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บุคลากรทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่
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นี้ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ อาจไม่ครอบคลุมทั้งหมดดังนั้นส านักทะเบียน
และวัดผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้บุคลากรของมหาวิทยาลัยควรต้องศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ
และหลักสูตรการศึกษาอย่างละเอียดจากคู่มือในแต่ละปีการศึกษาประกอบด้วย 
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สวนที่ 1 
ข้อมูลเบ้ืองต้นของหน่วยงาน 

 

ชื่อหน่วยงาน ส านักทะเบียนและวัดผล 
ที่ตั้ง ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า  
 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทร.02-4570068 ต่อ 5129, 5136, 5208, 5209 
 

ประวัติความเป็นมา 
 นับตั้งแต่ได้เริ่มมีการสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม  เมื่อปี  พ.ศ.2516 ส านักทะเบียนและ

วัดผลเป็นส่วนหนึ่งของแผนกธุรการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516  - 2528 และได้มีการแยกส่วน
งานทะเบียนออกจากส่วนงานธุรการ โดยใช้ชื่อว่า “แผนกทะเบียนและวัดผล” เมื่อปี 
พ.ศ.2529 - 2536 หลังจากนั้น  มหาวิทยาลัยสยามด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงาน โดยยกระดับจาก “แผนกทะเบียนและวัดผล” เป็น “ส านักทะเบียนและ
วัดผล” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา ซึ่งได้แบ่งผังการบริหารงานออกเป็น 5 ส่วนงาน 
คือ ส่วนงานบริการ ส่วนงานทะเบียนประวัติ ส่วนงานวัดผลการศึกษา ส่วนงาน
ประมวลผล และส่วนงานผลิตเอกสาร ทั้งนี้ เพื่อให้งานบริการและสนับสนุนงานด้าน
บริการมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

 

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ 
ปรัชญา หัวใจของการท างาน คือบริการที่ประทับใจ 
ปณิธาน ส านักทะเบียนและวัดผลมุ่งม่ันให้บริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
วิสัยทัศน์ ส านักทะเบียนและวัดผลให้บริการเป็นเลิศ สนับสนุนงานวิชาการเป็นเยี่ยม  
 เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
พันธกิจ ส านักทะเบียนและวัดผลมุ่งเน้นการด าเนินภารกิจด้านการให้บริการ  และสนับสนุนงาน

วิชาการให้มีความรวดเร็ว   ถูกต้อง  เป็นที่พึงพอใจและประทับใจแก่ผู้มาขอรับบริการ  
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสม มาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์  
1. เพ่ือให้การบริการเก่ียวกับงานทะเบียนประวัตินักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การ

จัดสอบ งานวัดผล งานประมวลผลการเรียนของนักศึกษา พิธีพระราชทานปริญญา 
งานผลิตเอกสาร เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็น
ที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักทะเบียนและวัดผลแก่
นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครองและส่วนงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

3. เพ่ือพัฒนาระบบงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น เป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้ใช้บริการ 

4. เพ่ือให้การจัดเก็บเอกสารทางการศึกษาและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเป็นไปอย่างมี
ระบบ และง่ายต่อการตรวจสอบ สืบค้นและน าไปใช้ 
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5. เพ่ือให้การประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ 
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย าและสามารถตรวจสอบได้ 
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นโยบาย 
 

ส านักทะเบียนและวัดผลมุ่งพัฒนาระบบงานภายในให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เน้นการให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครอง และส่วนงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายหลักๆ ดังนี้ 
1. นโยบายด้านบริการและการประชาสัมพันธ์ 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจ
แก่ผู้มาขอรับบริการ 

- พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารแก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

- พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 
- จัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นระบบ สามารถสืบค้น/ตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็ว 
- ส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงการ

บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประสานงานและการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานและองค์กร

ให้มีประสิทธิภาพ 
2. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

- วางแผน ก ากับดูแลการบริหารงานภายในหน่วยงาน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

- บริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อสู่เป้าหมายแห่ง
ความส าเร็จ 

- ปรับโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
- สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
- จัดให้มีระบบการตรวจสอบการด าเนินงานและการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
- จัดท ารายงานด้านงบประมาณการใช้จ่ายประจ าปีของหน่วยงาน 
- ส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
- ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เห็นความส าคัญของผู้ใช้บริการ โดยการส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ผ่าน

ระบบการฝึกอบรม การดูงาน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- จัดให้มีระบบการประเมินผลงานที่มีความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
- จัดให้มีคณะกรรมการในการตรวจติดตามการด าเนินงานตามแผนการและโครงการของ

หน่วยงาน 
3. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- พัฒนาและปรับปรุง Website ของส านักทะเบียนและวัดผลให้สามารถสนับสนุนการให้บริการ
ออนไลน์แบบครบวงจรในการบริการ เสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์ 

- ปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
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4. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 
- จัดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมเก่ียวกับการด าเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาอย่างสม่ าเสมอ 
- วางแผนปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้หลัก PDCA  

 

5. นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง 
- จัดให้มีการส ารองข้อมูลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
- จัดให้มีระบบป้องกันไวรัส 
- จัดให้มีระบบส ารองไฟ 
- จัดให้มี File-wall 
- จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย 
- จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัย 
- จัดให้มีระบบ  User และ  Password ในการเข้าถึงข้อมูล 
- จัดให้มีการจัดระดับการเข้าถึงข้อมูล 
- จัดให้มีระบบการป้องกันการขโมยทรัพย์สินของหน่วยงาน 

 

6. นโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
- จัดให้มีการก ากับดูแลด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 
 

7. นโยบายในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับทาง

มหาวิทยาลัย 
- จัดกิจกรรมแต่งชุดด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
- จัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในงานของส านักทะเบียนฯ 
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โครงสร้างส านักทะเบียนและวัดผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักทะเบียนและวัดผล 

คณะกรรมการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในส านักทะเบียนและวัดผล 

ส่วนงานบริการ 

ส่วนงานประมวลผล ส่วนงานทะเบียนประวัติ 

ส่วนงานวัดผลการศึกษา ส่วนงานผลิตเอกสาร 

งานเลขานุการ 
ส านักทะเบียนและวัดผล 
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ผังกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
     
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 
 - วางแผนงานและก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
-  บริหารการจัดการภายในส านักทะเบียนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 
 - ก าหนดนโยบายและเป้าหมายของส านักทะเบียนและวัดผล 
 - วางแผน ก ากับ ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน 
 - ลงนามในเอกสารการศึกษาในฐานะผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 

คณะกรรมการตรวจติดตามแผน/โครงการ 
 - ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน/โครงการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักทะเบียนและวัดผล 
 - ด าเนินงานในการประกันคุณภาพของส านักทะเบียนและวัดผล ปรับปรุงและพัฒนา

ระบบ กลไกให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 - ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของส านักทะเบียนฯ สู่สังคมทั้งภายใน

และภายนอก 

ส่วนงานบริการ ส่วนงานทะเบียนประวัติ ส่วนงานวัดผลการศึกษา ส่วนงานประมวลผล ส่วนงานผลิตเอกสาร 

1.งานบริการ 
2.งานประชาสัมพันธ ์

1.การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษา 
2.งานการตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา 
3.งานการออกเอกสารทางการศึกษาและ

