
  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

โดยเปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒ ) และ(๓) แหงพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ .ศ . ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในคราวประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑๑ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี  

ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ขอ ๒   ขอบังคับน้ีใหใชบังคับสําหรับผูที่เขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป 

ขอ ๓   บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี ใหใชขอบังคับ

น้ีแทน 

ขอ ๔   ในขอบังคับน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

“อธิการบดี” หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

“คณบดี” หมายความวา   คณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

“ประธานคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา” หมายความวา ประธานคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

“อาจารยที่ปรึกษา”หมายความวาบุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงต้ังใหทําหนาที่แนะนําใหคําปรึกษาและ

แนะแนวการศึกษาใหสอดคลองกับแผนการศึกษาตลอดจนตักเตือน ดูแลความประพฤติของนักศึกษา 

“อาจารยประจําวิชา” หมายความวา บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงต้ังใหปฏิบัติการสอนรายวิชา 

ตาง ๆ ในแตละภาคการศึกษา 



๒ 

 

 “นักศึกษา”   หมายความวา   นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  

 “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติของ มหาวิทยาลัย

และใหหมายความรวมถึงนักศึกษาโครงการอ่ืนที่ศึกษาในวันทําการปกติทั้งในและนอกเวลาราชการที่มีระยะเวลา

ศึกษาตามหลักสูตรเทียบไดกับเวลาของนักศึกษาภาคปกติ 

             “นักศึกษาภาคพิเศษ”หมายความวานักศึกษาที่ศึกษาในระบบการจัดการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน

โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการและใหหมายความรวมถึง นักศึกษาที่ ศึกษาในระบบการจัด

การศึกษาเพื่อปวงชนโครงการอ่ืนๆ ที่ใชหลักสูตรมหาวิทยาลัยที่ไมใชนักศึกษาภาคปกติ 

 “หลักสูตร”   หมายความวา    หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 “หนวยกิต”   หมายความวา   มาตราที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาไดรับแตละรายวิชา 

 “คาบ” หมายความวา   ชวงเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนเวลา ๑ ชั่วโมง 

  ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี  และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือ

กําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับน้ี 

 

หมวด  ๑ 

ระบบการศึกษา 
 

 ขอ ๖   ระบบ การศึกษ า ใช ระบ บท วิภ าค ที่ จั ดการศึกษ าทั้ ง ในและนอก เวลาราชการ   

โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ  ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา  ไมนอยกวา ๑๕ 

สัปดาห   มหาวิทยาลัยอาจจะเปดการศึกษาภาคฤดูรอนได โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต 

ตามสัดสวนเทียบเคียงกับภาคการศึกษาปกติ   

 การจัดการเรียนการสอนแตละรูปแบบ ใหพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละหลักสูตร ทั้งน้ี

จะตองจัดใหไดเน้ือหาโดยรวมที่มีนํ้าหนักสมดุลกับจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร โดยคิดการเทียบนํ้าหนัก

หนวยกิต ตามขอ ๗    

 ขอ ๗  การคิดจํานวนหนวยกิตกําหนดไวดังน้ี  

 (๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ ใช เวล าบรรยายหรืออภิปรายปญหาไม นอยกวา  ๑๕  ชั่ ว โมงต อ 

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 (๒) รายวิชาภาคปฏิบั ติที่ ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  ๓๐  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

ภาคปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 (๓) การฝกงานหรือฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาภาคปกติ ให

มีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 (๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได รับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือ

กิจกรรมน้ันๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค  
  



๓ 

 

หมวด  ๒ 

หลักสูตรการศึกษา 
 

 ขอ ๘  ใหจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ไวดังน้ี  

 (๑)  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต    

 (๒)  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต   

 (๓)  หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๘๐ 

หนวยกิต   

 (๔)  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๗๒ หนวย

กิต   

 ขอ ๙  ระยะเวลาการศึกษา   กําหนดดังน้ี 

 (๑)  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา 

 (๒)  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา 

 (๓)  หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา 

 (๔)  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา   

 

