
 

 
 
 

ระเบียบสถาบันการพลศึกษา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2556 
---------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของสถาบันการพลศึกษา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2555 สภาสถาบันการพลศึกษา จึงก าหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2556” 

ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  นักศึกษาที่เข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษาก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ให้ใช้

ระเบียบเดิมไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
 “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการพลศึกษา 
 “สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันการพลศึกษา 
 “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ สถาบันการพลศึกษา 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 
“รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต” หมายความว่า รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 

ประจ าวิทยาเขต 
 “คณะ” หมายความว่า คณะซึ่งเป็นส่วนราชการของสถาบันการพลศึกษา 
 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีสถาบันการพลศึกษา 
 “สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา
 “วิทยาเขต” หมายความว่า วิทยาเขตแต่ละแห่งของสถาบันการพลศึกษา
 “รองคณบดีประจ าวิทยาเขต” หมายความว่า รองคณบดีของคณะซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
อยู่ในวิทยาเขต 

 “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการพลศึกษา  
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ระบบทวิภาค 

 “นักศึกษาภาคสมทบ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการพลศึกษา  
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนอกเวลาราชการ ระบบไตรภาค 



 

หมวด 1 
ระบบการศึกษา 

ข้อ 4  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้แบบหน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 4.1  การศึกษาภาคปกติ ใช้ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา 
คือ ภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อน 
ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับและใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนแต่ละ
รายวิชาให้มีจ านวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามท่ีก าหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
 4.2  การศึกษาภาคสมทบ ให้จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ใช้ระบบไตรภาค
ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลา
เรียนในภาคต้น และภาคปลายไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ และในภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ 
โดยให้เพ่ิมชั่วโมงการเรียนแต่ละรายวิชาในภาคฤดูร้อนให้เท่ากับจ านวนชั่วโมงการเรียนที่ก าหนดไว้
ข้างต้น ทั้งนี้ ในภาคฤดูร้อนอาจจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการได้ 

ข้อ 5  นอกจากการจัดการศึกษาตามข้อ 4 แล้ว อาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือรูปแบบผสมผสาน โดยให้มีสาระของการเรียนเทียบเท่ากับการศึกษาในข้อ 4 ดังนี้ 
 5.1  การศึกษาแบบเฉพาะบางเวลาของปีการศึกษา เช่น จัดเฉพาะระหว่างปิดภาค
การศึกษาหรือจัดเฉพาะในภาคฤดูร้อน 
 5.2  การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว ๆ  
คราวละรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้ 

ข้อ 6  หน่วยกิตการศึกษา ก าหนดดังนี้ 
 6.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่
น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 6.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาปฏิบัติหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
หรือไม่น้อยกว่า 30 ถึง 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 6.3  การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
ตั้งแต ่45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 ส าหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาตามข้อ5ให้สภาวิชาการก าหนดวิธีการเทียบค่าหน่วยกิต
ให้เท่ากับการศึกษาในรูปแบบปกติ 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา 

ข้อ 7  การจัดหลักสูตร แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
 7.1  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 



 

 7.2  หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต 
 7.3  หลักสูตรอื่น ๆ ตามที่สถาบันเห็นสมควร 
ข้อ 8  ก าหนดระยะเวลาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี  มีดังนี้ 
 8.1  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาและส าเร็จการศึกษาไม่ก่อน 6 

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับการศึกษาภาคปกต ิส าหรับการศึกษาภาคสมทบ
ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา   

 8.2  หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาและส าเร็จการศึกษาไม่ก่อน 8 
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน10 ปีการศึกษาส าหรับการศึกษาภาคปกติ ส าหรับการศึกษาภาค
สมทบไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 

ข้อ 9  การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
ให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ 

 9.1  การบริหารหลักสูตร 
 9.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
 9.3  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 9.4  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

 
หมวด 3 

การรับเข้าเป็นนักศึกษา 

ข้อ 10  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 10.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  