การจัดเก็บ 

1.ผลิตเอกสารการสอนและเอกสาร
อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 

2.ผลิตข้อสอบ 
3.ดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์และ

เครื่องมือในการผลิตเอกสาร 
 

1.งานการบันทึกและจัดพิมพ์ข้อมูลนักศึกษา 
2.งานให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษา 
3.ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบ        

ฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
4.ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์การใช้งาน 
5.งานจัดพิมพ์ตารางสอน-ตารางสอบและสรุป

ชั่วโมงการสอนของอาจารย์ 

รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 
 - ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของส านักทะเบียนฯและของมหาวิทยาลัย 
 - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

1.งานการจัดเก็บประวัติและใบ
ลงทะเบียนของนักศึกษา 

2.ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของ 
นักศึกษาใหม่ 
3.จัดท าตารางสถิติจ านวนนักศึกษา 
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แผนผังการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางศศิชา  กุลจิตติวง

ส านักทะเบียนและวัดผล 

นายสุรเดช  พฤกษมาศ 
ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 

รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 

คณะกรรมการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในส านักทะเบียนและวัดผล 

ส่วนงานบริการ ส่วนงานทะเบียนประวัติ ส่วนงานวัดผลการศึกษา ส่วนงานประมวลผล ส่วนงานผลิตเอกสาร งานเลขานุการ 
 

หัวหน้าส่วนงาน 
อาจารย์สุรเดช  พฤกษมาศ 
 
 

เจ้าหน้าที่ 
 
นายนวพล    พลวัฒน์สิริกุล 
นายสุวัฒน์    บุญเพ็ญ 
น.ส.จุฑามาศ  ทรงสกุล 
Mr. Sabbir  Hossain 

หัวหน้าส่วนงาน 
นายสายันต์    แก้วงาม 
 

เจ้าหน้าที ่
น.ส.อภิรมย์     แสงอาทิตย ์
น.ส.วลัยพรรณ  ไวยศยพันธุ ์
น.ส.ญาดา        บุญคง 
น.ส.ภัทธรีญา    จันทร์ขาว 
น.ส.นัทธ์กัญภ์   ปราบทุกข ์

หัวหน้าส่วนงาน 
นายนภจร  ศรีวสุมดี 
 

เจ้าหน้าที่ 
นายอภิชาติ    แสงเทียน 
น.ส.พิชชาอร  สืบมาก 
นางศศิชา     กุลจิตติวงศ์ธร 
น.ส.อิสรีย์     อินทรอ์ านวยศร ี
นางสมสุข     อรุณมิตร 
 

ดูแลประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย 
น.ส.อรณัญช์  พรจิรากุล 

หัวหน้าส่วนงาน 
นายสุรเดช  พฤกษมาศ 
 

โปรแกรมเมอร์ดูแลระบบ 
น.ส.รัตนา  สุขทิพย์คงคา 
 

ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์/ดูแลระบบ 
นายเกียรติพงษ์  พจน์สมพงษ ์
 

เจ้าหน้าที่ 
น.ส.จันทิมา  อังคณากูล 
น.ส.อภิสรา   ดีเมฆ 
น.ส.สุรีย์      ปลื้มปรีดีวงศ์ 
น.ส.กัญญา   ปาวะภินันท ์
นายปิติพล    ติยาภรณ์ชัย 
น.ส.วัลลีย์     ตันค ามูล 
น.ส. กัญญาภัค  อนุสนธิ ์
 
 
 

หัวหน้าส่วนงาน 
นายจักรพงษ์  พันธุ์เต้ีย 
 

เจ้าหน้าที่ 
นายศักดินันท์  ใจกว้าง 

นางสมสุข  อรุณมิตร 
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ภาระงานหลักของส านักทะเบียนและวัดผล 
 

1.   งานบริการและการประชาสัมพันธ์ 
1.1 งานบริการ 

- งานรับค าร้องทั่วไป 
- งานบริการรับเรื่องการขอผลิตเอกสาร 
- งานรับ-จ่ายข้อสอบระหว่างที่มีการสอบ 
- การจ่ายข้อสอบไปตรวจและรับคืนข้อสอบที่ท าการตรวจเสร็จแล้ว พร้อมคิดค านวณค่า

ตรวจข้อสอบและด าเนินการจัดเก็บคะแนนสอบกลางภาคตามคณะต่างๆ 
1.2 งานประชาสัมพันธ์ 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของส านักทะเบียนและวัดผล และของมหาวิทยาลัยสยาม 
 

2. งานทะเบียนประวัติ 
2.1  งานการจัดเก็บทะเบียนประวัตินักศึกษา 
2.2 รับลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษา  

- การรับลงทะเบียนและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
- การลงทะเบียนนักศึกษาปัจจุบันทาง Internet 
- การลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
- การลงทะเบียนนักศึกษาต่างสถาบัน 
- การลงทะเบียนเกินกว่าหน่วยกิตท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
- การลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.3  การตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ 
2.4  การจัดท าตารางสถิตินักศึกษา 

 

3. งานวัดผลการศึกษา 
3.1 การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษา 

- การตรวจสอบผลการสอบและการประกาศผลการสอบของนักศึกษา 
- การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับทุนการศึกษา 
- การตรวจสอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
- การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาจากองค์กรภายนอก 

3.2  งานตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา 
 3.2.1  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

- ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก (ลาออกระหว่างการศึกษา) 
- พ้นสภาพตามระเบียบการวัดผลการศึกษา 
- มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยสาเหตุกระท าผิดอย่างร้ายแรง 
- ตาย 
- ฯลฯ 
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3.2.2  มีสภาพเป็นนักศึกษา 
- นักศึกษาสภาพปกติ 
- นักศึกษาสภาพรอพินิจ 

 3.2.3  การรักษาสถานภาพและการต่อสถานภาพของนักศึกษา 
- ขอพักการเรียน 
- ขอรักษาสถานภาพในรายวิชาโครงงาน 
- ขอต่อสถานภาพนักศึกษาเมื่อหมดระยะเวลาในการศึกษา 

3.3  งานการออกเอกสารทางการศึกษาและการจัดเก็บ 
 3.3.1  การจัดท าใบรายงานผลการศึกษา 

- การจัดท าใบรายงานผลการศึกษาแบบเป็นทางการ 
- การจัดท าใบรายงานผลการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ 

 3.3.2  การจัดเก็บเอกสารทางการศึกษา  
- จัดเก็บใบระเบียนแสดงผลการเรียน 
- จัดเก็บใบรายงานผลการศึกษา 
- จัดเก็บผลการสอบ 
- จัดเก็บรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
- จัดเก็บผลการสอบ 
- จัดเก็บรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
- จัดเก็บใบแสดงผลการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
- จัดเก็บรายชื่อทุนการศึกษา 
- จัดเก็บรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบการวัดผล 
- จัดเก็บใบค าร้องทุกประเภท 

 

4. งานประมวลผล 
4.1  งานบันทึกข้อมูลและจัดพิมพ์ข้อมูลนักศึกษา 
 4.1.1  บันทึกข้อมูลของนักศึกษา 

- บันทึกประวัตินักศึกษาที่เข้าศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
- บันทึกข้อมูลในการลงทะเบียนเรียน 
- บันทึกและประมวลผลการสอบของนักศึกษา 
- บันทึกสถานภาพของนักศึกษา 
- บันทึกข้อมูลตามใบค าร้องทั่วไปที่นักศึกษายื่นเรื่องขอทุกประเภท 