หมวด  ๓ 

การรับเขาเปนนักศึกษา  สภาพนักศึกษาและการขอคืนสภาพนักศึกษา 
 

           ขอ ๑๐  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเปนนักศึกษา 

            (๑) สํา เร็จการศึกษาไม ตํ่ ากวาชั้นมั ธยม ศึกษาตอนปลายห รือ เที ยบ เท าสําห รับหลักสูตร  

ปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง)   

           (๒) เปนผูมีความประพฤติดี 

            (๓) ไมเปนโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

           (๔) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  ขอ ๑๑  การรับสมัครเขาเปนนักศึกษา 

 การรับสมัครเขาเปนนักศึกษา  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

 ขอ ๑๒  การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

 (๑) ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษา จะมีสภาพเปนนักศึกษาก็ตอเมื่อไดขึ้นทะเบียน

เปนนักศึกษาแลว 

 (๒) ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษา ตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาโดยสงหลักฐาน

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตอนายทะเบียนมหาวิทยาลัย พรอมทั้งชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยตามวัน  เวลา  

และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 



๔ 

 

 (๓) ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาใด และระบบใด ตองขึ้น

ทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาน้ันและระบบน้ัน   

  ขอ ๑๓  ประเภทนักศึกษาและการเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 

 (ก) นักศึกษาแบงเปน ๒ ประเภท  

           (๑) นักศึกษาภาคปกติ  

  (๒) นักศึกษาภาคพิเศษ  

  (ข) การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา   

  (๑) ในกรณีที่มีเหตุผลและมีความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนักศึกษาภาคปกติเปลี่ยน

ประเภทเปนนักศึกษาภาคพิเศษได ทั้งน้ีนักศึกษา จะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมทั้งชําระ

ค า ธ รรม เนี ยม  ก าร ศึ กษ าสํ าห รับ นั ก ศึ ก ษ าภ าคพิ เศษ  โด ย ให นั บ ระย ะ เวล า ในก าร ศึก ษ า ต้ั งแ ต 

การเปนนักศึกษาภาคปกติ 

  (๒) นักศึกษาภาคพิเศษจะขอเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคปกติไมได     

  ขอ ๑๔ การเปลี่ยนสาขาวิชา 

  (๑) นัก ศึก ษาอ าจ เป ลี่ ย นส าข าวิ ช าได เพี ย งค ร้ัง เดีย ว โด ยค วาม เห็ น ชอ บ ขอ งป ระธาน 

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาคณบดีที่เกี่ยวของและไดรับอนุมัติจากอธิการบดี  

 หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนสาขาวิชาใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

 (๒) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนสาขาวิชา จะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 (๓) นัก ศึกษาที่ เป ลี่ย นสาขาวิช าจะตอ งมี เวล าเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแล วไมน อยกว า  

๑ ภาคการศึกษาปกติ   

 (๔) ระยะเวลาการศึกษา ใหนับต้ังแตเขาศึกษาในสาขาวิชาเดิม 

  ขอ ๑๕  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  

  (ก) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิทยฐานะเทียบเทา

มหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

การรับโอนจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาและคณบดีคณะที่

ขอเขาศึกษาน้ัน  และไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

  (ข) คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน   

  (๑) มีคุณสมบัติครบตามขอ ๑๐ 

  (๒) ไมเปนผูที่พนสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิม 

  (๓) ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ 

 (ค) นักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยเปนเวลาไม

นอยกวา ๔ สัปดาห  กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษาน้ัน พรอมกับแนบ

เอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 



๕ 

 

 (ง) การเทียบโอนรายวิชา การยกเวนการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนประสบการณ  

  (๑) การเทียบโอนรายวิชาใหเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  (๒) การยกเวนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  (๓) การเทียบโอนประสบการณใหเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 ขอ ๑๖ การพนสภาพนักศึกษา 