หรือเทียบเท่า 
 10.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 10.3  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของสถาบัน 
ข้อ 11  การรับเข้าเป็นนักศึกษา อาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ 
 11.1  สอบคัดเลือก 
 11.2  คัดเลือก 
 11.3  รับโอนนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
 11.4  รับเข้าตามข้อตกลงของสถาบันหรือโครงการพิเศษของสถาบัน 
ข้อ 12  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้มารายงานตัว       

โดยน าหลักฐานที่สถาบันก าหนดมาแสดง พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่วิทยาเขตก าหนด 
 ข้อ 13  ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 11 ที่ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน 
เวลา  และสถานที่ที่วิทยาเขตก าหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้วิทยาเขต



 

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ก าหนดให้รายงานตัว และเมื่อได้รับอนุมัติต้องมารายงานตัวภายใน 
7 วันท าการถัดจากวันสุดท้ายที่วิทยาเขตก าหนด 

หมวด 4 
การลงทะเบียน 

 ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
 14.1  ก าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตาม

ประกาศของวิทยาเขต 
 14.2  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษาตามระเบียบของสถาบันเรียบร้อยแล้ว ให้น าหลักฐานการลงทะเบียนและการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่งที่งานทะเบียนและประมวลผลภายในก าหนดเวลาตามประกาศของวิทยาเขต  
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ภายหลังวันที่วิทยาเขตก าหนด
จะต้องถูกปรับตามระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 14.3  ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาในภาคการศึกษาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ในภาคการศึกษานั้น 

 14.4  นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด 
ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของวิทยาเขต ไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากรองคณบดีประจ าวิทยาเขต ทั้งนี้ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไว้
เป็นการถูกต้องแล้วพร้อมกับยื่นค าร้องขอผ่อนผันการช าระเงินภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษา 

 14.5  รายวิชาใดที่หลักสูตรก าหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อน นักศึกษาต้องเรียน
และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวมาก่อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้ 

 ข้อ 15  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน 
 15.1  นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 

9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ส าหรับ
นักศึกษาสภาพรอพินิจให้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคปกติ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และลงทะเบียน
รายวิชาในภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

 15.2  นักศึกษาภาคสมทบลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า    
6 หน่วยกิต และไม่เกิน 18 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชา ไม่เกิน 10 หน่วยกิต 
 15.3  นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา อาจยื่นค าร้องขออนุมัติจากรองคณบดี
ประจ าวิทยาเขตเพ่ือลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาได้ ไม่เกิน 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ  



 

 15.4  ไม่อนุญาตให้ลงเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในภาคการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ส าหรับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และภาคการศึกษาที่ปฏิบัติการสอน
ส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
 15.5  นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา และเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิต 
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 15.1 หรือ 15.2 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือได้ 
 ข้อ 16  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 16.1  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากรองคณบดีประจ าวิทยาเขต
  16.2  การเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตนี้ ไม่มีการประเมินผล
เป็นค่าระดับคะแนน และไม่นับหน่วยกิตรวมในหน่วยกิตสะสม 
 16.3  รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ให้นับรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิต 
สูงสุดที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
 16.4  ให้บันทึกผลการเรียนโดยใช้สัญลักษณ์ AU เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น และหากมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 จะไม่ปรากฏ
รายวิชานี้ในการบันทึกผลการเรียน 
  16.5  วิทยาเขตอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษ 
โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่ต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ตามที่คณะเห็นสมควร และต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของสถาบัน 

ข้อ 17  การขอถอน ขอเพ่ิม หรือของดเรียนรายวิชา 
  17.1  การขอถอนหรือขอเพ่ิมรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากรองคณบดีประจ าวิทยาเขตทั้งนี้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
  17.2  การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาต้องได้รับอนุมัติภายใน 2 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติ และภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อ 15 กรณีขอถอน
รายวิชาไม่ต้องบันทึกรายวิชาที่ขอถอนลงในใบรายงานผลการศึกษา 
  17.3  การของดเรียนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามข้อ 17.2 ต้องยื่นค าร้องก่อนสอบ
วันแรกไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติและไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ของภาคการศึกษาฤดูร้อน
โดยการอนุมัติของรองคณบดีประจ าวิทยาเขตและให้บันทึกสัญลักษณ ์W ในใบรายงานผลการศึกษา 

