
 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี  

พ.ศ. 2562 
_______________________ 

 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๕ (๒) และ (๓) และมาตรา ๓๒ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ และสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษา 
ขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2562” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗  
(๒) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  
(๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕  
(๕) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖  
(๖) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อ ๔ บรรดาประกาศ มติ และระเบียบอ่ืนใดในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล   



๒ 

 

 

“ผู้ช่วยนายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ที่นายทะเบียนมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนโดย
ความเห็นชอบของอธิการบดี 

“การเทียบแทน” หมายความว่า การน าชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระใกล้เคียง ครอบคลุม 
หรือคล้ายคลึงกันซึ่งได้ถูกก าหนดมาให้ใช้แทนกัน 

ข้อ ๖ ให้ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล เป็นนายทะเบียนตามข้อบังคับนี้ และจะให้มี
ผู้ช่วยนายทะเบียนคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้  

การแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนให้นายทะเบียนเป็นผู้เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง  
ทั้งนี้ ผู้ช่วยนายทะเบียนให้หมดวาระพร้อมนายทะเบียน 

ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใดๆ 
เพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้   

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด และการวินิจฉัยชี้ขาดนี้ให้เป็นที่สุด 

หมวดที่ ๑ 
การจัดการศึกษา 

_____________________ 

ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็น  
สองภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ คือ ภาคต้นและภาคปลาย และอาจจัด 
ให้มีการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่ง
ภาคก็ได้   

ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการศึกษาของหลักสูตรใด  
มีการจัดการศึกษาแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล โดยให้ก าหนดสาระทาง
วิชาการผ่านสื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการ  
อย่างอ่ืนที่เอ้ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่เข้าห้องเรียนตามปกติและอาจจัดให้มีการสอน
ทบทวนเป็นครั้งคราว หรือจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการอ่ืนๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการทางวิชาการ 
แก่นักศึกษา โดยมีศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยไว้ให้บริการการศึกษา 

ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นสองหลักสูตรคือ  
(๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
(๒) หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง   
ในการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา  

ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร 



๓ 

 

 

ข้อ ๑๑ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้มีระยะเวลาในการศึกษาตาม
โครงสร้างหลักสูตรโดยจ าแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร และให้มีเวลาการศึกษาทั้งหมดไม่เกิน  
๓ เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งและประสงค์
จะศึกษาต่อตามโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาต่อนายทะเบียน  

ทั้งนี้ การต่ออายุสถานภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การนั้น 

ข้อ ๑๒ นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบงานรายวิชา หรือเทียบผลการเรียนรู้ หรือเทียบประสบการณ์ 
หรือโอนชุดวิชา มีเวลาการศึกษา ดังนี้ 

(๑) นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบงานรายวิชา หรือเทียบผลการเรียนรู้ หรือเทียบประสบการณ์  
ให้มีสิทธิที่จะศึกษาได้ไม่เกิน ๓ เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร และต้องลงทะเบียนเรียน
ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ จึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 

(๒) นักศึกษาซึ่งได้รับการโอนชุดวิชาให้มีสิทธิที่จะศึกษาได้ไม่เกิน ๓ เท่าของระยะเวลาใน
การศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร และต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ จึงจะส าเร็จ
การศึกษาได ้

(๓) นักศึกษาที่เทียบงานรายวิชา หรือเทียบผลการเรียนรู้ หรือเทียบประสบการณ์ พร้อมการขอ
โอนชุดวิชาหรือเทียบแทนชุดวิชาจากหลักสูตรหนึ่งไปยังหลักสูตรหนึ่ง ให้มีสิทธิที่จะศึกษาได้ไม่เกิน ๓ เท่าของ
ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร และต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ  
จึงจะส าเร็จการศึกษาได้ หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น    

นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบงานรายวิชา หรือเทียบผลการเรียนรู้ หรือการเทียบประสบการณ์ 
หรือโอนชุดวิชาหรือสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาบางชุดวิชาเพ่ิมเติมจากหลักสูตร
ปกติ หรือสมัครเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาที่ได้รับการยกเว้นชุดวิชาบางชุดวิชาให้นั้น ให้มีระยะเวลาใน
การศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบแทนในหลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุงตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้มีสิทธิที่จะศึกษาโดยนับเวลาต่อเนื่องจากหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๑๑ 

ข้อ ๑๓ เมื่อมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี หากนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรเดิมที่สมัคร นักศึกษาจะถูกโอนจากหลักสูตรเดิมเข้าสู่หลักสูตรที่ปรับปรุง โดยนับเวลาต่อเนื่องจาก
หลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๑๑       

มหาวิทยาลัยจะโอนผลการศึกษาจากหลักสูตรเดิมเข้าสู่หลักสูตรที่ปรับปรุง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การ
โอนผลการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๑๔  มหาวิทยาลัยจัดรายวิชาในระดับปริญญาตรีเป็นชุด เรียกว่า ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า 
๖ หน่วยกิต และนักศึกษาต้องศึกษาชุดวิชาดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า ๒๐ ชุดวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร 
สาขาวิชาที่ศึกษาและตามวุฒิที่ใช้ในการสมัคร 



๔ 

 

 

(๒) หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง นักศึกษาจะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ ชุดวิชา ตามโครงสร้าง
หลักสูตรสาขาวิชาที่ศึกษา และตามวุฒิที่ใช้ในการสมัคร 

ในกรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้การจัดรายวิชาในแต่ละ
ชุดวิชาให้มีค่าหน่วยกิตแตกต่างจากท่ีก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของมหาวิทยาลัย 

หมวดที่ ๒ 
การรับเข้าศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา 

_____________________ 

ข้อ ๑๕ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ที่ส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
(๒) เป็นผู้ที่ส าเร็จอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่

สภามหาวิทยาลัยรับรอง   
(๓) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการ

เทียบโอนผลการศึกษาซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้  
(๔) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

และมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
(๕) เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ 

ข้อ ๑๖ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๕ ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการ 
ศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติ  
เสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้น
ก าหนด ๕ ปี นับแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณ ี

ข้อ ๑๗ มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๕ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๖  
เขา้ศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือก 

ข้อ ๑๘ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาสามารถสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีได้เพียงหลักสูตร
เดียว และให้เป็นไปตามระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

ข้อ ๑๙ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียน 
ผู้นั้นเป็นนักศึกษาแล้ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและประกาศ
ให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

ข้อ ๒๐ สถานภาพการเป็นนักศึกษาสิ้นสุดลงด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ตาย  
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๕ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๖ 



๕ 

 

 

(๔)  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีโทษถึงขั้นให้พ้นสถานภาพการเป็น
นักศึกษา 

(๕)  ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และไม่ช าระค่าบ ารุงการศึกษาเพ่ือ
รักษาสถานภาพนักศึกษา 

(๖)  ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
(๗) ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก

มหาวิทยาลัยให้เข้าศึกษาต่อ 
(๘)  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมีโทษถึงข้ันให้ออก 
(๙)  ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๑ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิการศึกษาและเอกสารประกอบคุณสมบัติ 
วุฒิการศึกษาท่ีนักศึกษาใช้สมัคร ท าหน้าที่ตรวจสอบวุฒิการศึกษาและเอกสารประกอบคุณสมบัติวุฒิการศึกษา
ที่นักศึกษาใช้สมัครของผู้นั้น รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติและการมี
ลักษณะต้องห้ามของนักศึกษา  

องค์ประกอบ วิธีการได้มาของคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิการศึกษาและเอกสารประกอบ
คุณสมบัติวุฒิการศึกษาท่ีนักศึกษาใช้สมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

