
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  

แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘  

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑  

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

................................................................. 

 

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีให เหมาะสมและ

สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐  

สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งท่ี ๔๒๖ เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไว ดังนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา“ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๒ เปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

“สวนงาน”0

๑ หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย และสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 

ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะท่ีมีการเรียนการสอน รวมถึงวิทยาเขตท่ีมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

“คณะกรรมการประจําสวนงาน”1

๒ หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน

ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะท่ีมีการเรียนการสอน 

“คณบดี” หมายความรวมถึง หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะท่ีมีการเรียน

การสอน 

“หลักสูตร”หมายถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีท่ีสอดคลองและสนับสนุนนโยบาย 

หรือการดําเนินงานหรือขอบังคับ กฎ ระเบียบของสภาวิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะ (ถามี) และไดรับ

การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบการเสนอขอเปดสอน

หลักสูตรใหม/การปรับปรุงหลักสูตรแลว 

“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี 

                                                 
๑ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๐๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  

(ใหยกเลิกคํานิยาม “คณะ” และกําหนดคํานิยาม “สวนงาน” และในกรณีที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ 

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดคําวา “คณะ” ไวใหหมายความถึง “สวนงาน” ตามขอบังคับที่แกไขเพิ่มเติม) 
๒ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๐๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  

(ใหยกเลิกคํานิยาม “คณะกรรมการประจําคณะ” และกําหนดคํานิยาม “คณะกรรมการประจําสวนงาน” และในกรณีที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดคําวา “คณะ” ไวใหหมายความถึง “สวนงาน” ตามขอบังคับที่แกไขเพิ่มเติม) 
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“คณะกรรมการหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งจากคณบดี เพ่ือทําหนาท่ีบริหาร

จัดการและพิจารณาหลักสูตร 

“สถานการณฉุกเฉิน” 2

๓ หมายความวา สถานการณซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย 

มหิดลพิจารณาเห็นวามีเหตุใหมหาวิทยาลัยไมสามารถจัดการเรียนการสอนหรือการวัดผลไดตามปกติ เชน อัคคีภัย 

วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย หรือภัยอันเกิดจากโรคท่ีแพรหรือระบาดในมนุษยซ่ึงเปนโรคติดตออันตรายตาม

กฎหมายวาดวยโรคติดตอ ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ ไมวาเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดข้ึน” 

 ขอ ๔ 3

๔ ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะโดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร

ตามเง่ือนไข และวิธีการท่ีระบุไวในหลักสูตร หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี ท้ังนี้  

การรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจะมีประเภทใดบางใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔/๑ 4

๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหนักศึกษาแตละคนมีอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูแนะนําการวางแผน

การศึกษา โดยหัวหนาสวนงานของแตละสวนงานแตงตั้งอาจารยผูสอนของหลักสูตรทุกหลักสูตรของสวนงานเปน

อาจารยท่ีปรึกษาตามวรรคแรกใหกับนักศึกษาทุกคนและทุกชั้นป 

อาจารยท่ีปรึกษา ควรพบนักศึกษาตามท่ีแตละหลักสตูรกําหนดและอาจารยท่ีปรึกษาตองกําหนดวัน 

เวลาในแตละสัปดาหท่ีนักศึกษาสามารถเขาพบขอรับคําปรึกษาไดแนนอน ท้ังนี้ ใหทุกสวนงานประเมินผลการ

ปฏิบัติของอาจารยท่ีปรึกษาทุกภาคการศึกษา และใหอาจารยท่ีปรึกษาใหมีหนาท่ี ดังนี้ 

 ๔/๑.๑ ใหคําแนะนําและทําแผนการเรียนของนักศึกษารวมกันกับนักศึกษา ใหถูกตองตาม

เกณฑของหลักสูตร 

 ๔/๑.๒ ใหคําแนะนําเรื่องระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศเก่ียวกับการศึกษาแกนักศึกษา 

 ๔/๑.๓ ใหคําแนะนําการลงทะเบียน การขอถอน ขอเพ่ิม หรือขอยกเลิกรายวิชาและ

จํานวนหนวยกิตตอภาคการศึกษาของนักศึกษา 

 ๔/๑.๔ แนะนําวิธีเรียน ใหคําปรึกษา และติดตามผลการศึกษา 

 ๔/๑.๕ ใหคําปรึกษาปญหาของนักศึกษาและแนะนําใหดําเนินการใหถูกตองตามขอบังคับ

และประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ๔/๑.๖ ใหคําปรึกษาเก่ียวกับความเปนอยูและการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 ๔/๑.๗ ดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับและประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

 ๔/๑.๘ รายงานปฏิบัติงานหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาใหหัวหนาสวนงานทราบทุกภาค