4.2  งานให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษา 
4.3  การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
4.4  ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การใช้งาน 

 

5. งานผลิตเอกสาร 
5.1  ผลิตเอกสารการสอนและเอกสารอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 
5.2  ผลิตข้อสอบในช่วงที่มีการสอบ 
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5.3  ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิตเอกสาร 
5.4  ประมาณการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ 
5.5  จัดท าสถิติการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

6. ส่วนงานเลขานุการ 
- รับผิดชอบด้านเลขานุการและงานสารบรรณ 
- ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์ท่ีใช้ในภาระงานส่วนรวมของส านักทะเบียนและวัดผล 
- ดูแลและประสานงานในการต้อนรับผู้มาติดต่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานของส านักทะเบียนและวัดผล 
- รวบรวมเอกสารเวียนต่างๆ ของส านักทะเบียนและวัดผล 
- ออกหนังสือเชิญประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งการเก็บรักษา 
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการขอสถานที่ 
- จัดพิมพ์และประสานงานในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของส านักทะเบียนและวัดผล 
- ออกใบรับรองสถานภาพนักศึกษาและใบรับรองการส าเร็จการศึกษา 
- จัดเก็บเอกสารต่างๆ เช่น ค าสั่งประกาศหรือบันทึกข้อความและดูแลสมุดเลขที่หนังสือเข้า-ออก 
- ดูแลและรวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพของส านักทะเบียน 
 

 ภาระงานที่บุคลากรทุกคนของส านักทะเบียนและวัดผลร่วมกันปฏิบัติ 
1. งานการรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
2. งานลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
3. การจัดสอบ 
4. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

 ภาระงานรองของส านักทะเบียนและวัดผล 
1. จ าหน่ายใบลงทะเบียนเรียนและใบเพ่ิมวิชาเรียน 
2. ท าเรื่องคืนเงินให้กับนักศึกษา กรณีเพิกถอนรายวิชาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3. ดูแลการเคลมประกันของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
4. ประสานงานในการจัดท าหนังสือสูจิบัตร 
5. ประสานงานในการจัดท าหนังสือคู่มือนักศึกษาและหลักสูตร 
6. ประสานกับแผนกแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา 
7. พิจารณาการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม 
8. เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
9. ประสานงานอาจารย์กรณีจัดห้องสอนชดเชย 
10. เป็นคณะท างานให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานทะเบียน 
11. เป็นคณะท างานการจัดท าตารางสอน-ตารางสอบ 
12. เป็นคณะท างานในการติดตามข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
13. ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 – พ.ศ.2558 
 

ระเบียบการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา 
ก่อนปีการศึกษา 2534 

การเปลี่ยนแปลงระเบียบการศึกษา 
ปีการศึกษา 2534-2558 

1. ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต 
1.1 ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคต้น

และภาคปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อนต่ออีก 1 ภาคการศึกษาก็ได้ 
 
 
 

1.2 ภาคการศึกษาปกติ เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ส่วนภาค 
ฤดูร้อนมีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ 

1.3 เวลาเรียนของภาคฤดูร้อน 3 ภาค ให้เทียบเท่ากับเวลาการศึกษา 
ของภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค 

1.4 ค าว่า “หน่วยกิต” หมายถึงจ านวนเลขที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา
เล่าเรียนที่นักศึกษาได้รับจากมหาวิทยาลัย แต่ละรายวิชาจะมีหน่วยกิต  
ประจ าอยู่ 

1. ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต 
1.1 มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ข้อความว่า มหาวิทยาลัยสยามจัด

การศึกษาส าหรับปริญญาตรีเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาใน
หนึ่งปีออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติคือ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาค
การศึกษาที่สองและหากเห็นสมควร มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษา
ภาคฤดูร้อนก็ได้ 

1.2 ภาคการศึกษาปกติเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดู
ร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ 

1.3 ชั่วโมงเรียนของการศึกษาภาคฤดูร้อนในแต่ละรายวิชาเท่ากับ 
ชั่วโมงเรียนของภาคการศึกษาปกติ 

1.4 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

2. การลงทะเบียน 
2.1 การลงทะเบียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ

คณบดีก่อน โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนโดยผ่านเจ้าหน้าที่ด้วยทุก
ครั้ง 

 
2.2 รายวิชาใดมีวิชาที่ต้องศึกษาก่อน (Prerequisite) ซ่ึงได้ก าหนดไว้ 

ในหลักสูตรจะต้องสอบในรายวิชาที่จะศึกษาก่อนให้ผ่าน 
2.3 นักศึกษาคนใดมิได้ลงทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาค 

การศึกษาใดจะไม่มีสิทธิ์ศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
ยกเว้น  นักศึกษามีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนได้เป็น
กรณีพิเศษจากอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 

2.4 จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ดังนี้ 
2.4.1 นักศึกษาปกติจะต้องลงทะเบียนในภาคปกติ ไม่ต่ ากว่า 15  

หน่วยกิตและไม่เกิน 21 หน่วยกิต ส่วนภาคฤดูร้อนลงได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
2.4.2 นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจ หรือแต้มคะแนนเฉลี่ยต่ า

กว่า 2.00 สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่ต่ ากว่า 9 หน่วย
กิต และไม่เกิน 14 หน่วยกิต  แต่อาจยื่นค าร้องขออนุมัติจากอธิการบดี เพื่อ
ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าก าหนดได้อีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต และในภาคฤดู
ร้อนจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

2.4.3 ก าหนดการลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียนให้เป็นไป  
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

2. การลงทะเบียน 
2.1 ส านักทะเบียนและวัดผล ได้น าระบบบริการการศึกษาแบบ

ออนไลน์มาใช้เป็นคร้ังแรก โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนจาก 
อินเทอร์เน็ตทาง web ชื่อ  http://sis.siam.edu  ได้เมื่อภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา 

2.2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
2.3 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า  จะกระท าได้ภายใน 7 วัน    นับจาก

วันเปิดภาคเรียนปกติและภายใน 3 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
ฤดูร้อน แต่นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ มหาวิทยาลัยก าหนด 
เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะ
หมดสิทธิ์ลงทะเบียน เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่เหตุจ าเป็นหรือเหตุ
สุดวิสัย และคณบดีเห็นว่าควรได้รับการผ่อนผันให้นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนได้ โดยน าเสนออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษ 
 

2.4 มีการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อ 2.4.2 คือนักศึกษาที่อยู่ในสภาพ 
รอพินิจ จะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต อย่างมาก
ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  
6 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 

http://sis.siam.edu/
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ตารางสรุปเปรียบเทียบระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 – พ.ศ.2558 
 

ระเบียบการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา 
ก่อนปีการศึกษา 2534 

การเปลี่ยนแปลงระเบียบการศึกษา 
ปีการศึกษา 2534-2558 

3. การขอเพิ่มและขอเพิกถอนรายวิชา 
3.1 ขอเพิ่มรายวิชาได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ   

หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 
 
 

3.2 ขอเพิกถอนรายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ 
หรือภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 

