomplete
P In Progress
R Repeat
T Transferred 
W Withdrawn
AU Audit
N No grade reported
Any transfer of grades from a non-formal educational system shall follow the regulations 

for the transfer of grades from a non-formal educational system and an informal education
system to a formal educational system in the University curricula and shall be in an amended 
version.

Article 30 The designation of the letter grades 
  30.1  The letters A, B+ , B, C+, C, D+, D, and F or the terms “Excellent”, “Very 

Good”, “Good”, “Fairly Good”, “Fair”, “Poor”, “Very Poor” are to be designated in the 
following cases:
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30.1 .1 In the case of any course in which the students take an examination or 
submit assignments that can be scored.

30.1 .2 In the case in which an “ I” can be changed within the specified period, 
which is set by the faculty that offers the course.

30.1 .3 In the case in which an “R” can be changed within the allotted period of 
time and in accordance with the regulations stipulated by the University.

30.1 .4  Besides the cases in 30.1.1, 30.1.2, and 30.1.3, a letter grade of “F”, or 
“Fail”, can be designated to a student in the following cases:

(1)  The student has been disqualified to take the final examination.
(2)  The student violated the final examination regulations and was given an “F”

to comply with the examination regulations set forth by the University or the student failed to 
follow the assessment conditions set forth in 31.2.

(3)  The student failed to correct an “I” within the stipulated time period. In this 
case, the Academic Development and Administration Bureau will change the student’s grade “I”
to “F” according to 30.2.

( 4 )   The student failed to withdraw from the course within the specified time 
period according to 21.3.

(5)  The student violated the related rules, regulations, announcements, or orders 
of the University. (This necessitates obtaining consent from the President.)

30.2 An “I” can be designated to a student in the following cases:
30. 2 . 1  The student failed to complete all of the assignments set forth by the 

course instructor with a decent reason or due to a force majeure.
30.2.2 An “I” can only be designated with the consent of the Board of the Faculty

to which the student is affiliated and with the approval of the Dean of the faculty. When an “I” is 
issued, the faculty is to set a date and time for the examination or set a deadline for the 
submission of the missing assignment. This date shall not be set beyond the subsequent semester.
Otherwise, the letter, “ I” , must be changed into an “ F” , or to “ Fail” . In the case of an audited
course, the grade assigned will thus be a “U”, except under the condition in which consent has 
been given by the Board of the faculty to which the student is affiliated. The Dean of the faculty 
has the authority to extend the time duration to one semester each time, but not over two 
semesters, provided that advance notification is made to the Academic Development and 
Administration Bureau.

30.3   A “P” is designated in cases in which the course is consecutively taught for over 1 
semester, and the evaluation is done in the final semester. The students are to be given the 
following letter grades: A, B+ , B, C+ , C, D+ , D, or F or the terms (“Excellent”, “Very Good”, 
“Good”, “Fairly Good”, “Fair”, “Poor”, “Very Poor”, or “Fail”).

30.4 An “R” is only designated for students in the Faculty of Medicine and will be issued 
to students, who did not pass a course based on the curricular requirements.

30.5 An “S” and “U”, or the terms “Satisfactory” and “Unsatisfactory”, are designated in 
the following cases:

 30.5.1 In a designated course that has no regular grading evaluation or in the case 
of auditing a course.

30.5.2 The correction of an “ I” within the time frame set by the faculty offering 
the course, in which the evaluation has been set as “S” or “U”, or the terms, “Satisfactory” and 
“Unsatisfactory”.

30.6 A “T” is designated only for a transferred course with the consent of the Board of 
the Faculty to which the course is to be transferred. The letter, “ T” , shall be written in 
parentheses next to the title of the transferred course.

30.7 A “W” is to be designated in the following cases:
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30.7.1 In a course in which the student has received permission to withdraw 
according to Article 21.2.

30.7.2 The student has been granted permission to take a leave of absence.
30.7.3 The student has been ordered to be suspended during that semester.

30.8 An “AU” is designated when the student has been authorized to register for a course 
as an audited course, as per Article 23.

30.9 An “N” is designated for a course in which no academic results are to be reported.

Section 8
Student Assessment and Evaluation

Article 31    Student Assessment and Evaluation 
31.1 The University schedules an assessment and evaluation of each registered 

course at least twice per semester, and once the final assessment and evaluation of the course has 
been completed, the course is considered to be concluded.