การศึกษา 

 ๔/๑.๙ หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีหัวหนาสวนงานมอบหมาย 

 

                                                 
๓ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๔ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๗๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
๕ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๓๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
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ขอ ๕ การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี้ 

 ๕.๑ ระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ ใหแบงเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ  

  ภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา 

ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ซ่ึงอาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละคณะ

และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 

 ๕.๒ ระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงเปน ๓ ภาคการศึกษาปกต ิคือ 

  ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ และภาคการศึกษาท่ี ๓ โดย ๑ ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห ซ่ึงอาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความ

จําเปนของแตละคณะ และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษา

ภาคปกติ 

 ๕.๓ ระบบอ่ืน คณะอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน ซ่ึงตองแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบนั้น 

ในหลักสูตรใหชัดเจน โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตท่ีเทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค หรือระบบ 

ไตรภาค 

ขอ ๖ การกําหนดหนวยกิตสําหรับแตละรายวิชา ใหถือเกณฑดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ระบบทวิภาค 

 (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา หรือการศึกษาท่ี

เทียบเทา ท่ีใชเวลา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห 

หรือไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง หรือการศึกษาที่เทียบเทา ที่ใชเวลา 

๒-๓ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๓๐ - ๔๕ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๕ ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 (๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานวิชาชีพ) หรือการทําโครงงาน หรือ

กิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลา ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๔๕-๙๐ ชั่วโมง และศึกษาดวย

ตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๖.๒ ระบบไตรภาค 

 (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา หรือการศึกษาท่ี

เทียบเทาท่ีใชเวลา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห 

หรือไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค 

 (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลอง หรือการศึกษาท่ีเทียบเทาท่ีใชเวลา  

๒-๓  ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๒๔-๓๖ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาหหรือ ๑๒ ชั่วโมง  

ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค 

 (๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานวิชาชีพ) หรือการทําโครงงานหรือ

กิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลา  ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๓๖-๗๒ ชั่วโมงและศึกษาดวย

ตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๒ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค 
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 ๖.๓ ในกรณีท่ีไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๖.๑ หรือ ขอ ๖.๒ ได ใหคณะกรรมการประจําคณะ

หรือผูท่ีคณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพิจารณากําหนดหนวยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม โดยให

แสดงรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

ขอ ๗ จํานวนหนวยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา 

 ๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิตทวิภาค 

หรือ ๑๕๐ หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา 

 ๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิตทวิภาค 

หรือ ๑๘๗.๕ หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา 

 ๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๘๐ 

หนวยกิตทวิภาค หรือ ๒๒๕ หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา 

 ๗.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต

ทวิภาค หรือ ๙๐ หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา 

  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และ

จะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวนและใหระบุ คําวา “ตอเนื่อง” 

ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 

ท้ังนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 

ขอ ๗/๑5

๖ ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนหรือมีสถานการณฉุกเฉินทําใหนักศึกษาตองศึกษาเกินกวาระยะเวลา

การศึกษาท่ีกําหนดในขอ ๗ ใหดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุโลมขยายเวลาการศึกษาใหกับ

นักศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ขอ ๘ การกําหนดสัญลักษณแสดงผลการศึกษา 

 ๘.๑ สัญลักษณซ่ึงมีแตมประจํา 

  ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจจะแสดงไดดวยสัญลักษณตาง ๆ ซ่ึงมีแตมประจํา 

ดังนี้ 

สัญลักษณ แตมประจํา 

A ๔.๐๐ 

B+ ๓.๕๐ 

B ๓.๐๐ 

C+ ๒.๕๐ 

C ๒.๐๐ 

D+ ๑.๕๐ 

D ๑.๐๐ 

F ๐.๐๐ 

  

                                                 
๖ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
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 ๘.๒6

๗ สัญลักษณซ่ึงไมมีแตมประจํา 

 ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตาง ๆ ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 

สัญลักษณ ความหมาย 

AU การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

I รอการประเมินผล (Incomplete) 

O โดดเดน (outstanding) 

P การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress) 

S พอใจ (Satisfactory) 

T การโอนหนวยกิต (Transfer of Credit) 

U ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

W ถอนการศึกษา (Withdrawal) 

X ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 

 ๘.๓ การตัดสินผลการศึกษา 

  (๑) สัญลักษณท่ีมีแตมประจําไมนอยกวา ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S เปนการประเมินผลวา 

ได หรือ ผาน (Pass) ในแตละรายวิชา 

  (๒) สัญลักษณท่ีมีแตมประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ  U ในแตละรายวิชา 

ถือวามีความรูความสามารถต่ํากวาเกณฑ ถาจะตัดสินการประเมินผลเปนอยางอ่ืน ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจําคณะ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ ในกรณีใหสอบแกตัวหรือ