เ มื่ อมหาวิ ทยาลั ย ได้ ขึ้ นทะ เบี ยนผู้ ใ ด เป็ นนั กศึ กษาแล้ ว ให้ ด า เ นิ นการตรวจสอบ 
วุฒิการศึกษาและเอกสารประกอบคุณสมบัติวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาใช้สมัครของผู้นั้นให้แล้วเสร็จภายใน  
หนึ่งปี นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาที่ได้รับผู้นั้นเข้าศึกษา เว้นแต่ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดได้ ให้เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือขยายเวลาออกไปได้เป็นคราวๆ คราวละไม่เกิน ๖ เดือน 

ข้อ ๒๒ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องปฏิบัติตามวินัยนักศึกษาตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด    

โทษทางวินัยที่จะลงโทษ ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษทางวินัย หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณา
ลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๒๓ สถานภาพของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑) นักศึกษาที่สอบไล่ได้น้อยกว่า ๖ ชุดวิชา ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
(๒) นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่ ๖ ชุดวิชาขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๑๒ ชุดวิชา ให้เทียบเป็นนักศึกษา

ชั้นปีที่ ๒ 
(๓) นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่ ๑๒ ชุดวิชาขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๑๘ ชุดวิชา ให้เทียบเป็นนักศึกษา

ชั้นปีที่ ๓ 
(๔) นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตั้งแต่ ๑๘ ชุดวิชาขึ้นไป ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 

หมวดที่ ๓ 
การลงทะเบียน และการลาพักการศึกษา 

_____________________ 

ข้อ ๒๔ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติอย่างน้อย ๑ ชุดวิชา  
แต่ไม่เกิน ๓ ชุดวิชา จนกว่าจะครบจ านวนชุดวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา 



๖ 

 

 

ข้อ ๒๕  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนช้ากว่าก าหนดได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิม ทั้งนี้ ต้องก่อน  
วันสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน   

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และประสงค์จะลาพัก
การศึกษา หากจะรักษาสถานภาพนักศึกษาไว้ให้ยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๖  นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรก หรือ ลงทะเบียนชุดวิชาที่มีการปรับปรุง 
เนื้อหาจะต้องช าระค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชานั้นตามอัตราที่ก าหนด พร้อมกับการลงทะเบียนเรียน เว้นแต่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๒๗  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาที่ศึกษาได้
ต่อเมื่อเหลือชุดวิชาที่จะต้องศึกษาไม่เกิน ๓ ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร 

ข้อ ๒๘  นักศึกษาที่สอบไล่ไม่ผ่านชุดวิชาใดในการประเมินผลตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ 
หากประสงค์จะลงทะเบียนสอบซ่อม ให้ลงทะเบียนสอบซ่อม ในภาคการศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่ภาคพิเศษไม่มีการสอบซ่อม 

นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนชุดวิชานั้นจนกว่าจะสอบได้ เว้นแต่
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในชุดวิชาเลือกจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาชุดนั้นซ้ าอีกหรือเลือกเรียนชุดวิชาเลือกชุดวิชา
อ่ืนแทนก็ได้  

ข้อ ๒๙  นักศึกษาที่ประสงค์จะเพ่ิมชุดวิชา ให้ยื่นค าร้องขอเพ่ิมชุดวิชาต่อมหาวิทยาลัยภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเมื่อเพ่ิมชุดวิชาใดแล้วจ านวนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกิน
จ านวน ๓ ชุดวิชา   

ข้อ ๓๐  นักศึกษาที่ประสงค์จะเพ่ิมหรือถอนชุดวิชาใด  ให้ยื่นค าร้องขอเพ่ิมหรือถอนชุดวิชานั้น
ต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่ภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) ไม่มีการเพ่ิมหรือถอนชุดวิชา   

มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษา ในการ
ถอนชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา   

ข้อ ๓๑  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศไม่เปิดการเรียนการสอนชุดวิชาในภาคการศึกษาใด
ภายหลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่เคยลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นและ
มหาวิทยาลัยจะคืนค่าลงทะเบียนชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา 