31.2 The instructor must inform the students in advance of the assessment and 
evaluation criteria of the course.

31.3 When the instruction of a course is completed, the instructor shall assess 
and evaluate the students following the criteria of letter grades set forth in Section 7 and shall 
notify the Academic Development and Administration Bureau based on the academic calendar of 
the University.

31.4 The grading system is to follow the “Letter Grades”, or terms set forth in 
Section 7, and the students are allowed to file an appeal in accordance with the University 
regulations.

31.5 The calculation of the grade point average (G.P.A.) will be carried out at 
the end of each semester.

31.6 The calculation of the cumulative grade point average (Cumulative 
G.P.A.) is to be based on the following guidelines:

31.6.1 Multiply the point value that the student obtained with the number 
of credits of each course that is being evaluated. Total the results of all the courses and divide by 
the number of cumulative credits. The result will be the cumulative grade point average.

31.6.2 Division should be done until there are 4 decimal points. If the last 
decimal is higher than 5, add 1 to the third decimal. Continue to do this until there are only 2 
decimals left.

31.7 In case a student has registered for a course more than once, the 
calculation of the cumulative grade point average as per 31.6 shall be done based only on the 
calculation of the highest point from the letter grade and from the credits the student has 
obtained.

31.8 The meanings of the cumulative grade point average are as follows:
Cumulative Grade Point Average Meanings
3.60 and higher Excellent
From 3.25 but lower than 3.60 Very Good
From 2.50 but lower than 3.25 Good
From 2.25 but lower than 2.50 Fairly Good
From 2.00 but lower than 2.25 Fair
From 1.75 but lower than 2.00 Poor
Below 1.75 Very Poor
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Article 32 If it is necessary to designate a student’s ordinal year of study in the
curriculum, then the respective faculty shall issue it.

Article 33 Assessment and evaluation, which can be both “Formative Assessment” and 
“Summary Assessment”, shall be carried out by means of the following approaches:

33.1 Assigning assignments
33.2 Assigning projects
33.3 Assigning reports
33.4 Authentic assessment
33.5 Examination
33.6 Other approaches set forth in the curriculum

Article 34   Examination Regulations
 34.1 Examinations can be categorized as follows:

 34.1.1 Quizzes can be carried out during a semester. The results may be 
used as part of the final evaluation. The numbers, times and dates, and the arrangement of the 
quizzes shall be decided by the instructor or the by the faculty offering the course.

  34.1.2 The midterm examinations are the administration of the mid-term 
examinations as announced by Khon Kaen University.

  34.1.3 The final examinations are the last examination and designate the 
completion of a course for each semester. The principles and regulations for the administration 
of the final examinations are to comply with the announcements issued by the University 
regarding final examinations for the undergraduate students. 

  34.1.4 A comprehensive examination is a type of examination that is 
employed to measure a student’s comprehensive knowledge required for graduation in order to 
receive the degree, which is in accordance with the regulations set forth by the respective faculty.

  33.1.5 Other types of examinations refer to those examinations, which are 
not presently stipulated in the regulations, and which shall be set by the respective faculty.

Article 35 Student Dismissal
 35.1 Dismissal of a student will be finalized at the end of each academic year. Only 

the credited courses with computable letter grades are to be included in the calculation. Any 
courses with an “I” will be excluded from the calculation.

35.2 Dismissal of a student shall be effective under the following cases:
35.2.1 In the case in which the cumulative grade point average is less than 

1.50 after registration and the total of earned credits ranges from 30-59.
35.2.2 In the case in which the cumulative grade point average is less than 

1.75 after registration and the total of earned credits exceeds 60.
35.2.3 For students in the Doctor of Medicine Curriculum, dismissal shall

follow the regulations set by the University.

             Article 36 Graduation requires that a student have the following qualifications:
36.1 The student shall have passed all of the required assessments and evaluations

of the curriculum under the conditions below:
36.1.1 The credits earned from each course can only be counted once.
36.1.2 If the student has registered for a course indicated in the curriculum 

as an equivalent course, then the credits of only one of the courses will be counted.
 36.2 The student has obtained a cumulative grade point average of at least 2.00, and 

a grade point average of at least 2.00 for the courses designated as specific in the curriculum, or 
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not below a “ C” grade or “Fair” in all the courses. That, which has been set forth in the 
curriculum, shall rule.

  36.3 The student shall not be undergoing any stage of disciplinary punishment or be 
undergoing any severe disciplinary investigation as per the University Regulations on Student 
Discipline. 