หมวด 5 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 18  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ในรายวิชานั้น ๆ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ 



 

 ข้อ 19  ให้มีการวัดผลเป็นระยะ ๆ ระหว่างภาคการศึกษาและมีการวัดผลเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อการประเมินผลการศึกษา 
 
 
 
 ข้อ 20  การประเมินผลการศึกษา 

 20.1  การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับคะแนน ดังนี้ 

 ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
 A   ดีเยี่ยม (Excellent)   4.00 
 B+  ดีมาก (Very Good)   3.50 
 B   ดี (Good)    3.00 
 C+  ดีพอใช้ (Fairly Good)   2.50 
 C   พอใช้ (Fair)    2.00 
 D+  อ่อน (Poor)    1.50 
 D   อ่อนมาก (Very Poor)   1.00 
 F   ตก (Fail)    0.00 

 20.2  ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนนให้
ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ดังนี้ 

  สัญลักษณ์   ความหมาย 

 S  ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
  U  ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
 AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 W การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
 P ผลการเรียนผ่าน (Pass) ใช้ส าหรับกรณีผลการเรียนที่ได้รับการพิจารณาเทียบ 
  ผลการเรียนรายวิชา 
 IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress) ใช้ส าหรับ 
  รายวิชาที่มกีารสอนหรือการท างานต่อเนื่องกันไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา 
 
 
 



 

 
  20.3  การให้ระดับคะแนน F นอกจากข้อ 20.1 แล้ว สามารถกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 20.3.1 ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควรและไม่ได้รับอนุมัติให้สอบจากรองคณบดี
ประจ าวิทยาเขต 
 20.3.2  มีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 18 
 20.3.3  ทุจริตในการสอบ 
  20.4  การให้สัญลักษณ์ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้
ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ได้สัญลักษณ์ U นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 
จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้ 
  20.5  การให้สัญลักษณ์ AU จะกระท าในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามข้อ 16 
  20.6  การให้สัญลักษณ ์I จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 20.6.1  นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 18 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย
หรือเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากรองคณบดีประจ าวิทยาเขต 
 20.6.2  อาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา 
เพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์ 
  20.7  การด าเนินการแก้สัญลักษณ์ I อาจารย์ผู้สอนต้องด าเนินการแก้สัญลักษณ์ I 
ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ของภาคการศึกษาถัดไป และให้น าค่าระดับคะแนนที่แก้ไขมาค านวณรวม
ในภาคการศึกษาท่ีได้รับสัญลักษณ์ I หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน F 
  20.8  การให้สัญลักษณ ์W จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
  20.8.1  นักศึกษาได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ 17.3 
 20.8.2  นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 26 
 20.8.3  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 20.8.4  นักศึกษาได้รับอนุมัติจากรองคณบดีประจ าวิทยาเขตให้เปลี่ยนจาก
สัญลักษณ์ I เนื่องจากป่วยหรือเหตุสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด ให้บันทึกสัญลักษณ์ W 
  20.9  การประเมินผลการเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ  คณะศิลปศาสตร์ และรายวิชาปฏิบัติการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า C ถือว่าสอบตกจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า และถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  20.10 ผลการเรียนต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนและรองคณบดี
ประจ าวิทยาเขตเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนส่งงานทะเบียนและประมวลผล 
 ข้อ 21  การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
  21.1  การขอเรียนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C เพ่ือปรับเกรด หรือเมื่อ
นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ โดยได้รับอนุมัติจาก    



 