  นักศึกษาตองพนสภาพในกรณีตอไปน้ี 

 (ก) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือ 

 (ข) ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออก หรือ 

 (ค) ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีตอไปน้ี 

  (๑)  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา หรือ 

  (๒)  เมื่อพนกําหนดเวลา ๑ ภาคการศึกษาแลว ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ   ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา หรือ 

  (๓)  ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามขอ ๑๐ อยางใดอยางหน่ึง หรือ 

  (๔)  มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ และคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตํ่ากวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔, ๖, ๘, ๑๐, ๑๒ หรือเมื่อเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรแลว 

หรือ 

  (๕) ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาท หรือ 

  (๖) กระทําการทุจริตหรือมีความประพฤติอันเปนความเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัย  

  ขอ ๑๗  การคืนสภาพนักศึกษา    

  นักศึกษาที่พนสภาพเปนนักศึกษาดวยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอ่ืนๆโดยไมไดกระทําผิดทางวินัย 

และไมไดพนสภาพโดยมีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดในขอ ๑๖ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได  โดยไดรับ

อนุมัติจากอธิการบดี 
 

หมวด  ๔ 

การลงทะเบียนเรียนและการเรียน 
 

 ขอ ๑๘   การลงทะเบียนเรียน 

 (ก) นัก ศึกษ าต อ งล งทะ เบี ยนเรียนตามวิธี ก ารล งทะ เบี ยนเรียน  วัน  เวล า  และสถานที่ 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนดมิฉะน้ันจะตองเสียคาปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 (ข) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อนักศึกษาไดชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยพรอมทั้ง

ยื่นหลักฐานการลงทะเบียนตอมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนด 



๖ 

 

 (ค)  เมื่อผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาใดตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน  

เปนจํานวนหนวยกิตไมนอยกวาเกณฑที่กําหนด   

 (ง) นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะไมมีสิทธิ์

เรียนในภาคการศึกษาน้ัน เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากอธิการบดี 

 (จ) จํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษา 

  (๑) นักศึกษาภาคปกติตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคตนและภาคปลายภาคการศึกษาละไม

นอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต สวนภาคการศึกษาฤดูรอนไมนอยกวา ๕ หนวยกิตและไมเกิน ๑๒ 

หนวยกิต ยกเวนการลงทะเบียนเรียนตามแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  (๒) นักศึกษาภาคพิเศษตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคตนและภาคปลายภาคการศึกษาละ

ไมนอยกวา ๘ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สวนภาคการศึกษาฤดูรอนไมตํ่ากวา ๕ หนวยกิตและ 

ไมเกิน ๑๒ หนวยกิต ยกเวนการลงทะเบียนเรียนตามแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  (๓) ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษอาจ 

ยื่นคํารองขออนุมัติจากอธิการบดีเพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกวาที่กําหนดไวได  

  (๔) นักศึกษาที่จะจบหลักสูตรและเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตตํ่ากวา

เกณฑที่กําหนดไวใน (๑)และ(๒) ใหลงทะเบียนเรียนเทาจํานวนหนวยกิตที่เหลือได 

  (๕) ในกรณีที่มเีหตุผลความจําเปน อธิการบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาค

พิเศษ ไปลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่จัดไวสําหรับนักศึกษาตางภาคได  โดยจะตองชําระคาลงทะเบียนเรียน

รายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๑๙  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต  (Audit)   

 (๑) การลงทะเบียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต หมายถึง  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดย

ไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร จะไมบังคับให

นักศึกษาสอบและไมมีผลการเรียนแจง 

 (๒) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิตไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยผูสอนในรายวิชาน้ัน  โดยตองชําระคาหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนและใหนักศึกษาระบุในบัตรลงทะเบียน

วาเปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต 

 (๓)  ใหมหาวิทยาลัยจัดใหหนวยงานที่รับผิดชอบลงในระเบียนในชองผลการเรียนรายวิชาที่เรียนเปน

พิเศษโดยไมนับหนวยกิต เฉพาะผูที่มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชาน้ัน 