3.3 การขอเพิกถอนรายวิชาภายในก าหนด จะไม่บันทึกรายวิชาในใบ
รายงานผลการศึกษา 

3.4 การขอเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องท า       
ค าร้องขออนุมัติจากอธิการบดี ถ้าไม่ได้รับอนุมัติจะต้องศึกษาในรายวิชานั้น
ต่อไป 

3.5 การขอเพิ่มและถอนรายวิชา จะต้องไม่ขัดกับก าหนดจ านวน 
หน่วยกิตต่อภาค และจะต้องได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.การขอเพิ่มและขอเพิกถอนรายวิชา 
3.1 การขอเพิ่ม-เพิกถอนจะต้องกระท าภายใน 14 วันนับแต่วันเปิด

ภาคการศึกษาปกติ และภายใน 7 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาภาคฤดู
ร้อน หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดไว้นักศึกษาไม่อาจกระท าได้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ 

3.2 การขอเพิกถอนรายวิชาจะต้องกระท าภายใน 9 สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาปกติและภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 

3.3 กรณีเพิกถอนรายวิชาภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะไม่บันทึก W 
ในรายวิชาที่เพิกถอนนั้นในรายงานผลการศึกษา 

3.4 มีการเปลี่ยนแปลงคือ นักศึกษาจะต้องท าค าร้องขออนุมัติจาก
คณบดี โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าวิชา
นั้นๆ หากได้รับอนุมัติจะบันทึก W ในใบรายงานผลการศึกษา 
 3.5 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

4. เวลาเรียน 
 นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาใด จะต้องมีเวลาเรียน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงที่มีการสอนในวิชานั้น 

4. เวลาเรียน 
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

5. สัญลักษณ์ของการวัดผล 
 

5.1 ผลการสอบของแต่ละรายวิชาจะวัดออกมาเป็นล าดับขั้น( Grade)   
ซ่ึงมีแต้มประจ า (Grade Point) ดังนี้ 

ล าดับชั้น ความหมาย  แต้ม 
A ดีมาก (Excellent)   4 
B ดี (Good)   3 
C พอใช้ (Fair)   2 
D อ่อน (Poor)   1 
F ตก (Failure)   0 

การให้  F  จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 1.นักศึกษาเข้าสอบและสอบตกหรือทุจริตในการสอบ 
 2.นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

 3.นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบเนื่องจากได้รับการตัดสินว่าเวลาเรียนไม่
ถึงร้อยละ 80 ในรายวิชานั้น 

5. สัญลักษณ์ของการวัดผล มีการเปลี่ยนแปลงส าหรับนักศึกษาที่ 
เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 

5.1 ผลการศึกษาแต่ละรายวิชาแสดงไว้เป็นล าดับขั้น และสัญลักษณ์
เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 8 ระดับ ก าหนดเป็นอักษร A,  B+,  B, C+,  C,  D+,  
D  และ  F  ดังนี้ 

ล าดับชั้น ความหมาย  แต้มต่อหน่วยกิต 
 A  ดีเยี่ยม   4.00 
 B+  ดีมาก   3.50 
 B  ดี 3.00 
 C+  ค่อนข้างดี 2.50   
 C  พอใช้  2.00 
 D+  อ่อน 1.50 
 D  ผ่าน 1.00 
 F  ตก    0 

ผลการศึกษาในระดับขั้น D ขึ้นไปถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 – พ.ศ.2558 
 

ระเบียบการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา 
ก่อนปีการศึกษา 2534 

การเปลี่ยนแปลงระเบียบการศึกษา 
ปีการศึกษา 2534-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 นอกจากล าดับขั้นทั้ง 5 ดังกล่าวแล้ว ผลการศึกษาของรายวิชาหนึ่งๆ 
อาจแสดงด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 
 W  เพิกถอนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn with Permission) 
 S  การเรียนเป็นที่พอใจ (Satifactory) 
 U  การเรียนไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
 I  การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 P  การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress) 
 X  ยังไม่ได้รับผลการสอบ (No Report) 
 V  ผู้ร่วมฟังการบรรยาย (Visitor) 
การให้ W จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ 
 1. นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้นหรือลาพักการศึกษา 
 2. นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
การให้ S จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือวิชาที่สาขาเห็น 
ว่าไม่ควรจ าแนกผลการศึกษาออกเป็นล าดับขั้น ทั้งนี้ ผลการศึกษาของ   
นักศึกษาในรายวิชานั้นจะต้องเป็นที่พอใจของผู้สอน 
การให้ U จะกระท าได้ในรายวิชาเรียนที่ก าหนดไว้ โดยผลการเรียนของ    
นักศึกษาไม่เป็นที่พอใจของผู้สอน 
การให้ I ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 1.นักศึกษาป่วยระหว่างการสอบรายวิชานั้นโดยมีใบรับรองแพทย์ จาก
สถานพยาบาลของทางราชการ 

 2. ผู้สอนและหัวหน้าแผนกวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะ
ท างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 

หมายเหตุ : มีการเปลี่ยนแปลงการค านวณค่าระดับคะแนน  F  ดังนี้ 
 1.  น าค่าระดับคะแนนและสัญลักษณ์  F  มาค านวณด้วยทุกครั้งที่
ลงทะเบียนตั้งแต่เปิดหลักสูตร จนถึงภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2543 
 2.  ลงทะเบียนแล้วได้ค่าระดับคะแนนเป็น F จะน า F มาค านวณก่อน 
หลังจากได้ลงทะเบียนเรียนแก้รายวิชาที่ติด F แล้วสอบผ่านในรายวิชานั้น
จะไม่น า F มาค านวณซ้ าอีก ซ่ึงมีการน ามาใช้ต้ังแต่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 
2543 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2543 (เพิ่มเติม) 
และนักศึกษาที่ยังมีสภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 
 3. ลงทะเบียนแล้วได้ค่าระดับคะแนนเป็น F ทุกครั้ง จะไม่น ามา
ค านวณและเปลี่ยนค่าระดับคะแนนจาก F เป็นสัญลักษณ์ * โดยระบุในใบ
แสดงผลการศึกษาซ่ึงมีการน ามาใช้ต้ังแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2546 
เป็นต้นมา 
 
5.2  มีการเพิ่มและตัดสัญลักษณ์บางตัวออกตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ความหมายของสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ 
สัญลักษณ์       ความหมาย 
 AU  กรณีร่วมฟังการบรรยาย (Audit) 
 I  การรอผลการศึกษา (Incomplete) 
 S  การประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
 U  ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
 W  กรณีเพิกถอน (Withdraw) 
 P  การสอนยังไม่สิ้นสุด  (Inprogress) 
การให้ I  ผลการศึกษาของนักศึกษาที่ยังท างานไม่ครบตามที่ผู้สอน
มอบหมาย ผู้สอนจะพิจารณาผลการศึกษาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง คือให้  F 
(ตก) หรือ  I (อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) กรณีอยู่ในระหว่างรอผล
การศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ผู้สอนก าหนด และต้องให้
เสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ์  I จะเปลี่ยนเป็น   F 
โดยอัตโนมัติ ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา 
(เร่ิมน ามาใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป)  
หมายเหตุ  :    การให้สัญลักษณ์ S และ U เร่ิมเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ภาค     
ฤดูร้อนปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 1.กรณีนักศึกษาฝึกงาน หากไม่มีการลงทะเบียนในรายวิชาที่ไป
ฝึกงานจะบันทึกลงในใบรายงานผลการศึกษาว่า “ผ่านการฝึกงานไม่น้อย
กว่า 200/400 ชั่วโมง” 