รองคณบดีประจ าวิทยาเขตของคณะที่นักศึกษาสังกัด โดยให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะ
รายวิชาที่ได้รับระดับคะแนนที่ดีที่สุด  
  21.2  รายวิชาใดที่ได้ระดับคะแนน  F ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร ต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้  และรายวิชาใดที่ได้ระดับคะแนน  F  ซึ่งเป็นรายวิชาเลือก สามารถ      
ลงเรียนซ้ าวิชาเดิม หรือขอลงเรียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันแทนได้  ในการเลือกเรียนแทนนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากรองคณบดีประจ าวิทยาเขตของคณะ   
ที่นักศึกษาสังกัด 
  21.3  นักศึกษาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ D ขึ้นไปถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้นการ
ประเมินผลตามข้อ 20.9  
 ข้อ 22  การนับหน่วยกิตและการค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  22.1  การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้นับ
จากรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนจากระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F 
  22.2  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
  22.3  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนในภาค 
การศึกษานั้น  โดยน าผลรวมของผลคูณจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง
หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น คิดทศนิยมสองต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 
  22.4  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่ม
เข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยน าผลรวมของผลคูณจ านวน
หน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดหารด้วยจ านวนหน่ วยกิตทั้งหมด       
คิดทศนิยมสองต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 
  22.5  ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาได้สัญลักษณ์ IP รายวิชาใด ไม่ต้องน ารายวิชานั้นมา
ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้นแต่ให้น าไปค านวณในภาคการศึกษาถัดไป 
 
 
 ข้อ 23  การทุจริตในการสอบ 
  เมื่อมีการทุจริตในการสอบและผลการสอบสวนปรากฏว่านักศึกษาทุจริต หรือส่อทุจริต  
อาจได้รับโทษดังนี้ 
  23.1  สอบตกในรายวิชานั้น หรือ 
  23.2  สอบตกในรายวิชานั้นและให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ 
  23.3  สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ 
  23.4  พ้นสภาพนักศึกษา 



 

หมวด 6 
สถานภาพของนักศึกษา การลาพักการศึกษา และการลาออก 

 ข้อ 24  ฐานะชั้นปีของนักศึกษา 
  ให้เทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษาจากจ านวนหน่วยกิตที่สอบได้ตามอัตราส่วน
ของหน่วยกิตรวมของหลักสูตร 
  24.1  จ านวนหน่วยกิตสะสมต่ ากว่า 35 หน่วยกิต ให้เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  24.2  จ านวนหน่วยกิตสะสม 35-69 หน่วยกิต ให้เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
  24.3  จ านวนหน่วยกิตสะสม 70-104 หน่วยกิต ให้เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
  24.4  จ านวนหน่วยกิตสะสม 105-138 หน่วยกิต ให้เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
  24.5  จ านวนหน่วยกิตสะสม 139 หน่วยกิตขึ้นไป ให้เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 
 ข้อ 25  การจ าแนกสภาพนักศึกษา 
  สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ์และสภาพรอพินิจ 
  25.1  นักศึกษาสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก
หรือนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
  25.2  นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 1.50-1.99 แต่ยังไม่พ้นสภาพนักศึกษา ซึ่งการจ าแนกสภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

 
 
 
ข้อ 26  การลาพักการศึกษา 

  26.1  นักศึกษาอาจยื่นค าร้องลาพักการศึกษาได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
 26.1.1  ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจ าการหรือได้รับหมายเรียก
เข้ารับการระดมพล 
 26.1.2  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่สถาบัน
การพลศึกษาเห็นควรสนับสนุน 
 26.1.3  เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์
จากสถานพยาบาล 
 26.1.4  ความจ าเป็นส่วนตัว  โดยนักศึกษาได้ศึกษาในสถาบันการพลศึกษา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
  26.2  การลาพักการศึกษาต้องยื่นค าร้องภายใน 4 สัปดาห์   นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษาที่ลาพักการศึกษา และให้รองคณบดีประจ าวิทยาเขตเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 



 