ปฏิบัติงานแกตัว เม่ือเสร็จสิ้นแลวจะใหสัญลักษณท่ีมีแตมประจําไดไมเกิน ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S 

  (๓) 7

๘ สัญลักษณ O ในแตละรายวิชา ถือวามีความรูความสามารถและทักษะอยูเกณฑ 

โดดเดน หรือสูงกวาเกณฑปกติท่ีใชวัดในรายวิชา 

  (๔)8

๙ ในกรณีท่ีมีการวัดผลในชวงเกิดสถานการณฉุกเฉิน หากนักศึกษาสอบไมผานใน

รายวิชาใด ใหจัดใหมีการสอบแกตัวในรายวิชานั้นเพ่ิมอีกหนึ่งครั้ง 

 ๘.๔9

๑๐ การให F จะกระทําไดในกรณี ดังตอไปนี้ 

  (๑) นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานท่ีประเมินผลวา ตก 

  (๒) นักศึกษาขาดสอบโดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําคณะหรือผู ท่ี

คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

  (๓) นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑ 

  (๔) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ เชน เขาสอบสายเกินเวลาท่ีกําหนด ทําผิดวินัยวา

ดวยการแตงกายนักศึกษา หรือมีการกระทําตามขอ ๒๒ และไดรับการตัดสินใหตก 

                                                 
๗ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๒๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๘ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๒๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๙ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑๐ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๐๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 
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 (๕) นักศึกษาท่ีไดสัญลักษณ I แลวไมดําเนินการสอบ หรือไมปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาค

การศึกษา ปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค หลังสิ้นภาคการศึกษาท่ีไดสัญลักษณ I ยกเวนกรณี

ท่ีนักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ 

 (๖) นักศึกษาท่ีไดสัญลักษณ P แลวไมสอบ และ/หรือไมสงผลการปฏิบัติงานตามท่ี

กําหนด 

 (๗) นักศึกษาท่ีไมสอบแกตัวหรือไมปฏิบัติงานแกตัวตามท่ีกําหนดไวใน ๘.๓ (๒) หรือ

สอบแกตัวหรือปฏิบัติงานแกตัวแลว แตยังประเมินผลวา “ไมได” หรือ “ไมผาน” 

 (๘) นักศึกษาขาดคุณสมบัติในการเขารับการประเมินผลของรายวิชาตามท่ีคณะกรรมการ

ประจําสวนงานกําหนด 

 ๘.๕ การใหสัญลักษณท่ีไมมีแตมประจํา (O S หรือ U) จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีไมมี 

หนวยกิต หรือมีหนวยกิตแตสวนงานหรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมควรจําแนกผลการศึกษาออกเปนสัญลักษณท่ีมี

แตมประจํา 

ในกรณีท่ีเกิดสถานการณฉุกเฉินท่ีมหาวิทยาลัยไมสามารถจัดการวัดผลในรายวิชาหนึ่ง

รายวิชาใดไดตามปกติ ผูรับผิดชอบรายวิชาอาจเสนอความเห็นตอคณะกรรมการประจําสวนงานท่ีจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือพิจารณาใหผลการประเมินเปนสัญลักษณท่ีไมมีแตมประจํา (O S หรือ U) ได ท้ังนี้ ตองดําเนินการใหเสร็จ

สิ้นกอนการวัดผลในรายวิชานั้น ๆ แลวเสร็จ เวนแตสวนงานท่ีเปดหลักสูตรแจงตอสวนงานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ใหรายวิชากําหนดวิธีการประเมินผลโดยใหผลการเรียนเปนสัญลักษณท่ีมีแตมประจําตามปกต1ิ0

๑๑ 

 ๘.๖ การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษาแจงความจํานงเขารวมศึกษา โดยไม

นับหนวยกิต แตตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๘.๗ การให I จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 

  (๑) นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมสงผลงาน เพราะปวยโดยมีใบรับรองแพทยจากหนวย

บริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยท่ีแพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยรับรอง ท้ังนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของผูท่ีคณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

  (๒) นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑ เนื่องจากปวยโดยมีใบรับรองแพทย

จากหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยท่ีแพทยประจําหนวยบริการสุขภาพ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง ท้ังนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของผูท่ีคณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

  (๓) นักศึกษาไมไดเขาสอบ และ/หรือไมไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการประจําคณะ หรือผูท่ีคณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

 ๘.๘ การให P จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีมีการสอนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวา  

๑ ภาคการศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด 

 ๘.๙ การให T จะกระทําไดในกรณีท่ีโอนยายหนวยกิตมาจากคณะ หรือสถาบันอ่ืน 

 ๘.๑๐ การให W จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 

                                                 
๑๑ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ 

    แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๗๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 



- ๗ - 

 (๑) ในรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุญาตใหถอนการศึกษาตามขอ ๑๐.๓ 