 2.กรณีนักศึกษาฝึกงาน หากมีการลงทะเบียนในรายวิชาที่ไป    
ฝึกงานจะบันทึกลงในใบรายงานผลการศึกษาเป็น  S = ผ่าน   หรือ 
U = ไม่ผ่าน 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 – พ.ศ.2558 
 

ระเบียบการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา 
ก่อนปีการศึกษา 2534 

การเปลี่ยนแปลงระเบียบการศึกษา 
ปีการศึกษา 2534-2558 

ทั้งสองกรณี นักศึกษาจะต้องท าการสอบและ/หรือท างานที่ก าหนดให้ท า
เพิ่มเติมให้เสร็จเพื่อให้ผู้สอนรายงานผลการสอบได้ ภายใน 2 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาถัดไป  มิฉะนั้นสัญลักษณ์  I  จะเปลี่ยนเป็น  F ไปโดย
อัตโนมัติ 
การให้ P จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือท างานต่อเนื่องกัน
มากกว่า 1 ภาคการศึกษา และท าการสอนในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด 
การให้ X จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่แผนกวิชายังไม่ได้รายงานผล  
การสอบไล่ของรายวิชานั้นๆ 
การให้ V จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่   
ขอรับหน่วยกิต 
 
 
 
 
5.3 การนับหน่วยกิตสะสมของนักศึกษา 
 1.เพื่อให้ครบตามหลักสูตรหนึ่งๆ จะนับจากหน่วยกิตของรายวิชาใน
หลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ล าดับขั้น A, B, C, D หรือ F เท่านั้น ในกรณีที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาอื่นที่เรียน
มาแล้วหรือก าลังเรียนอยู่ การคิดหน่วยกิตสะสมให้นับจ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น 
 2.การรวมจ านวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค านวณแต้มเฉลี่ยจะนับจาก
หน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ล าดับขั้น A, B, C, D 
หรือ F เท่านั้น ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่า
หนึ่งครั้ง ให้น าจ านวนหน่วยกิตและแต้มที่ได้จากทุกๆ ครั้งไปใช้ในการ
ค านวณ 

การให้สัญลักษณ์ P ในวิชา PROJECT ในกรณีโครงงานยังไม่เสร็จสิ้น
ภายใน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน (ไม่นับภาคฤดูร้อน) นักศึกษาจะต้องยื่น
ค าร้องเพื่อขอรักษาสถานภาพวิชาโครงงานต่อส านักทะเบียนและ   วัดผล 
โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและได้รับอนุมัติจาก
คณบดี ทั้งนี้ ให้นับวันถัดจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเป็นวันที่
เร่ิมเสียค่าธรรมเนียม โดยเสียค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อหนึ่งภาค
การศึกษา แต่การรักษาสถานภาพโครงงานต้องไม่เกินก าหนดระยะเวลาใน
การศึกษา 
 หลังจากนั้นมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการให้สัญลักษณ์ 
P คือจากเดิมก าหนดว่าในกรณีโครงงานไม่เสร็จสิ้นภายใน 2 ภาค
การศึกษาติดต่อกัน มาเป็น “โครงงานไม่เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียน ” ทั้งนี้ ได้น ามาใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2542 เป็นต้นมา 
 
5.3 การนับหน่วยกิตสะสมของนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 
 มีการเปลี่ยนแปลงการนับหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรที่สอบ
ได้ และการรวมจ านวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค านวณแต้มเฉลี่ย จะนับ
จากหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+,C, D+,D หรือ 
F เท่านั้น 
 
 ส่วนกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง ให้
นับเฉพาะหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายที่มีแต้มประจ า ในการ
คิดค านวณแต้มเฉลี่ยสะสม 
 
 

6. การประเมินผลการศึกษา 
  
 
1.การประเมินผลการศึกษา ให้กระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค
การศึกษา 
 
 
 
   2.การประเมินผลการศึกษา ไม่ให้น าจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้ รับ
สัญลักษณ์ W, S, U, I, P หรือ X ไปคิดแต้มเฉลี่ยในภาคการศึกษานั้น 

6. การประเมินผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลง    
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 การคิดแต้มเฉลี่ยมี 2 ประเภท คือ 

 1.แต้มเฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้ม  
ประจ าของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง  หารด้วยจ านวนหน่วย
กิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแต้มประจ าที่ศึกษาในภาคการศึกษา
นั้นๆ ให้มีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยปัดเศษขึ้นจากต าแหน่งที่สาม 
 2.แต้มเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่  
เร่ิมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอา
ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจ าของผลการศึกษาแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่
ศึกษา และผลการศึกษามีแต้มประจ าให้มีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยปัดเศษ
ขึ้นจากต าแหน่งที่สาม 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 – พ.ศ.2558 
 

ระเบียบการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา 
ก่อนปีการศึกษา 2534 

การเปลี่ยนแปลงระเบียบการศึกษา 
ปีการศึกษา 2534-2558 

 
 
 
 
 3.แต้มคะแนนเฉลี่ยมี 3 ประเภท ซ่ึงค านวณได้ดังนี้ 
  3.1 แต้มเฉลี่ยรายภาค ให้เอายอดรวมแต้มคะแนนของภาค หารด้วย
ยอดรวมหน่วยกิตของภาค 
  3.2 แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าปี ให้เอายอดรวมแต้มคะแนน  
ของปีมาหารด้วยยอดรวมหน่วยกิตของปี 
  3.3 แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าหลักสูตร  ให้เอายอดรวมแต้ม
คะแนนที่ได้ศึกษาแล้วตามหลักสูตร หารด้วยยอดรวมหน่วยกิตที่ได้ศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย 
 

 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ า ให้น าแต้มประจ าของ
สัญลักษณ์ที่ได้รับการประเมินครั้งสุดท้ายเท่าน้ันมาค านวณแต้มเฉลี่ย
สะสม 
 

7. สภาพนักศึกษา 
 การจ าแนกสภาพนักศึกษา จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่
ละภาคการศึกษา ทั้งนี้ ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก ซ่ึงการจ าแนก
สภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษา 
 ส าหรับผลการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้น าไปรวมกับผลการศึกษาในภาค
การศึกษาปกติแรกที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน เพื่อจ าแนก   
สถานภาพนักศึกษา 
 1.นักศึกษาปกติ  ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่
ต่ ากว่า 2.00 
 2.นักศึกษาระหว่างอยู่ในสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้แต้ม
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 

7. สภาพนักศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 
เป็นต้นไป 
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

8. การพ้นสภาพนักศึกษา 
1. เกณฑ์ขั้นต่ า ส าหรับการพ้นสภาพนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร       
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 1.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 ยกเว้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก 
 1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน  
ยกเว้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก 
 1.3 ไม่สามารถเรียนส าเร็จภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ นับแต่ภาค
การศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน 
 1.4 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา ด้วยสาเหตุกระท าผิดวินัย    
ร้ายแรง 
 1.5 เรียนจบครบหลักสูตร และได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 