ข้อ ๓๒  นักศึกษาซึ่งมีความจ าเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นค าร้องลาพักการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้ถือว่าระยะเวลาที่ลาพักการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของ
ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 

นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน แต่ในกรณีที่
นักศึกษามีความจ าเป็นต้องลาพักการศึกษามากกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน ให้ยื่นค าร้องขอลาพักต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆ ไป 

หลักเกณฑ์และวิธีการลาพักการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด 



๗ 

 

 

ข้อ ๓๓  การลงทะเบียน การเพ่ิมชุดวิชา และการถอนชุดวิชาจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษา
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

การลงทะเบียน การเพ่ิมชุดวิชา และการลาพักการศึกษา จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด  

ข้อ ๓๔  การด าเนินกิจกรรมในหมวดนี้ ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนดให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

หมวดที่ ๔ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

_____________________ 

ข้อ ๓๕ ให้มีการวัดและประเมินผลการศึกษาทุกชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละ
ภาคการศึกษา โดยแต่ละชุดวิชาอาจมีวิธีการ ดังนี้ 

(๑) การให้คะแนนระหว่างเรียน 
(๒) การให้คะแนนการฝึกภาคปฏิบัติ 
(๓) การสอบประจ าภาคการศึกษา 
(๔) การมีสว่นร่วมในกิจกรรมวิชาชีพตามท่ีสาขาวิชาต่างๆ จะก าหนดในช่วงก่อนส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๓๖ การวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละชุดวิชาให้สาขาวิชาเป็นผู้ก าหนดว่าชุดวิชา
ใดเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎีหรือชุดวิชาใดเป็นชุดวิชาเชิงปฏิบัติ หรือชุดวิชาที่มีเฉพาะภาคปฏิบัติ และให้มีอ านาจ
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการฝึกปฏิบัติและการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาตามลักษณะของแต่ละ
ชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลที่มีการก าหนดสัดส่วนโดยสภาวิชาการ   

ในกรณีที่สาขาวิชาใดเห็นว่าชุดวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบมีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนแตกต่างจากท่ีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้เสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นชอบ
เป็นรายชุดวิชาไป 

ประเภทข้อสอบ และจ านวนข้อสอบของแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามที่สภาวิชาการให้ความ
เห็นชอบตามที่สาขาวิชาเสนอ 

ข้อ ๓๗  การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงทฤษฎีที่มีคะแนนระหว่างเรียน หากนักศึกษา
สอบไล่ไม่ผ่านให้น าคะแนนระหว่างเรียนดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในการสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้น   

หากสอบซ่อมไม่ผ่านอีกให้ลงทะเบียนเรียนและท าคะแนนระหว่างเรียนใหม่ 

ข้อ ๓๘  หลักเกณฑ์วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
หรือประกาศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๓๙  หลักเกณฑ์วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ให้เป็น 
ไปตามระเบียบหรือประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๔๐ การประเมินผลของแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 



๘ 

 

 

ข้อ ๔๑  การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบการให้ล าดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในแต่ละชุดวิชาดังนี้ 

ล าดับขั้น     ความหมาย 
H     เกียรตินิยม (Honor) 
S     ผ่าน (Satisfactory) 
U     ไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 
I      ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

ข้อ ๔๒  หลักเกณฑ์วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อ ๔๓  การนับชุดวิชาสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะชุดวิชาที่นักศึกษา
สอบได้ล าดับขั้น H และ S เท่านั้น 

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเป็นชุดวิชาที่เทียบเท่าชุดวิชาอ่ืนที่เรี ยน
มาแล้วหรือที่ก าลังเรียนอยู่ การนับชุดวิชาสะสมให้นับชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งเท่านั้น 