 (๒) นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา 

 (๓) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา 

 ๘.๑๑ การให X จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีคณะยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษา

ของรายวิชานั้น ๆ ตามกําหนด 

ขอ ๘/๑ 11

๑๒ ในกรณีท่ีเกิดสถานการณฉุกเฉินท่ีมหาวิทยาลัยไมสามารถจัดการวัดผลในรายวิชาหนึ่ง

รายวิชาใดไดตามปกติ หามมิใหกําหนดสัญลักษณใดในรายวิชานั้น จนกวาจะสามารถจัดการวัดผลได 

ขอ ๙ การลงทะเบียน 

 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาและจํานวนหนวยกิตท่ีไมนอยกวาท่ีแตละหลักสูตร

กําหนด โดยเปนไปตามเง่ือนไข ดังนี้ 

 ๙.๑ การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให

ลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต และในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนได 

ไมเกิน ๙ หนวยกิต โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเม่ือนักศึกษาดําเนินการไดครบข้ันตอนภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด 

  หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเปน อาจใหมีการลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวนหนวยกิต 

แตกตางไปจากเกณฑขางตนได ท้ังนี้ ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตองเรียนให

ครบตามรายวิชาและจํานวนหนวยกิตท่ีระบุไวในหลักสูตร 

 ๙.๒ การลงทะเบียนเรียนซํ้า จะทําไดตอเม่ือ 

  (๑) รายวิชานั้นไดสัญลักษณ F หรือ W หรือ U หรือคณะกรรมการประจําคณะหรือผูท่ี

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเห็นวานักศึกษาควรเรียนซํ้า ตามขอ ๘.๓ (๒)กรณีท่ีเปนรายวิชา

เลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได หรือ 

  (๒) นักศึกษาตองการเรียนซํ้าในรายวิชาท่ีเรียนแลว เพ่ือแกไขผลการศึกษาใหไดแตม

เฉลี่ยสะสมสูงข้ึน แตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยท่ีปรึกษา 

  (๓) 12

๑๓ การลงทะเบียนเรียนซํ้าในแต ละรายวิชาตามขอ ๙.๒ (๑) และขอ ๙.๒ (๒) 

นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้าไดตามจํานวนครั้งท่ีสวนงานกําหนด แตซํ้าไดไมเกินสองครั้ง และหากกรณีเกิด

สถานการณฉุกเฉินใหนักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนซํ้าไดเพ่ิมอีกหนึ่งครั้ง ท้ังนี้ เวนแตไดรับอนุญาตใหลาพัก

การศึกษาตามขอ ๑๕.๑ (๑) ขอ ๑๕.๑ (๒) และ ขอ ๑๕.๑ (๓) 

 ๙.๓ การลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร 

  นักศึกษาท่ีตองการเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร สามารถลงทะเบียนในรายวิชาท่ีแตละ

หลักสูตรกําหนดไดตามขอ ๙.๑ และเม่ือเรียนครบรายวิชาท่ีแตละหลักสูตรกําหนดแลว จะไดรับอนุมัติปริญญาของ

หลักสูตรนั้น ท้ังนี้ ระยะเวลาการศึกษาในทุกหลักสูตรตองไมเกิน ๘ ปการศึกษา โดยนับตั้งแตแรกเขาศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี 

                                                 
๑๒ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑๓ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



ขอ ๑๐ การขอเพ่ิม ขอลด และขอถอนรายวิชา 

 นักศึกษาจะขอเพ่ิม ขอลด หรือขอถอนรายวิชาไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารย

ประจําหลักสูตรและตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติ 

ดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ การขอเพ่ิมรายวิชา จะตองดําเนินการภายใน ๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา

ปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับรายวิชาท่ีมิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาค

การศึกษาใหขอเพ่ิมภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น 

 ๑๐.๒ การขอลดรายวิชา รายวิชาท่ีขอลดจะไมบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไมนับครั้ง 

ในการลงทะเบียน หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรก

ของภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับรายวิชาท่ีมิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาคการศึกษา ใหขอลดภายในสัปดาห

แรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น 

 ๑๐.๓ การขอถอนรายวิชา ดําเนินการไดหลังสัปดาหท่ี ๒ นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

หรือหลังสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน หรือหลังสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษารายวิชาท่ีเปดสอน 

ไมพรอมกับการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยจนถึงหนึ่งสัปดาหกอนสอบสิ้นสุดรายวิชานั้น รายวิชาท่ีขอถอน

จะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและนับครั้งในการลงทะเบียนเรียน 

 ท้ังนี้ การอนุญาตหรือไมอนุญาต ใหเพ่ิม ลด และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผูท่ีคณบดี

มอบหมาย จะตองแสดงเหตุผลประกอบดวย 

ขอ ๑๑13

๑๔ เวลาเรียน 

 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ ไดแก เวลาเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบั ติ  

การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาท้ังหมดตามท่ีหลักสูตรกําหนด ท้ังนี้ หลักสูตร

สามารถกําหนดไวเปนอยางอ่ืนได แตตองไมนอยกวารอยละ ๕๐ จึงมีสิทธิเขารับการประเมินผลในรายวิชานั้น ๆ 

ขอ ๑๒ การนับจํานวนหนวยกิต 

 ๑๒.๑ การนับจํานวนหนวยกิตของนักศึกษาเพ่ือจบการศึกษาตามหลักสูตร ใหนับเฉพาะ

จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดในหลักสูตรของรายวิชาท่ีไดรับการประเมินผลวา “ได” หรือ “ผาน” เทานั้น 

 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวน

หนวยกิตครั้งสุดทายท่ีประเมินผลวา “ได”หรือ“ผาน” ไปคิดเปนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว 

 ๑๒.๒ การรวมจํานวนหนวยกิตเพ่ือใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย ใหนับจํานวนหนวยกิตของ

ทุกรายวิชาท่ีผลการศึกษามีแตมประจํา 

 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับจํานวนหนวย

กิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ ครั้งสุดทายไปใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย 

ขอ ๑๓ การคิดแตมเฉลี่ย 

 แตมเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ แตมเฉลี่ยประจําภาค และแตมเฉลี่ยสะสม การคํานวณแตม

เฉลี่ยใหทําดังนี้ 

                                                 
๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ 



- ๙ - 

  ๑๓.๑ แตมเฉลี่ยประจําภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น  

โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวยจํานวน

หนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีผลการศึกษามีแตมประจําท่ีศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง โดย

ปดเศษจากตําแหนงท่ี ๓ 

  ๑๓.๒ แตมเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยมหิดลจนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของ 

ผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท้ังหมดท่ีศึกษาและผลการศึกษามี

แตมประจํา ตามขอ ๑๒.๒ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยปดเศษจากตําแหนงท่ี ๓ 

 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้า ใหนําแตมประจําของสัญลักษณท่ีไดรับการ

ประเมินครั้งสุดทายมาคํานวณแตมเฉลี่ย 

ขอ ๑๔14

๑๕ การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิต 

 นักศึกษาท่ียายประเภทวิชาหรือสวนงานในมหาวิทยาลัย หรือท่ีโอนยายมาจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอ่ืนหรือนักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนยาย

หนวยกิตใหครบหนวยกิตตามหลักสูตรได โดยไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตรนั้น และมีผล

การศึกษาท่ีมีสัญลักษณเปน T การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตนี้ใหใชเฉพาะนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัต ิ

ใหโอนยาย หรือนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหเรียนในรายวิชาท่ีจัดสอนโดยสถาบันอ่ืน ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบ

จากผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบหลกัสตูร หรือผูท่ีคณะกรรมการประจําสวนงานมอบหมายหรือคณะกรรมการ

หลักสูตร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

 ๑๔.๑ เง่ือนไขในการขอเทียบรายวิชา และโอนยายหนวยกิต 

 (๑) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีโอนยายจากสถาบันอุดมศึกษาท้ังในหรือ

ตางประเทศท่ีมีมาตรฐานไมต่ํากวามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย 

 (๒) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีเนื้อหา และใหประสบการณการเรียนรู 

ครอบคลุมหรือเทียบเคียงกันได ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบโอนหนวยกิต และ

กรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย 

 (๓) เปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนมาแลวไมเกิน ๕ ป ถาไม

เปนไปตามนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจําสวนงาน 

 (๔) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา 

  (๕) การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิต ใหทําไดไมเกินก่ึงหนึ่งของจํานวน

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 ๑๔.๒ การขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตใหทําหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน พรอม

หลักฐานท่ีเก่ียวของกับรายวิชาท่ีขอโอน ท้ังนี้ ใหหัวหนาสวนงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร

                                                 
๑๕ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๑๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

กรณีที่มหาวิทยาลัยมีความรวมมือ (MOU) ดานการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในตางประเทศ กอนที่ขอบังคับที่แกไขเพิ่มเติมใชบังคับ  

ใหการโอนยายหนวยกิตตามขอ ๑๔.๕ เปนไปตามขอบังคับที่แกไขเพิ่มเติม 



- ๑๐ - 

ประจําภาควิชาท่ีเก่ียวของและ/หรือคณะกรรมการประจําสวนงานเปนผูพิจารณานําเสนอพรอมเหตุผลตอ

อธิการบดีเพ่ืออนุมัติ 

 ๑๔.๓ รายวิชาท่ีเทียบและโอนยายหนวยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื่อ