เทาน้ัน  

 (๔) มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ไมใชนักศึกษาเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษได  

แตผูน้ันจะตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ

และระเบียบตาง ๆ และตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเชนเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ 

 

 



๗ 

 

 ขอ ๒๐  การขอถอน  ขอเพิ่ม  หรือขอยกเลิกรายวิชาเรียน   

 (๑) การขอถอนขอเพิ่มและขอยกเลิกรายวิชาเรียนจะตองได รับอนุมั ติจากอธิการบ ดีโดย 

ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา 

 (๒) การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาเรียนตองกระทําภายใน  ๓  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ  

หรือภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน   

 (๓) การขอยกเลิกรายวิชาใด ตองกระทําภายในสัปดาหสุดทายของภาคการศึกษาปกติหรือ 

ภาคการศึกษาฤดูรอน 

 ขอ ๒๑  การขอถอนหรือขอเพิ่มคาเหมาจายคาบํารุงการศึกษาของนักศึกษาที่ขอถอนหรือขอเพิ่ม

รายวิชา ภายในเวลาที่กําหนดมีสิทธิขอถอนคืนหรือขอเพิ่มคาเหมาจายคาบํารุงการศึกษาตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

 ขอ ๒๒  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

 (๑) นักศึกษาที่ลาพักการเรียน  หรือถูกสั่งใหพักการเรียนตามระเบียบวาดวยวินัยนักศึกษาตองชําระ

เงินคาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มิฉะน้ัน  จะตองพนสภาพนักศึกษา 

 (๒) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๘ สัปดาหแรก  

นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๔ สัปดาหแรก นับจากวันเปดภาคการศึกษาภาคฤดูรอน มิฉะน้ัน

จะตองเสียคาปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ีจะตองดําเนินการรักษาสภาพภายในภาคการศึกษาน้ัน 

 ขอ ๒๓  การลาพักการเรียน 

 นักศึกษาอาจยื่นขอลาพักการเรียนไดในกรณีตอไปน้ี  

 (๑) ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ 

 (๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ  หรือทุนอ่ืนใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

สนับสนุน 

 (๓) เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษา

น้ันตามคําสั่งแพทย โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการ 

 (๔) เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว อาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถาไดเรียนในมหาวิทยาลัย

แลวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา   

 (๕) การลาพักการเรียน นักศึกษาตองยื่นคํารองตอกองบริการการศึกษาภายในสัปดาหที่ ๔ ของภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียนและใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา 

 (๖) ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน  ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูใน

ระยะเวลาการศึกษาดวย 

 

 

 



๘ 

 

 ขอ ๒๔  การลาออก 

 นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ตองยื่นคํารองตออธิการบดีให

เปนผูพิจารณาอนุมัติ  การลาออกจะสมบูรณก็ตอเมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาออกได   

 ขอ ๒๕ นักศึกษาจะมีสิทธิสอบปลายภาคการศึกษาในรายวิชาใด ก็ตอเมื่อมี เวลาเรียนใน 

รายวิชาน้ันไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ในกรณีที่มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ แตไมตํ่ากวารอย

ละ ๖๐ ใหอยูในดุลยพินิจของผูสอนพิจารณาการเขาสอบปลายภาค กรณีที่มีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ 

นักศึกษาไมมีสิทธิสอบปลายภาคในรายวิชาน้ัน ผูไมมีสิทธิสอบปลายภาคการศึกษาในรายวิชาใดใหไดรับผลการ

เรียนรายวิชาน้ันเปน F เวนแตจะไดยกเลิกรายวิชาเรียนดังกลาว ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

หมวด  ๕ 

การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 

 ขอ ๒๖  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 (ก) มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน ภาคการศึกษาละไม

นอยกวาหน่ึงคร้ัง 

 (ข) มหาวิทยาลัยใชระบบการใหระดับคะแนน และคาระดับคะแนนในการประเมินผลในรายวิชาที่มี

การประเมินผลเปนระบบการใหระดับคะแนน  ใหแบงระดับคะแนน และคาระดับคะแนน  เปน ๘ ระดับ ดังน้ี 