8. การพ้นสภาพนักศึกษา 
 1.ได้มีการปิดหลักสูตรไปแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 – พ.ศ.2558 
 

ระเบียบการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา 
ก่อนปีการศึกษา 2534 

การเปลี่ยนแปลงระเบียบการศึกษา 
ปีการศึกษา 2534-2558 

2.เกณฑ์ขั้นต่ าส าหรับการพ้นสภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 2.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 ยกเว้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก 
 2.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน 
 2.3 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในส่ีภาคการศึกษาติดต่อกัน 
 2.4 ไม่สามารถเรียนส าเร็จภายใน 16 ภาคการศึกษาปกติ 
 2.5 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยสาเหตุกระท าผิดวินัย     
ร้ายแรง 
 2.6 เรียนจบครบหลักสูตรและได้รับปริญญาตรี  

2. มีการเปลี่ยนแปลง 
  โดยการยกเลิกหัวข้อ 2.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2530 เป็นต้นไป และ

ได้ปรับปรุงในหัวข้อ 2.4 ว่าไม่สามารถเรียนส าเร็จการศึกษาภายใน 8 ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี และภายใน 16 ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี 

9. การสอบตกและการเรียนซ้ า 
 1. นักศึกษาที่สอบตกในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชานั้นซ้ าอีกจนกว่าจะสอบได้ 
 2. นักศึกษาที่สอบตกในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น  
ซ้ าอีกหรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ 
 3. นักศึกษาจะเรียนซ้ ารายวิชาได้ เฉพาะในรายวิชาที่สอบได้ล าดับขั้น
ไม่สูงกว่า D เท่านั้น 
 

9. การสอบตกและการเรียนซ้ าส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา   ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 

    เกี่ยวกับค่าระดับคะแนนและสัญลักษณ์ โดยการเพิ่มเครื่องหมาย
บวกและค่าระดับคะแนนที่เป็น D+  สามารถน ามาเรียนซ้ าได้ โดยจะน า
หน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนมาค านวณด้วยทุกครั้ง และได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เมื่อปีการศึกษา 2544 คือ  การเรียนซ้ าใน รายวิชาที่
เรียนไปแล้วสามารถเรียนซ้ าได้โดยไม่ได้ก าหนดค่าระดับคะแนน ส่วนการ
คิดแต้มคะแนนจะน าค่าระดับคะแนน (เกรด) ครั้งสุดท้ายมาค านวณ
เท่านั้น 

10. การส าเร็จการศึกษา 
  นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และตามหลักสูตรปริญญาตรี อนุปริญญาของมหาวิทยาลัย
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซ่ึง
มีระยะเวลาศึกษาจบหลักสูตร 4 ภาคการศึกษา และศึกษาครบถ้วนตาม
หลักสูตรปริญญาตรี ซ่ึงมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 8 ภาคการศึกษา 
 2. สอบได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตร โดยได้หน่วยกิตรวมไม่น้อย
กว่าที่ก าหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา 
 3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
 4. ส าหรับในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรปริญญาตรี
แล้ว แต่ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 
1.50 ก็มีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญา 

10. การส าเร็จการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2534 เป็นต้นไป 

 1. สอบได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตร โดยได้หน่วยกิตรวมไม่
น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร 
 2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
 3. ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรปริญญาตรี
แล้ว ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 แต่ต้องการส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับปริญญาให้ปฏิบัติดังนี้ 
  3.1 ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตรนั้นๆ 
ยกเว้นวิชาพื้นฐานทั่วไปและวิชาเลือกเสรี จนกว่าจะได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 2.00 ภายในก าหนดระยะเวลาการศึกษา 
  3.2 ลงทะเบียนเรียนซ้ าเฉพาะวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได้ล าดับขั้น 
D+, D หรือ F จนกว่าจะได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ภายใน
ระยะเวลาการศึกษา 
 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้ปิด
หลักสูตรไปแล้วเมื่อปีการศึกษา 2537 
 ส่วนระเบียบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไปนั้น สามารถ
ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรได้ทุกรายวิชา หรือ
จะลงทะเบียนในรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดในมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อให้คะแนน
เฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 จึงจะส าเร็จการศึกษา 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 – พ.ศ.2558 
 

ระเบียบการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา 
ก่อนปีการศึกษา 2534 

การเปลี่ยนแปลงระเบียบการศึกษา 
ปีการศึกษา 2534-2558 

  * ส าหรับในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรปริญญา
ตรีแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 
1.50 มีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญา และตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป มี
การเปลี่ยนแปลงตามกฎกระทรวง ปี พ.ศ.2549 นักศึกษาต้องได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 1.75 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญา 
      ส่วนในกรณีของคณะเภสัชศาสตร์มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของ
ผู้ส าเร็จการศึกษานั้น ต้องสอบผ่านประมวลความรู้ที่คณะเภสัชศาสตร์
สอบโดยเร่ิมใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา 
 

11. การให้เกียรตินิยม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2533 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมจะต้อง
เป็นผู้ที่ใช้เวลาในการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร ไม่เคยสอบ
ตกในรายวิชาใด และถ้าได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับ 1  และถ้าได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25-3.49 จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับ 2 
 
ก่อนปีการศึกษา 2531 
  นักศึกษาซ่ึงได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 และมีเวลาเรียนทั้ง
หลักสูตรไม่เกินที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และไม่เคยสอบตกในรายวิชาใด เมื่อ
ส าเร็จการศึกษาจึงได้เกียรตินิยม 
 

11. การให้เกียรตินิยม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 เป็นต้นมา 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับพิจารณาให้ได้รับปริญญาเกียรติ
นิยมอันดับ 1  เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50  และให้ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2  เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 
และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. มีระยะเวลาเรียนไม่เกินที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2. มีคุณสมบัติสอบได้ปริญญาตรี 

3. ไม่เคยสอบได้สัญลักษณ์  F  และ/หรือลงทะเบียนเรียนซ้ า  หรือ
ลงทะเบียนรายวิชาอื่นแทน หรือสอบแก้ตัว หรือปฏิบัติงานแก้ตัวใน
รายวิชาใดในหลักสูตร 
 ทั้งนี้ นักศึกษาที่ขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต นักศึกษาที่ขอ
ศึกษาปริญญาตรีที่สอง และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
จะไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
หมายเหต:ุ เกี่ยวกับการให้ปริญญาเกียรตินิยม มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
จากเดิม ตามระเบียบการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ.2549 
โดยมีการเพิ่มเติมดังนี้ 
 1. มีระยะเวลาเรียนไม่เกินที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยเพิ่มข้อความว่า 
ทั้งนี้ ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนด้วยเหตุจ าเป็นและ
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
จะไม่นับระยะเวลาในการศึกษา 
 2. มีรายวิชาเทียบโอนไม่มากกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิตที่ต้อง
ศึกษาตามหลักสูตร 
 3. ไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง  
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1. การให้ปริญญาเกียรตินิยม (เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2549) 
 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 เมื่อสอบได้ GPA ไม่ต่ ากว่า 3.50 และให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 
2 เมือสอบได้ GPA ไม่ต่ ากว่า 3.25 โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
 2 มีคุณสมบัติสอบได้ปริญญาตรีตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