             36.4 The student shall not be under debt suspension with the University. 
              36.5 The student shall have demonstrated good conduct in accordance with the rules 

and regulations stipulated by the University.
             36.6 The student shall possess other qualifications stipulated by the respective

curriculum, the faculty, or by the University.
Any student, who fails to pass the qualifications set forth in 36.2, but who 

has completed and passed the assessment and evaluation of the required courses in the 
curriculum, is eligible to apply for an associate degree. The respective Faculty may approve the 
student as an associate degree graduate. However, the approval must comply with 37.2.

The date of degree completion is the date of approval of curriculum completion by 
the Board of the faculty.

Section 9
Authorization for a Degree or an Associate Degree

Article 37     The University Council has the responsibility to authorize a degree or an 
associate degree to those students, who are being proposed by each Faculty based on the 
following criteria:

37.1 With the consent of the Faculty Board, each faculty will submit the name of 
the students, who are appropriately entitled to receive the degree, to the University Council. The 
student must possess all the required qualifications stated in Article 36.

37.2 In case the faculty or the curriculum has stipulated the conferral of an associate 
degree, the faculty will submit the name of the student, who is appropriately entitled to receive
an associate degree, to the University Council. The student must possess all the required 
qualifications stated in Article 36, except 36.2, and:

     37.2.1 has studied and has been assessed to pass all the required courses 
of the curriculum and has a grade point average of lower than 2.00, but not lower than 1.75. 

     37.2.2 has studied and has been assessed to pass all the required courses of 
the associate degree curriculum and has the required grade point average. 

37.3 The University Council’s authorization of a degree or an associate degree for a 
graduate can be amended within 90 days from the date of authorization.

Article 38    The granting of honors degrees shall comply with the University’s Honors
Degree Regulations. 

Article 39    Revocation of a degree or an associate degree
In case the University detects that a graduate, who has been authorized to receive a 

degree or an associate degree, is not qualified as per Articles 13, 36, and 37; the University may 
consider revoking the degree or the associate degree. The revocation is to be effective as of the 
date of authorization. 



13 

 

 

Article 40 In a case in which it is deemed necessary and appropriate, the University may
refrain from granting to any graduate the permission to participate in the Royal Degree Conferral
Ceremony. This shall be in accordance with the respective announcements of the University.

Section 10
Transfer of Students

Article 41 The acceptance of students transferred from other universities
41.1 A student from another university can be transferred into a program of Khon 

Kaen University if his/her admission score is not lower than the score of the last student, who 
was enrolled into that program. The student’s qualifications and academic results must meet the 
University’s standards. The transfer can be done only when there is a vacant seat available in the 
prospective faculty. The prospective faculty has the authority to accept the transfer, as well as to 
set the additional criteria and the process.

41.2 A student, who is eligible to be transferred, must still hold a student
status at the previous institution and must have completed at least two regular semesters of study 
at that institution, which shall exclude any leave of absence for a whole semester. Moreover, he/ 
she must have earned a cumulative grade point average of 2.00 or above.

41.3 A student, who wants to transfer to the University, must submit his or her 
application form to the Academic Development and Administration Bureau of Khon Kaen 
University not less than 6 weeks before the beginning of the semester being applied for and must 
have all the required documents stipulated by the University.

41.4 The criteria for equating the courses and transferring the credits must comply 
with the announcements of the University.

41.5 The student, who is transferring from another institution, must complete 
his/her education within twice the time set by the curriculum of the respective program, 
including the time studied in the previous institution.

41.6 The calculation of the cumulative grade point average of the student, who has 
transferred from another university, shall include the transferred grade values from the previous 
university.

Article 42 Transferring to another faculty
     42.1 Transferring to another faculty can be done with the approval of the former 

faculty and the faculty to which the student wishes to transfer. 
    42.2 A student, who is eligible to transfer between faculties, must possess the 

following qualifications:
         42.2.1 The student must still hold his /her studentship at the former faculty

and his/her admission score must not be lower than the score of the last student enrolled into that 
program.

         42.2.2 The student must have never previously transferred to another faculty.
         42.1.3 The student should have previously studied at the former faculty for at 

least 2 regular semesters, must have earned at least 30 credits, and must have a cumulative grade 
point average of 2.00 or over.