รายวิชาท่ีเทียบโอนให โดยใชสัญลักษณเปน T และจะไมนํามาคิดแตมเฉลี่ย 

 ๑๔.๔ นักศึกษาท่ีขอเทียบรายวิชา หรือกลุมรายวิชา และโอนยายหนวยกิต ตามขอ ๑๔.๑ (๑) 

- ๑๔.๑ (๓) มีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม  ตามท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาอนุปริญญาตรี

และปริญญาตรี กําหนดไว 

 ๑๔.๕ การโอนยายหนวยกิตและผลการศึกษาท่ีนักศึกษาไดศึกษาตามหลักสูตรหรือ ศึกษา 

เปนบางรายวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ภายใตโครงการหรือกิจกรรมความรวมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

ระหวางสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ (Exchange Student and Student Mobility) ในหลักสูตร หรือความ

รวมมือ (MOU) ดานการศึกษา ดังนี้ 

 (๑) หลักสูตรสองภาษาท่ีจัดการเรียนการสอนรวมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใน

ตางประเทศ โดยไดรับสองปริญญา ท้ังปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใน

ตางประเทศ 

 (๒) หลักสูตรสองปริญญาตรี หรือมากกวา ท่ีจัดการเรียนการสอนกับสถาบัน 

อุดมศึกษาอ่ืนในตางประเทศ โดยไดรับสองปริญญา ท้ังปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาของสถาบัน 

อุดมศึกษาอ่ืนในตางประเทศท่ีจัดการเรียนการสอนรวมกัน (Double or Degree Program) 

 (๓) หลักสูตรท่ีจัดการการเรียนการสอบรวมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในตางประเทศ 

โดยไดรับปริญญาใบเดียว (Joint Degree Program) 

 (๔) ความรวมมือ (MOU) ดานการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืนในตางประเทศ 

 การโอนยายหนวยกิตในขอ ๑๔.๕ (๑) - (๕) นักศึกษาสามารถโอนยายหนวยกิต

และผลการศึกษาเปนสัญลักษณแตมประจําได และสามารถนําไปรวมจํานวนหนวยกิต เพ่ือใชในการคํานวณแตม

เฉลี่ย และใหบันทึกผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ท้ังนี้ ใหหัวหนาสวนงานโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการหลักสูตรประจําภาควิชาท่ีเก่ียวของ และหรือคณะกรรมการประจําสวนงาน เปนผูพิจารณา

นําเสนอพรอมเหตุผลตออธิการบดีเพ่ือนุมัติ 

 ๑๔.๖ การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิตท่ีมิไดเปนไปตามขอบังคับนี้ ใหหัวหนา

สวนงาน โดยความเห็นชอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรประจําภาควิชาท่ีเก่ียวของ และหรือ 

คณะกรรมการประจําสวนงาน เปนผูพิจารณานําเสนอพรอมเหตุผลตออธิการบดีเพ่ืออนุมัติ  

  



- ๑๑ - 

ขอ ๑๕ การลาพักการศึกษา 

 ๑๕.๑ นักศึกษาอาจยื่นคํารองขออนุญาตลาพักการศึกษา ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 

(๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือไดเขารวมโครงการอ่ืน ๆ  

ซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นชอบดวย 

(๓) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด  

โดยมีใบรับรองแพทยจากหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยอ่ืนท่ีรับรองโดย

แพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(๔) เม่ือนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว อาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาไดแตตองได

ศึกษาในมหาวิทยาลัยแลวไมนอยกวา ๑  ภาคการศึกษา และมีแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 

 การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ ใหนักศึกษายื่นคํารองตอคณบดี หรือผูท่ีคณบดี

มอบหมายโดยเร็วท่ีสุด และใหคณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

 ๑๕.๒ เม่ือนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจําตองลาพักการศึกษา ดวยเหตุผลนอกเหนือจากท่ีระบุไว

ในขอ ๑๕.๑ ใหยื่นคํารองตอคณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมายโดยเร็วท่ีสุด และใหคณะกรรมการประจําคณะหรือผู

ท่ีคณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาสังกัดมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

 ๑๕.๓ การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ใหอนุมัติไดครั้งละไมเกิน ๒ ภาค

การศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือ ๓ ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค  

ถามีความจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาใหมตามวิธีในขอ ๑๕.๑ หรือ ๑๕.๒ 

แลวแตกรณี 

 ๑๕.๔ ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ใหนับเวลาท่ีลาพักอยูในระยะเวลา

การศึกษาดวย ยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑(๑) และขอ ๑๕.๑(๒) หรือในกรณี

ท่ีมีเหตุสุดวิสัย ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 

 ๑๕.๕ ระหวางท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองรักษาสภาพการเปน

นักศึกษา โดยชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถูกจําหนายชื่อออกจาก