  26.3  การลาพักการศึกษาให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา หากนักศึกษา 
ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปให้ยื่นค าร้องใหม่ตามข้อ 26.2 
  26.4  ให้นับระยะเวลาที่พักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย เว้นแต่
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 26.1.1 
  26.5  ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาตามระเบียบของสถาบันการพลศึกษา เว้นแต่ภาคการศึกษา
ที่นักศึกษาได้ช าระค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
  26.6  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาเมื่อกลับเข้าศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษา
ต่อรองคณบดีประจ าวิทยาเขตภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
  26.7  เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสภาพนักศึกษาเหมือนก่อน
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 ข้อ 27  การลาออก 
  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อคณะที่นักศึกษา
สังกัดอยู่และให้รองคณบดีประจ าวิทยาเขตเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับ
อนุมัติให้ลาออกได้ 
 
 ข้อ 28  การพ้นสภาพนักศึกษา   
  28.1  พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการประเมินผลการศึกษา 
 28.1.1  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ 38 
 28.1.2  กรณีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

 1)  นักศึกษาภาคปกติ 
  1.1)  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 
  1.2)  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 4 6 8 10 12 และ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี 
  1.3)  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 4 6 8 10 12 14 16 และ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี 

 2)  นักศึกษาภาคสมทบ 
  2.1)  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 
  2.2)  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 6 9 12 15 18 และ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี 



 

  2.3)  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 6 9 12 15 18 21 24 และ 27 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี 
 28.1.3  เรียนได้ครบจ านวนหน่วยกิตตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 
 28.1.4  ใช้เวลาในการศึกษาเกินก าหนดระยะเวลาตามข้อ 8 
 28.1.5  ได้ระดับคะแนนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และรายวิชาปฏิบัติการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ 
ต่ ากว่า C เป็นครั้งที ่2   
 28.1.6  ทุจริตในการสอบและถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา 
 
 
 
  28.2  พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 28.2.1  ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่ายภายใน 4 สัปดาห์ นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษา 
 28.2.2  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
ยกเว้นกรณีตามข้อ 26.1.1  26.1.2  และ 26.1.3   
 28.2.3  ไม่ช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 26.5 

28.3  พ้นสภาพนักศึกษาด้วยสาเหตุอ่ืน 
 28.3.1  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 10   
 28.3.2  ได้รับอนุมัติจากรองคณบดีประจ าวิทยาเขตให้ลาออกตามข้อ 27 
 28.3.3  ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากท าผิดระเบียบสถาบันอย่างร้ายแรง 
 28.3.4  ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
 28.3.5  ถึงแก่กรรม 

28.4  ให้วิทยาเขตประกาศพ้นสภาพนักศึกษา ยกเว้นการพ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ 
28.1.1 28.3.2 และ 28.3.5 

หมวด 7 
การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา 

 ข้อ 29  การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
  29.1  นักศึกษาภาคปกติสามารถเปลี่ยนเป็นนักศึกษาภาคสมทบได้ ต้องลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาปกติมาแล้วอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา  



 

  29.2  นักศึกษาที่เปลี่ยนประเภท ต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้อย
2 ภาคการศึกษาปกติก่อนส าเร็จการศึกษา 
  29.3  ในกรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนประเภทต้องโอนย้ายจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา  
ที่เคยเรียนมาแล้วในประเภทเดิมทั้งหมด จะโอนย้ายเป็นบางรายวิชาไม่ได้ ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่
วันที่เข้าเรียนในประเภทเดิม 
 
 
 ข้อ 30  การย้ายคณะ 
  30.1  นักศึกษาขอย้ายคณะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 30.1.1  ได้เรียนในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวม
ภาคการศกึษาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกให้พักการศึกษา 