 ระดับคะแนน       ความหมาย                       คาระดับคะแนน 

  A   ดีเยี่ยม (Excellent)   ๔.๐๐ 

  B+   ดีมาก (Very  Good)   ๓.๕๐ 

  B   ดี (Good)    ๓.๐๐ 

  C+   ดีพอใช (Fairly  Good)   ๒.๕๐ 

  C   พอใช (Fair)    ๒.๐๐ 

  D+   ออน (Poor)    ๑.๕๐ 

  D   ออนมาก (Very  Poor)   ๑.๐๐ 

  F   ตก (Failed)    ๐.๐๐ 

 (ค) ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดใหมีการประเมินผลในรายวิชาใด โดยไมมีคาระดับคะแนนหรือไดรับ

การยกเวนการเรียนรายวิชา หรือการเทียบโอนประสบการณ หรือนักศึกษาไดยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยกอนการ

ลงทะเบียนรายวิชาใดใหมีการประเมินผลโดยไมมีคาระดับคะแนน ใหแสดงผลการศึกษาในรายวิชาน้ันดวย

ตัวอักษรดังน้ี 

    อักษร   ความหมาย 

    S   ผลการประเมินผานเกณฑ (Satisfactory)   

    U   ผลการประเมินไมผานเกณฑ (Unsatisfactory) 

  (ง) ในกรณีที่รายวิชาใดยังมิไดประเมินผลหรือไมมีการประเมินผล หรือลงทะเบียนเรียนซ้ํ า  

การรายงานผลการศึกษารายวิชาน้ัน อาจแสดงดวยอักษรดังน้ี 



๙ 

 

  อักษร   ความหมาย 

    I   ไมสมบูรณ (Incomplete) 

   Au   ลงทะเบียนในฐานะผูเขารวมฟง โดยไมมีการประเมินผล (Audit) 

   W   ยกเลิกรายวิชา (Withdraw)     

 (จ) การให I ในรายวิชาใดจะทําไดในกรณีดังตอไปน้ี 

  (๑) นักศึกษาไมสามารถเขาสอบไดเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย

ประจําวิชา 

  (๒) อาจารยประจําวิชาเห็นสมควรใหรอผลของการศึกษา เพราะนักศึกษาทํางานที่ เปน

สวนประกอบของการศึกษาของรายวิชาน้ันยังไมสมบูรณ 

            (ฉ) ถานักศึกษาไดอักษร I ในรายวิชาใด นักศึกษาตองดําเนินการขอประเมินผลเพื่อเปลี่ยนอักษร I 

ใหเปนระดับคะแนนหรืออักษร S หรือ U กอนสิ้นภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

 ในกรณีที่ นักศึกษาไมดําเนินการแกอักษร I ภายในเวลาที่กําหนด ใหนายทะเบียนแจงใหอาจารย

ประจําวิชาสงผลการเรียนเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน I ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด หากพนกําหนดใหนาย

ทะเบียนปรับผลการเรียน I เปน F  

 เมื่อเปลี่ยนระดับคะแนนในภาคการศึกษาถัดไปแลวใหนําไปคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยในภาค

การศึกษาที่ไดรับอักษร I ดวย  

 (ช) การให W ในรายวิชาใดจะทําไดในกรณีดังตอไปน้ี 

  (๑) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวิชาน้ัน 

  (๒) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน 

  (๓) นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษาน้ัน 

 (ซ) การให Au ในรายวิชาใดจะทําไดในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษโดย

ไมนับหนวยกิต และเขาเรียนตามเกณฑที่กําหนด 

 (ฌ) การนับหน วยกิตสะสม ให นับหน วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาที่มี ค าระดับคะแนนตาม 

ขอ ๒๖(ข) และรายวิชาที่ไดคาระดับคะแนน S แตไมใชรายวิชาที่ตองเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะ  