     42.3 A student, who wants to transfer to another faculty, must submit all the 
required documents stipulated by the University to the Academic Development and 
Administration Bureau through the former faculty at least 6 weeks prior to the beginning of the 
semester for which he/she is applying. The prospective faculty has the authority to set the criteria 
and the transfer process by issuing an announcement. 
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 42.4 The Criteria for equating courses and others
42.4.1 The prospective Faculty has the authority to equate the transferred courses.
42.4.2 The prospective Faculty must accept all the transferable credits of the 

equated courses. 
42.5 The student, who is seeking to transfer courses, must complete his/her education 

within twice the time set by the new curriculum by counting from the date the student was 
enrolled into the University.

42.6 The cumulative grade point average of the transferred student is calculated from 
the cumulative grade point average from all courses transferred from the former curriculum and 
from the courses earned in the new curriculum.

Article 43 The change of the program within a faculty or the change of the major field of 
study must follow the announcements of each faculty and must be completed 4 weeks prior to 
the beginning of the new semester. 

Section 11
Leaves of Absence, Dismissal, and the Reinstatement of Studentship

Article 44 Taking a leave of absence
    44.1 Leaves of absence can be classified into 3 categories:

           44.1.1 Taking sick leave or personal leave
           44.1.2 Taking a leave of absence from studies
           44.1.3 Resigning

        44.2 Taking sick or personal leave: A student is entitled to take this category of 
leave for not over one fourth of the entire class hours. Otherwise, the student will have to take a 
leave of absence from his/her studies. Taking leave related to an examination shall follow Article 
34 and shall be in accordance with the regulations, which have been stipulated by the University.

       For the students of the undergraduate medical program, the announcement or 
the criteria stipulated by the University shall rule. 

         44.3 Taking a leave of absence from studies
           44.3.1 A student may be authorized to take a leave of absence in the 

following cases:
(1) The student has been enlisted to serve in the army.
(2) The student has been granted a scholarship for an international 

exchange program or any other scholarship that the University deems appropriate.       
(3) The student has a valid reason that the faculty deems appropriate. 

          44.3.2 For the process of requesting leave, in case a student, who is taking a 
leave of absence, is unable to proceed with the required procedures, the parent shall submit the 
request form and documents through the general academic adviser to the Dean of the Faculty to 
receive authorization and to notify the Academic Development and Administration Bureau to 
change the student’s status. All the procedures must be done at least two weeks before the first 
day of the final examination according to the academic calendar. In cases of necessity and for 
decent reasons, the Dean will make the final decision.

          44.3.3 A student may only take one full regular semester leave from study 
unless it is out of necessity or is due to unavoidable circumstances. In such cases, a student may 
take leave of one full academic year with the authorization of the President.
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      44.3.4 A student, who is authorized to take a leave of absence from studies,
must pay the registration extension fee in accordance with the University’s regulations. 

44.4 A student, who wants to resign, must submit a resignation letter with the parent’s 
letter of consent and a debt clearance certification. Prior to receiving the University’s 
authorization, the resignation must first be approved by the student advisor and the Dean of the 
Faculty. In case of necessity or unavoidable circumstances, the parents can process the 
resignation for the student. 

44.5 The documents that are required to make a request for leave are as follows:
44.5.1 A request for leave in the format stipulated by the University.
44.5.2 A medical certification (only in case of sickness), as stipulated by the 

University.  
44.5.3 Both a certified letter from the parents and a letter of approval from the

student advisor are required in cases of sick leave over 15 days, or in the case of a leave of 
absence or resignation. 

44.5.4 A letter of approval from the student advisor. (All types of leave are to be 
approved by the student advisor.)

44.5.5 Other relevant documents addressing the necessity for leave may be 
required, such as an acceptance letter for a practicum at a foreign institute or a letter informing 
the University of the student’s conscription into the army.

44.5.6 A certification of debt clearance with the University is required in case of a 
leave of absence or a resignation.

44.6 Authorization for a leave of absence or resignation is effective on the 
authorization date.

44.7 For all cases of leave, the student shall not be exempt from any of the 
University’s rules and regulations.

Article 45 Rescission of studentship
A student will be rescinded from studentship due to the following conditions:

45.1 Death
45.2 Resignation
45.3 Dismissal
45.4 Orders of rescission in accordance with the University’s regulations or rules.
45.5 Not possessing the necessary qualities of a student as set forth by the University.
45.6 Completion of the required course work of the curriculum and being granted a 

degree or an associate degree from the University Council. The official date of the degree 
conferral represents the termination of the student status, except for those students, who are 
studying in a dual program curriculum, in which case the date of the final degree conferral is the 
termination date.