 30.1.2  นักศึกษาที่ย้ายคณะต้องมีเวลาเรียนในคณะที่ย้ายเข้ามาศึกษาอย่างน้อย 
2 ภาคการศึกษาปกติก่อนส าเร็จการศึกษา 
 30.1.3  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะมาก่อน 
  30.2  นักศึกษาต้องยื่นค าร้องในการขอย้ายคณะภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเปิดภาค
การศึกษา การพิจารณาอนุมัติให้อยู่ในดุลพินิจของรองคณบดีประจ าวิทยาเขตที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตาม
ระเบียบของสถาบัน  การย้ายคณะจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรองคณบดีประจ าวิทยาเขต   
ในคณะที่จะย้ายไปศึกษา 

30.3  นักศึกษาที่ย้ายคณะสามารถโอนย้ายผลการเรียนหรือเทียบผลการเรียนได้
ตามระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการโอนย้ายผลการเรียน และการเทียบผลการเรียน 
  30.4  ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะเดิมและเป็นไปตาม
ระเบียบการโอนย้ายผลการเรียน และการเทียบผลการเรียน 
 ข้อ 31  การย้ายวิทยาเขต 
  31.1  นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายวิทยาเขต  โดยแจ้งเหตุผลประกอบการขอย้าย        
ต่อวิทยาเขตเดิมล่วงหน้าก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 4 สัปดาห์ 
  31.2  นักศึกษาขอย้ายไปศึกษาท่ีวิทยาเขตใด จะต้องยอมรับในเงื่อนไขของวิทยาเขต
นั้น ๆ  ซึ่งอาจไม่ส าเร็จการศึกษาตามปกติก็ได้ 
  31.3  การย้ายวิทยาเขตจะกระท าได้เมื่อนักศึกษามีเวลาเรียนในวิทยาเขตเดิม
ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา  และมีเวลาศึกษาในวิทยาเขตใหม่ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ   
จึงจะส าเร็จการศึกษา 
  31.4  นักศึกษาที่ย้ายวิทยาเขตสามารถโอนย้ายผลการเรียน หรือเทียบผลการเรียนได้
ตามระเบียบสถาบันการพลศึกษา 



 

  31.5  การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษาที่ย้าย
วิทยาเขต เมื่อส าเร็จการศึกษาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 31.5.1  แสดงผลการศึกษาโดยแยกรายวิชาที่โอนย้ายผลการเรียน หรือเทียบ
ผลการเรียนไว้ในส่วนแรกของรายการแสดงผลการศึกษา 
 31.5.2  การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณทุกรายวิชาที่โอนย้าย  
ผลการเรียนและรายวิชาที่เรียนใหม่ 
 ข้อ 32  การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือวิชาเอก 
  นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ขอเปลี่ยน
สาขาวิชาหรือวิชาเอกได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
ได้รับอนมุัติจากรองคณบดีประจ าวิทยาเขต 
 ข้อ 33  การคืนสภาพนักศึกษา 
  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตมีอ านาจคืนสภาพนักศึกษาให้แก่ผู้ที่พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร  ยกเว้นกรณีการพ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ 28.1 และ 28.3 

ข้อ 34  การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  34.1  นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  เพ่ือนับหน่วยกิต
ในหลักสูตร จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 
 34.1.1  เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษาและรายวิชา
ที่จะเรียนไม่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 
 34.1.2  รายวิชาที่จะลงทะเบียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จะต้องเทียบได้กับ
รายวิชาตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา  การเทียบให้อยู่ในดุลพินิจของสาขาวิชาและคณะ 
โดยถือเกณฑ์เนื้อหาไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา
และจ านวนหน่วยกิตเป็นหลัก ส่วนการอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นอ านาจของรองคณบดีประจ า
วิทยาเขตท่ีนักศึกษาสังกัด 
 34.1.3  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ให้น าผลการเรียนมาประเมินรวมกับผลการเรียนในสถาบันการพลศึกษาได้ 
  34.2  การเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเรียนต่อรองคณบดี
ประจ าวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัด และนักศึกษาช าระเงินตามประกาศที่สถาบันก าหนดไว้ หลังจากนั้น
จึงไปด าเนินการ ณ สถาบันการศึกษาท่ีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียน 
 
 
 ข้อ 35  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 



 