 (ญ) การคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนําเอาผลคูณจํานวนหนวย

กิตกับคาระดับคะแนนของทุกรายวิชา ที่ลงทะเบียนและมีคาระดับคะแนนตามขอ ๒๖(ข) มารวมกันแลวหารดวย

ผลบวกของหนวยกิตของรายวิชาดังกลาวผลของการหารน้ีใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนงโดยไมมีการปดเศษ 

 (ฎ) การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน  

  (๑) รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบไดระดับคะแนนตํ่ากวา C นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือ

เรียนแทนไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ประธานกรรมการบริหารสาขาวิชา คณบดี และ

ไดรับอนุมัติจากอธิการบดี   

  (๒) รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบไดระดับคะแนน C หรือสูงกวา จะลงทะเบียนเรียนซ้ําอีกไมได 

  (๓) รายวิชาบังคับที่นักศึกษาไดระดับคะแนน F นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาน้ัน  



๑๐ 

 

   กรณีในรายวิชาเลือกไดระดับคะแนน F นักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาเลือกอ่ืนตามโครงสราง

หลักสูตรเรียนแทนได 

 (ฏ) การคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยใหมีการคํานวณทุกภาค

การศึกษาและไมนํารายวิชาที่ไดรับอักษร I มาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทนใหนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนคร้ังที่ไดรับผลการ

ประเมินคร้ังสุดทายมาคํานวณหาคาเฉลี่ยระดับคะแนนสะสม 

 (ฐ) หลักเกณฑ วิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๒๗ การทุจริตการสอบ 

 นักศึกษาที่ทําการทุจริตดวยประการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบ  จะไดรับการลงโทษตามประกาศ

มหาวิทยาลัย 

 ขอ ๒๘ คาธรรมเนียมการศึกษา 

 (๑) คาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 (๒) การลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
 

หมวด  ๖ 

การสําเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญา 
 

  ขอ ๒๙ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังน้ี   

 (ก) มีความประพฤติดี 

 (ข) สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

             (ค) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐ 

 (ง) ตองมีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรดังน้ี 

                   (๑) ไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง)   

                  (๒) ไมนอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป  

                   (๓) ไมนอยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป 

                   (๔) ไมนอยกวา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๖ ป 

             (จ) ผานกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 (ฉ) สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๓๐ การขอสําเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญาใหนักศึกษายื่นคํารองตอนายทะเบียนภายใน 

๒ เดือนนับแตวันเปดภาคการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาน้ัน 

 

 



๑๑ 

ขอ ๓๑ การใหปริญญา 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ ไดยื่นความจํานงขอรับปริญญาและมีความประพฤติดี 

เพื่อเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมดังน้ี 

(๑) ปริญญาบัณฑิต 

นักศึกษาผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิต  ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

(๒) ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๒   

นักศึกษาผูมีสิท ธิ์ได รับปริญญาบัณ ฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๒   ตองเป นผูที่ สํ า เร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตรและตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนการเรียน ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต ๓.๒๕ ขึ้นไป ไม

เคยสอบได D+ หรือ D หรือ F หรือ U ในรายวิชาใด 

(๓) ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ 

 นักศึกษาผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

และตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนการเรียน ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต ๓.๖๐ ขึ้นไป และไมเคยสอบได 

D+ หรือ D หรือ F หรือ U ในรายวิชาใด 

     การใหป ริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีตอเน่ือง จะตองคิดผล 

การเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาน้ันประกอบดวย 

 ขอ ๓๒ ใหมหาวิทยาลัยต้ังกรรมการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา ทําหนาที่ตรวจสอบและรับรอง

ความถูกตองของผลการศึกษาสําหรับผูที่อยูในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ ๓๓  ผูที่เขาศึกษากอนขอบังคับน้ีใชบังคับ ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใชบังคับ จนกวาผูน้ันจะสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปน

นักศึกษา แลวแตกรณี 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(นายสุชาติ   เมืองแกว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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