มหาวิทยาลัย  

 ๑๕.๖ นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา เม่ือจะกลับเขาศึกษาจะตองยื่นคํารองขอ

กลับเขาศึกษาตอคณบดีหรือผู ท่ีคณบดีมอบหมายกอนกําหนดวันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมนอยกวา  

๑ สัปดาห 

 การอนุมัติหรือไมอนุมัติ ใหลาพักการศึกษาตามความในวรรคกอน คณบดีหรือ 

ผูท่ีไดรับมอบหมายจะตองระบุเหตุผลในการพิจารณาดวย 

ขอ ๑๖ การจําแนกสภาพนักศึกษา 

 ๑๖.๑ การจําแนกสภาพนักศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาเปนปแรก จะจําแนกสภาพ

นักศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ีสองตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือสิ้นภาคการศึกษาท่ีสามตามการจัด

การศึกษาแบบไตรภาคนับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา สวนนักศึกษาท่ีศึกษาตั้งแตปท่ี ๒เปนตนไป จะจําแนกสภาพ



- ๑๒ - 

นักศึกษา เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติของแตละภาค หรือเม่ือสิ้นปการศึกษาสําหรับหลักสูตรท่ีมีการศึกษาตอเนื่อง

ตลอดป สําหรับนักศึกษาท่ีจะยื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี อาจใหจําแนกสภาพนักศึกษาเม่ือสิ้น

ภาคการศึกษาฤดูรอนได 

 ๑๖.๒ การจําแนกสภาพนักศึกษาใหพิจารณาวาเปนนักศึกษาสภาพปกติหรือสภาพวิทยา

ทัณฑ ดังตอไปนี้ 

(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษาแรก 

หรือนักศึกษาท่ีสอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 

(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาท่ีสอบ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๕๐  

แตไมถึง ๒.๐๐ จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ 

 ประเภทท่ี ๑ ไดแก นักศึกษาท่ีสอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง 

๑.๘๐ 

 ประเภทท่ี ๒ ไดแก นักศึกษาท่ีสอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง 

๒.๐๐ 

ขอ ๑๗ ฐานะชั้นปของนักศึกษา 

 ใหเทียบฐานะชั้นปของนักศึกษาจากจํานวนหนวยกิตท่ีสอบได ตามอัตราสวนของหนวย

กิตรวมของหลักสูตรนั้น 

ขอ ๑๘ การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี ้

 ๑๘.๑ ศึกษาครบตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหไดรับอนุปริญญาหรือปริญญาตามขอ ๒๐ 

 ๑๘.๒ ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีใหลาออก 

 ๑๘.๓ อธิการบดีสั่งใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี้ 

(๑) เม่ือมีการจําแนกสภาพนักศึกษา และมีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐ 

(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑประเภทท่ี ๑ ท่ีมีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ อีก  

๒ ภาคการศึกษาติดตอกันท่ีมีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๓ ภาคการศึกษา

ติดตอกันท่ีมีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค หรืออีก ๑ ปการศึกษาท่ีมีการจําแนก

สภาพนักศึกษา โดยใชระบบอ่ืนตามขอ ๕.๓ 

(๓) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑประเภทท่ี ๒ ท่ีมีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ อีก  

๔ ภาคการศึกษาติดตอกันท่ีมีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๖ ภาคการศึกษา

ติดตอกันท่ีมีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค หรืออีก ๒ ปการศึกษาท่ีมีการจําแนก

สภาพนักศึกษา โดยใชระบบอ่ืนตามขอ ๕.๓ 

(๔) ลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาบังคับครบจํานวนครั้งตามขอ ๙.๒ (๓) แลว  

ผลการศึกษาหรือผลการสอบ ยังคง “ไมได” หรือ “ไมผาน” 

(๕) มีเวลาเรียนเกิน ๒ เทาของเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร 
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(๖)15

๑๖ เม่ือพนกําหนดเวลา ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลว ยังไมลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษาปกติ หรือยังไมไดดําเนินการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา หรือ ไมไดรับอนุมัติใหผอนผัน 

การลงทะเบียนเรียน 

(๗) นักศึกษาประพฤติผิดวินัยตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

หรือสถาบันรวม/สถาบันสมทบ 

(๘) มีปญหาทางจิตจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และ/หรือจะเปนอุปสรรคตอการ

ประกอบวิชาชีพ ท้ังนี้ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาขอมูล และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ืออนุมัติ 

(๙) ถูกลงโทษตามขอ ๒๒ 

(๑๐) ตาย 

 มิใหนําความใน (๑) (๒) และ (๓) มาใชบังคับกับการใหพนสภาพการเปนนักศึกษา  

ในภาคการศึกษาท่ีเกิดสถานการณฉุกเฉิน16

๑๗ 

ขอ ๑๘/๑17

๑๘ การคืนสภาพนักศึกษา 

 ๑๘/๑.๑ นักศึกษาท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีขอ ๑๘.๓ (๖) อาจยื่นคํารองขอ