45.7 Failure to register and to complete all the required courses within the time set by 
the University for each semester without taking a leave of absence as per the University’s 
regulations.

45.8 Failure to pay the tuition fees to retain the studentship within the time set by the 
University for each semester except in the case of a force majeure.

45.9 Studying for a period of time within the set time frame, which has been 
established in the curriculum as per 11.2.

45.10 Being sentenced to imprisonment from the final judgment, except for petty 
offenses or negligent offenses.

45.11 Being transferred to another university.
45.12 Other cases as stipulated by the University.
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Article 46 Reinstatement of studentship
 46.1 The student, whose studentship has been rescinded due to the following 

reasons, is entitled to reinstate his /her studentship:
46.1.1 Rescission as per Article Numbers 45.2, 45.7, 45.8, 45.10, and 45.12; 

or
46.1.2 Rescission due to the student receiving an “I” grade and has been 

dismissed without the “I” grade having been corrected.
 46.2 The procedure for the reinstatement of studentship shall be in accordance 

with the University’s announcement. 

Section 12
Management of Specific Curriculum

Article 47   The management regulations for the undergraduate Medicine Curriculum
          The Faculty of Medicine operates its program differently from other 

faculties, especially the clinical classes, given that theoretical instruction is carried out in tandem
with clinical practices. The following instructions, assessments, and evaluations are, therefore,
specific only for the undergraduate medicine curriculum:

 47.1 For the academic year, the time and semester shall follow the University’s 
announcement.

                 47.2 Registration, the addition and withdrawal of courses, assessments and
evaluations, re-examinations, the passing of classes, the repeating of classes, dismissal, leaving, 
the years of study, and the qualifying examinations for the degree of Bachelor of Medicine, shall 
follow the University’s announcements.

Section 13
Punishment

Article 48 A student, who misbehaves or violates the regulations set forth by this set of 
Regulations, shall be punished according to Article 49 and shall also be subject to disciplinary 
punishment according to the University’s Student Discipline regulations.

Article 49 Academic punishment for the student making a mistake, cheating, or 
violating this set of Regulations shall be as follows:

     49.1 The reduction of the score for the part on which the student has cheated.
     49.2 Failing the course in which the student has cheated.

Article 50   The procedures for mistakes, cheating, or for violations of this set of
University regulations

         50.1 The Faculty shall compile the facts and evidence to submit to the Board of 
the faculty for judgment. The Dean of the faculty shall order the punishment. However, the 
student should be given a chance to report his or her own reasons. The process must be 
completed within 15 days after the last date of grade submission according to the University 
calendar.
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      50.2 In case the academic punishment has been ordered in accordance with 49.2,
the Academic Development and Administration Bureau shall be informed of the results of the 
punishment.

       50.3 The Academic Development and Administration Bureau shall record the 
punishment and shall, in writing, inform the parents and the faculty to which the student is 
affiliated. 

Article 51 In accordance with the present regulations, the punished student, or a student, 
who has not been approved to receive a degree or an associate degree according to Article 37,
has the right to appeal by following the criteria listed below:

       51.1 The student has the right to submit an appeal to the President within 30 days 
of the date of the official punishment announcement.

       51.2 The appeal document against the punishment must be a letter that bears the 
signature of the individual making the appeal.

       51.3 The procedure of making an appeal against the punishment can only be done 
directly by the individual making the appeal, and this procedure shall not be transferred to any 
other representatives.

       51.4 The criteria and procedures for academic punishment shall be issued in 
accordance with the University’s announcements.

Article 52   The President, by the approval from the Academic Council, has the authority 
to make decisions on the addition, reduction, or exemption of punishments as deemed
appropriate. 

                         In the case of appealing an evoked degree, the President must submit the final 
decision to the University Council for approval.

                       The decisions of the President and of the University Council are final. The 
results shall be made known in writing to the individual making the appeal within 15 days. 

Article 53 During this time no announcements, orders, or criteria have been issued as 
per these regulations; the announcements, orders, or criteria of Khon Kaen University 
Regulations on the 2019 Undergraduate Education applied prior to the issuance of the 
regulations set forth herein shall rule mutatis mutandis, if not contradicting the present 
regulations. 

Announced on the 2nd of February 2022.

Signed   Narongchai Akrasanee
(Mr. Narongchai Akrasanee)

Chairman of the Khon Kaen University Council