ข้อ ๔๔  เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้ว และสอบไม่ผ่านมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับ
ชุดวิชาสะสมในชุดวิชานั้นเฉพาะครั้งสุดท้ายได้เพียงครั้งเดียว โดยให้มีเครื่องหมาย * ก ากับที่ล าดับขั้นความ 
สามารถในการเรียนรู้  

ข้อ ๔๕ มหาวิทยาลัยจะบันทึกและรายงานผลการศึกษาในระหว่างการศึกษาตามล าดับขั้น
ความสามารถในการเรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชา ให้นักศึกษาทราบ   

ข้อ ๔๖  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ  ไป 

หมวดที่ ๕ 
การโอนชุดวิชา 

_____________________ 

ข้อ ๔๗ การโอนผลการศึกษาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นการน าชุดวิชาที่นักศึกษา 
ได้สอบผ่านแล้วหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า หรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตร มาใช้และให้โอนได้ทุกชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาใหม ่

ในกรณีที่มีปัญหาในการโอนชุดวิชาตามความในหมวดนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการ
เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ ๔๘  นักศึกษาที่สิ้นสุดสถานภาพและไม่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถสมัคร
เข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้ โดยน าชุดวิชาหรือรายวิชาที่ได้ศึกษาและสอบผ่าน
จากหลักสูตรเดิมมาเทียบแทนและโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงได้ 

  



๙ 

 

 

หมวดที่ ๖ 
การเทียบแทน 

_____________________ 

ข้อ ๔๙ ในกรณีที่มีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ให้สาขาวิชาโดยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการก าหนดการเทียบแทนชุดวิชาหรือรายวิชา จากนั้นให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ  
เทียบแทนชุดวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงแทนหลักสูตรเดิมให้แก่นักศึกษา 

ข้อ ๕๐ การบันทึกล าดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ได้รับในทุกชุดวิชาหรือรายวิชาที่มี
การเทียบแทน ให้บันทึกล าดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่ขอเทียบแทนตามผลการสอบที่สอบผ่าน  

ในกรณีที่มีการน าชุดวิชาหรือรายวิชามากกว่าหนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชาเพ่ือน ามาเทียบแทนต่อ
หนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชา ให้บันทึกล าดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ที่มีค่าน้อยตามผลการสอบที่สอบผ่าน
ของชุดวิชาหรือรายวิชาที่น ามาเทียบแทนกัน 

หมวดที่ ๗ 
การย้ายสังกัดสาขาวิชา และการเปลี่ยนวิชาเอก 

_____________________ 

ข้อ ๕๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก สามารถกระท าได้ 
ดังนี้ 

(๑) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 
(๒) นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

ที่ประสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอก 
(๓) การย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือเปลี่ยนวิชาเอกจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอก ต้องศึกษา

ครบตามหลักสูตรของสาขาวิชาหรือวิชาเอกที่สังกัดใหม่ ทั้งนี้ ภายในก าหนดระยะเวลาที่เหลือของหลักสูตร 
ที่ย้ายเข้าศึกษา 

หมวดที่ ๘ 
การส าเร็จการศึกษา 

_____________________ 

ข้อ ๕๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑)  เป็นผู้สอบได้จ านวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
(๒)  มีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น 
(๓)  ไม่เปน็ผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีภาระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย 

  



๑๐ 

 

 

ข้อ ๕๓  มหาวิทยาลัยจะส่งใบตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษาและผลการเรียนให้นักศึกษา
ตรวจสอบข้อมูลว่ามีความครบถ้วน ถูกต้องในภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  
ก่อนยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา หากตรวจสอบแล้วมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ให้นักศึกษายื่นค าร้อง  
ต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับใบตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษาและผลการเรียน 
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข 

ข้อ ๕๔  มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่นักศึกษา 
ได้ศึกษาครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย   

ข้อ ๕๕   นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่สอบได้จ านวน  
ชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัย 
เริ่มประกาศผลการสอบประจ าภาคการศึกษา เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้จัดส่งเอกสารส าคัญให้นักศึกษาต่อไป 

ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะส าเร็จการศึกษาตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อ
มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเลื่อนภาคการส าเร็จการศึกษา ก่อนวันสอบประจ าภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษา
คาดว่าจะสอบได้ชุดวิชาครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร 

ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล ให้นักศึกษายื่น 
ค าร้องต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  
เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการส าเร็จการศึกษาให้นักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๕๖   สภาวิชาการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๕๗  เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติส าเร็จการศึกษา วันส าเร็จการศึกษาให้ถือวันถัดจาก 
วันสิ้นสุดการสอบประจ าภาคการศึกษาสุดท้าย เป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ข้อ ๕๘  มหาวิทยาลัยจะบันทึกและรายงานผลการส าเร็จการศึกษาในใบรายงานผลการศึกษา 
ตามล าดับขั้นความสามารถในการเรียนรู้ในชุดวิชาที่สอบผ่านถึงภาคการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติส าเร็จ
การศึกษา 

ในกรณีที่นักศึกษาเทียบงานรายวิชา หรือเทียบผลการเรียนรู้ หรือเทียบประสบการณ์ จะบันทึก
ผลการศึกษาเป็น CL และให้นับเป็นชุดวิชาสะสมโดยไม่ค านวณค่าคะแนนเฉลี่ย 

ข้อ ๕๙  นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

(ก)  เป็นผู้สอบได้ชุดวิชาครบตามหลักสูตร ภายในก าหนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ   
(ข)  ไม่เคยสอบได้คะแนนล าดับขั้น U 
(ค)  ไม่เคยเรียนซ้ าชุดวิชาใด เพ่ือยกระดับคะแนน  
(ง)  มีชุดวิชาสะสมของล าดับขั้น H เป็นจ านวนตั้งแต่สามในสี่ขึ้นไปของชุดวิชาทั้งหมด 

  



๑๑ 

 

 

(๒)  เกียรตินิยมอันดับสอง  
(ก) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ (๑) (ก) (ข) และ (ค)  
(ข) เป็นผู้ที่มีชุดวิชาสะสมของล าดับขั้น H เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของชุดวิชาสะสม

ทั้งหมด 

ข้อ ๖๐  นักศึกษาที่ได้รับการเทียบงานรายวิชา เทียบผลการเรียนรู้หรือเทียบประสบการณ์ 
หรือโอนชุดวิชาไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

ข้อ ๖๑  บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม  
บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม   
บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชาใด  

ในปีการศึกษาใดจะได้รับเข็มทองค าตรีศรเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมในสาขาวิชานั้น   

ข้อ ๖๒  กรณีท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการส าเร็จการศึกษาแล้ว 
นักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๖๓  ในกรณีท่ีนักศึกษาประสงค์ที่จะขอรับอนุปริญญาในสาขาวิชาที่ไม่มีหลักสูตรอนุปริญญา 
ไว้โดยเฉพาะ นักศึกษาจะต้องสอบได้ชุดวิชาบังคับไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาบังคับที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ปริญญาตรีที่ตนจะขอรับอนุปริญญา 

หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับอนุปริญญา ให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

ข้อ ๖๔  เมื่อมหาวิทยาลัยได้พิจารณาวินิจฉัยในเรื่องใดแล้ว และถ้าหากนักศึกษาพิจารณา
เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องใดให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยต่อสภามหาวิทยาลัย ได้ภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันที่ได้รับทราบค าวินิจฉัย หรือค าสั่งแล้วแต่กรณี 

หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่  
สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
_____________________ 

ข้อ ๖๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนใดที่ต้องออกตามข้อบังคับนี้  
ให้น าระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษา  
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
การศึกษาขั้นประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับไปพลางก่อน เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติตามข้อบังคับนี้ 
 

   ประกาศ ณ วันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
       วิจิตร ศรีสอ้าน 
 
                (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 