คืนสภาพการเปนนักศึกษาได โดยใหดําเนินการยื่นคํารองตออธิการบดีเพ่ือขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาภายใน  

๑ ป นับตั้งแตวันท่ีอธิการบดีสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 ๑๘/๑.๒ การคืนสภาพการเปนนักศึกษาตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี โดยผานความ

เห็นชอบจากประธานหลักสูตร คณบดี และรองอธิการบดีฝายการศึกษา ตามลําดับ 

 ๑๘/๑.๓ เม่ือนักศึกษาไดรับอนุมัติใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา ใหนักศึกษากลับเขา

ศึกษาในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาท่ีอธิการบดีอนุมัติใหคืนสภาพ 

 ๑๘/๑.๔ ใหนับรวมระยะเวลาท่ีนักศึกษาพนสภาพเปนสวนหนึ่งของระยะเวลา

การศึกษาตามหลักสูตรนั้นดวย 

 ๑๘/๑.๕ นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมคืนสภาพ พรอมท้ังคาธรรมเนียมการรักษา

สภาพตามประกาศมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาพนสภาพ 

 ๑๘/๑.๖ นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติคืนสภาพการเปนนักศึกษาแลว จะมีสถานภาพ

เชนเดียวกับสถานภาพเดิมกอนพนสภาพ แตท้ังนี้การนับระยะเวลาศึกษาเปนไปตามขอ ๗ 

ขอ ๑๙ การสําเร็จการศึกษา 

 ๑๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 

 ๑๙.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 

                                                 
๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๗๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
๑๗ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑๘ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๗๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 



- ๑๔ - 

 ๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศึกษา

ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 

 ๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 

ขอ ๑๙/๑18

๑๙ การสอบภาษาอังกฤษ 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตองสอบผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษตามเง่ือนไขและหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๒๐ การใหอนุปริญญาหรือปริญญา 

 การพิจารณาใหไดอนุปริญญาหรือปริญญา นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

 ๒๐.๑ สอบผานรายวิชาและเกณฑอ่ืนๆครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

 ๒๐.๒ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐ 

 ๒๐.๓ เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกศักดิ์ศรีแหงอนุปริญญาหรือปริญญานั้น 

 ๒o.๔ 19

๒๐ ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๑ การใหปริญญาเกียรตินิยม 

 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ซ่ึงรวมท้ัง

รายวิชาท่ีนักศึกษายายประเภทวิชา หรือคณะในมหาวิทยาลัย หรือท่ีโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนและเปน

รายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมตํ่ากวา B (หรือเทียบเทา) โดยไมนําหนวยกิตและแตมประจําท่ีเทียบ

รายวิชา หรือโอนยายหนวยกิตมาคิดแตมเฉลี่ยสะสม จะไดรับการพิจารณาใหไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ 

๑ เม่ือสอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐ และไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒ เม่ือสอบไดแตมเฉลี่ย

สะสมไมต่ํากวา ๓.๒๔ และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

 ๒๑.๑ มีเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาหรือจํานวนปการศึกษานอยท่ีสุดท่ีกําหนด 

ไวในหลักสูตร 

 ๒๑.๒ มีคุณสมบัติสอบไดปริญญาตรีตามขอ ๒๐ 

 ๒๑.๓ ไมเคยลงทะเบียนเรียนซํ้า หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทน หรือสอบแกตัว หรือ

ปฏิบัติงานแกตัวในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีเทียบโอน 

 ๒๑.๔ ในกรณีท่ีนักศึกษาขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิต จํานวนรายวิชาท่ีขอยาย 

หรือขอโอนจะตองไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนหนวยกิตท้ังหลักสูตร 

ขอ ๒๒20

๒๑ นักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาท่ีทุจริตนั้นและใหดําเนินการ

ทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา แลวแตกรณี 

                                                 
๑๙ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๐๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙  
๒๐ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๐๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙  
๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๐๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 



- ๑๕ - 

ขอ ๒๓ การใดท่ีมิไดบัญญัติไวในขอบังคับนี้ ใหนําแนวปฏิบัติ ขอบังคับและระเบียบท่ีเก่ียวกับ

การศึกษาของคณะ หรือของมหาวิทยาลัยท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๓/๑ 21

๒๒ ใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจพิจารณายกเวนการดําเนินการใด ๆ ตามขอบังคับนี้ได 

แตตองมีมติเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ี 

เขาประชุม 

ขอ ๒๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

ขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยตีความ และสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

(ลงนาม) วิจารณ พานิช 

(ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

_____________________ 

รวบรวมโดย งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี  

 

                                                 
๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๙๕ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘  
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