  35.1  วิทยาเขตอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ โดยมีเงื่อนไข
ตามระเบียบสถาบันการพลศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเดิม ไม่น้อยกว่า 2 
ภาคการศึกษา 
  35.2  นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้รับโอนจะต้องยอมรับการเทียบผลการเรียน
ตามระเบียบสถาบันการพลศึกษา 
  35.3  นักศึกษาที่วิทยาเขตรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในวิทยาเขตไม่น้อยกว่า 2 
ภาคการศึกษา แต่ต้องไม่เกินก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 8 และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิตรวมในแต่ละหลักสูตร จึงจะส าเร็จการศึกษา แต่ไม่ได้
ปริญญาเกียรตินิยม 
  35.4  ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 35.4.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา  
 35.4.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีได้ศึกษา
รายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา 
 35.4.3  ผ่านการศึกษาอบรมเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงาน
ที่สถาบันรับรอง 
 35.4.4  ผ่านการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
หรือจากประสบการณ์การท างาน 

ข้อ 36  การเทียบผลการเรียนให้ใช้เกณฑ์และข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
  36.1  เป็นรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่เทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตรของ          
สถาบันการพลศึกษา 
  36.2  เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุม     
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอเทียบผลการเรียน 
  36.3  รายวิชาที่ขอเทียบผลการเรียนต้องได้ระดับคะแนน C ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
  36.4   การเทียบผลการเรียน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการเทียบ
ผลการเรียน และได้รับอนุมัติจากรองคณบดีประจ าวิทยาเขต ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน      
2 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาแรก 
  36.5  การเทียบผลการเรียนให้กระท าได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิตรวม
ตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา และเม่ือได้รับการเทียบผลการเรียนแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ใน
วิทยาเขตไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติจึงจะส าเร็จการศึกษา แต่ไม่ได้ปริญญาเกียรตินิยม 
  36.6  รองคณบดีประจ าวิทยาเขตต้องแจ้งรายละเอียดการเทียบผลการเรียนให ้  
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตทราบภายในภาคการศึกษาที่รับย้ายการศึกษา หรือรับเทียบผลการเรียน
พร้อมส าเนาเอกสารของสถาบันอุดมศึกษาเดิม ดังนี้ 
 36.6.1  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)   



 

 36.6.2 ค าอธิบายรายวิชาที่น ามาขอเทียบผลการเรียน 

หมวด  8 
การขอส าเร็จการศึกษาและการให้ปริญญา 

 ข้อ 37  การขอส าเร็จการศึกษา 
  ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายใน 4 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ 38  การให้ปริญญา 

 วิทยาเขตจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต่อสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติ
ปริญญา  หรือปริญญาเกียรตินิยม  ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  38.1  ผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 38.1.1  มีความประพฤติดี 
 38.1.2  สอบได้ทุกรายวิชา  (ยกเว้นบางรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)     
มีจ านวนหน่วยกิตรวมครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีระยะเวลาที่เข้าศึกษาตรงตามเกณฑ์ของ
สถาบันตาม ข้อ 8 หรือ 35.3 หรือ 36.5 
 38.1.3  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00   
 38.1.4  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศของสถาบันการพลศึกษา 
 
  38.2  ปริญญาเกียรตินิยม ผู้มีสิทธิ์ได้ปริญญาเกียรตินิยมต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติ โดยมี
เวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติในกรณีที่เป็นหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ 
ในกรณีที่เป็นหลักสูตร 5 ปี ทั้งนี้ให้นับรวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาด้วย เว้นแต่นักศึกษาได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 26.1.1 และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วย
การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
  38.3  นักศึกษาท่ีเทียบผลการเรียน ไม่มีสิทธิ์ได้ปริญญาเกียรตินิยม 

 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปัญหา
จากการใช้ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่        เมษายน  พ.ศ. 2556 



 

 
 
 

    (นายบรรหาร ศิลปอาชา) 
 นายกสภาสถาบันการพลศึกษา 
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