3 ไม่เคยสอบได้สัญลักษณ์ F, U, W และ/หรือลงทะเบียนเรียนซ้ า หรือลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนแทน 
หรือสอบแก้ตัว หรือปฏิบัติงานแก้ตัวในรายวิชาในหลักสูตร 
4 มีรายวิชาที่เทียบโอนไม่มากกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิตท่ีต้องศึกษาตามหลักสูตร 
5 นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

 

2. การเพิ่มสัญลักษณ์หลังใบ Transcript เริ่มใช้เมื่อ 1/2553 เป็นต้นไป 
 AU    การร่วมฟังบรรยาย   I    รอการประเมินผล 
 S      ผลการประเมินเป็นทีพ่อใจ   U   ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ   
 W     เพิกถอนรายวิชา    P   การศึกษายังไม่สิ้นสุด 
 CS    ผลการเทียบโอนความรู้จากการทดสอบ ตามแบบทดสอบมาตรฐาน 
 CEX  ผลการเทียบโอนความรู้จากการทดสอบ ที่ไม่ใช่แบบทดสอบมาตรฐาน 
 CT    ผลการเทียบโอนความรู้จากการประเมินการอบรมหลักสูตร/สถาบัน/หน่วยงานอื่น 
 CP    ผลการเทียบโอนความรู้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน 
  

3. การเรียนแบบไม่เต็มเวลา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา 
 

4. ภาคการศึกษาที่ 2/2552 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปลี่ยนมาเป็น                      
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โดยแบ่งออกเป็น 1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี และเทียบโอน 
ปวส. 2 ปี 
         2)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี และเทียบโอน 
ปวส. 2 ปี 
 

5. ภาคการศึกษาที่ 1/2553 หลักสูตรต่อเนื่องไม่เปิดรับแล้ว  
 นักศึกษาที่จบ ปวส. แล้วมาเรียนในหลักสูตรต่อเนื่องให้เทียบโอนรายวิชาของหลักสูตร ปวส. มาใน
ภาค 1/2553 เป็นหลักสูตร 4 ปีนี้ ยังมีนักศึกษาที่เลขทะเบียนเป็นต่อเนื่อง แต่การเรียนจะต้องเรียนของ
หลักสูตร 4 ปี ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ยังเปิดรับต่อเนื่อง (อส.บ.) ได้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรองแล้ว 
 

6. ในปีการศึกษา 2556 มีการเปิดคณะใหม่ 2 คณะ และปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา 2 สาขา ดังนี้ 
 6.1 เปิดด าเนินการคณะแพทย์ศาสตร์ โดยมีระเบียบขัอบังคับท่ีใช้เฉพาะกับคณะแพทย์ศาสตร์
โดยตรง เช่น ในหมวดวิชาเฉพาะนักศึกษาต้องสอบไล่คะแนนระดับ C ขึ้นไป จึงจะสามารถขึ้นชั้นในปีต่อไปได้ 
เป็นต้น 
 6.2 เปิดด าเนินการวิทยาลัยศิลปะการแสดง มี 2 สาขาวิชา  
      - สาขาวิชาดนตร ี
      - สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
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 6.3 เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็น การบริหารอุตสาหกรรม
การบริการ หลักสูตรนานาชาติ 
 6.4 เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มาแยกเป็น  
      - สาขาวิชาการโรงแรม  
      - สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
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ส่วนที่  3 
 

ภาคผนวก 
 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ.2534 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.

2544 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร พ.ศ.2549 
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ.2549 
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
7. ภาคผนวก 
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การวัดผลการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2534 
 

มหาวิทยาลัยสยามใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.  ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต 
1.1 ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ (Semester)  คือ ภาคต้นและภาคปลาย   

และอาจมี  ภาคฤดูร้อน  ต่อจากภาคปลายอีก  1 ภาคก็ได้  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  
16 สัปดาห์  ภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์  และมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับใน
ภาคการศึกษาปกต ิ

1.2 เวลาการศึกษาของภาคฤดูร้อน 3 ภาค  ให้เทียบเท่ากับเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ  1  
ภาค 

1.3 ค าว่า “หน่วยกิต” หมายถึงจ านวนเลขท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษาเล่าเรียนที่นักศึกษาได้รับจาก
มหาวิทยาลัยแต่ละรายวิชาจะมีหน่วยกิตประจ าอยู่ 

 

2.   การลงทะเบียน 
2.1  การลงทะเบียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ถ้ารายวิชาใดมีวิชาที่ต้องศึกษา

ก่อน (Prerequisite)  ซึ่งได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาที่ต้องศึกษาก่อนให้ได้ 
2.2  นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาใด  จะไม่มีสิทธิ์ศึกษาในภาค

การศึกษานั้น   ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยและได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนได้เป็นกรณีพิเศษ
จากอธิการบดี 

2.3   จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนได้ ดังนี้ 
 2.3.1  นักศึกษาปกติ  จะต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติไม่ต่ ากว่า   15  หน่วยกิต  และ

ไม่เกิน  21  หน่วยกิต  และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 2.3.2  นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจ  จะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่ต่ ากว่า  

9 หน่วยกิตและไม่เกิน  14 หน่วยกิต  แต่อาจจะยื่นค าร้องขออนุมัติจากอธิการบดีเพ่ือ
ลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่ก าหนดไว้ได้อีกไม่เกิน  3 หน่วยกิต  และในภาคฤดูร้อนจะ
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

2.4  ก าหนดการลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

3.  การขอเพิ่มและขอเพิกถอนรายวิชา 
3.1 การขอเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายใน  2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือภายใน

สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 
3.2 การขอเพิกถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือภายใน 2 

สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน  การขอเพิกถอนรายวิชาภายในก าหนดนี้จะไม่บันทึกรายวิชาที่เพิกถอนนั้นในใบ
รายงานผลการศึกษา 

3.3 การขอเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 3.2 จะต้องท าค าร้องขออนุมัติ
จากอธิการบดี  ถ้าไม่ได้รับอนุมัตินักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชานั้นต่อไป 

3.4 การขอเพ่ิมและการขอเพิกถอนรายวิชานี้  จะต้องไม่ขัดกับก าหนดจ านวนหน่วยกิตต่อภาค  และ
จะกระท าได้โดยได้รับค าแนะน าและความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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4. เวลาเรียน 
  นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาใด  จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของชั่วโมงท่ีมีการ
สอนในวิชานั้น 
5. สัญลักษณ์ของการวัดผล 

 

        5.1  ผลการสอบของแต่ละรายวิชา  จะวัดออกมาเป็นล าดับชั้น  (Grade)  ซึ่งมีแต้มประจ า  (Grade 
Point)  ดังนี้ 
 

ล าดับขั้น ความหมาย แต้ม 
A   ดีมาก (Excellent) 4 
B   ด ี(Good) 3 
C   พอใช้ (Fair) 2 
D   อ่อน (Poor) 1 
F   ตก (Failure) 0 

   
 การให้   F  จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

5.1.1 นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก  หรือทุจริตในการสอบ 
5.1.2 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี  
5.1.3 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบเนื่องจากได้รับการตัดสินว่าเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  80 ใน

รายวิชานั้น 
5.2  นอกจากจัดล าดับขั้นทั้ง 5 ดังกล่าว ในข้อ 5.1 แล้ว ผลการศึกษาของรายวิชาหนึ่งๆ อาจจะ

แสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้ 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
W เพิกถอนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn  with  

Permission) 
S การเรียนเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U การเรียนไม่เป็นที่พอใจ  (Unsatisfactory) 
I การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
P การสอนยังไม่สิ้นสุด (In  Progress) 
X ยังไม่ได้รับผลสอบ (No  Report) 
V ผู้ร่วมฟังการบรรยาย (Visitor) 

 
5.2.1 การให้  W  จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แต่ 

ก) นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น   หรือลาพักการศึกษา 
ข) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  

5.2.2 การให้ S จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต  หรือวิชาที่สาขาเห็นว่าไม่ควรจ าแนก
ผลการศึกษาออกเป็นล าดับขั้น ทั้งนี้  ผลการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชานั้นจะต้องเป็น
ที่พอใจของผู้สอน 
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5.2.3  การให้  U  จะกระท าได้ในรายวิชาเรียนที่ก าหนดไว้ใน   ข้อ 5.2.2  แต่ผลการเรียนของ
นักศึกษาไม่เป็นที่พอใจของผู้สอน 

5.2.4   การให้  I  ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีที่ผู้สอนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้
รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชานั้นยังไม่
สมบูรณ์  นักศึกษาจะต้องท าการสอบและ /หรือท างานที่ก าหนดให้ท าเพิ่มเติมให้เสร็จ
เพ่ือให้ผู้สอนรายงานผลการสอบได้ภายใน  2 สัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไป   มิฉะนั้น
สัญลักษณ์  I  จะเปลี่ยนเป็น  F  ไปโดยอัตโนมัติ 

5.2.5 การให้ P จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือท างานต่อเนื่องกันมากกว่า  1 ภาค
การศึกษาและท าการสอนในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด 

5.2.6   การให้ X จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่แผนกวิชายังไม่ได้รายงานผลการสอบไล่
ของรายวิชานั้นๆ  

5.2.7   การให้   V จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่ขอรับ
หน่วยกิต 

         

          5.3 การนับหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบตามหลักสูตรหนึ่งๆจะนับจากหน่วยกิตของ
รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ล าดับขั้น A, B, C, D หรือ F เท่านั้น 

    ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาอ่ืนที่เรียนมาแล้วหรือ
ก าลังเรียนอยู่  การคิดหน่วยกิตสะสมให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น 

5.4 การรวมจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณแต้มเฉลี่ย  จะนับจากหน่วยกิตของรายวิชาใน
หลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ล าดับขั้น  A,  B,  C,  D  หรือ  F เท่านั้น  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้น าจ านวนหน่วยกิตและแต้มท่ีได้จากทุกๆ ครั้งไปใช้ในการค านวณ 

 

6.     การประเมินผลการศึกษา 
6.1 การประเมินผลการศึกษา ให้กระท าเม่ือสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค 
6.2 ในการประเมินผลการศึกษา  ไม่ให้น าจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์  W, S, U, I, 

P หรือ X  ไปคิดแต้มเฉลี่ยในภาคการศึกษานั้น 
6.3 แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมมี  2  ประเภท  ซึ่งค านวณได้ดังนี้คือ 

6.3.1 แต้มเฉลี่ยรายภาค   ให้เอายอดรวมแต้มคะแนนของภาคหารด้วยยอดรวมหน่วยกิ
ตของภาค 

6.3.2 แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าปี ให้เอายอดรวมแต้มคะแนนของปีมาหารด้วยยอดรวม
หน่วยกิตของปี 

6.3.3 แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าหลักสูตร ให้เอายอดรวมแต้มคะแนนที่ได้ศึกษาแล้วตาม
หลักสูตรหารด้วยยอดรวมหน่วยกิตท่ีได้ศึกษา 

7. สภาพนักศึกษา 
7.1 การจ าแนกสภาพนักศึกษา   จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค   ทั้งนี้ยกเว้น

นักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรกซึ่งการจ าแนกสภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีสอง   นับตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษา 

     ส าหรับผลการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้น าไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติแรกท่ี
นักศึกษาผู้นั้นลง   ทะเบียนเรียน  เพื่อจ าแนกสภาพนักศึกษา 

7.2 นักศึกษาปกต ิ ได้แก่  นักศึกษาที่สอบได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
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7.3 นักศึกษาระหว่างอยู่ในสภาพรอพินิจ   ได้แก่  นักศึกษาที่สอบได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  
2.00 

7.4 นักศึกษาที่สอบได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.50 จะพ้นสภาพนักศึกษา  ทั้งนี้ ยกเว้น
นักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นภาคแรก 

7.5 นักศึกษาที่มีระยะเวลาศึกษาครบ  8  ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าแล้ว  แต่สอบได้หน่วยกิต
ยังไม่ครบตามหลักสูตรก็ดี  หรือได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  2.00  ก็ด ี จะพ้นสภาพนักศึกษา 
 

8. การอยู่ในสภาพรอพินิจ 
 การอยู่ในสภาพรอพินิจ  หมายถึง  นักศึกษาได้แต้มคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาท่ีแล้วต่ ากว่า   2.00  
แต่ไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ว่าด้วยการจ าหน่ายออกซ่ึงนักศึกษาต้องอยู่ในสภาพต้องพิจารณาต่อไปตราบเท่าที่ผล
การศึกษายังไม่สูงกว่า  2.00 
 

9. การสอบตกและการเรียนซ้ า 
9.1 นักศึกษาที่สอบตกในรายวิชาบังคับ   จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกจนกว่าจะสอบ

ได ้
             9.2 นักศึกษาที่สอบตกในรายวิชาเลือก   จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก  หรือเลือกเรียน
รายวิชาอ่ืนแทนก็ได้ 

9.2 นักศึกษาจะเรียนซ้ ารายวิชาได้แต่เฉพาะในรายวิชาที่สอบได้ล าดับขั้นไม่สูงกว่า  D  เท่านั้น 
 

10 การส าเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .)และตามหลักสูตร
ปริญญาตรี  อนุปริญญา  ของมหาวิทยาลัยสยามต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

10.1 ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาจบ
หลักสูตร 4  ภาคการศึกษา  และศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรปริญญาตรี   ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร   
8  ภาคการศึกษา 

10.2  สอบได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตร   โดยได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
สาขาวิชา 

10.3  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
10.4  ส าหรับในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรปริญญาตรีแล้วแต่ได้ค่าคะแนน

เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ถึง  2.00  แต่ไม่ต่ ากว่า  1.50  ก็มีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญา 
 

11.   การพ้นสภาพนักศึกษา 
 11.1 เกณฑ์ข้ันต่ าส าหรับการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 

11.1.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.50  ยกเว้นปีที่  1  ภาคแรก 
11.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.75  ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน  (ไม่นับปีที ่1 ภาคแรก) 
11.1.3 ไม่สามารถเรียนส าเร็จภายใน  8  ภาคการศึกษาปกติ  นับตั้งแต่ภาคแรกที่ลงทะเบียนเรียน 
11.1.4 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยสาเหตุกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
11.1.5 เรียนจบครบตามหลักสูตร  และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

11.2 เกณฑ์ข้ันต่ าส าหรับการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
11.2.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.50  ยกเว้นปีที่ 1  ภาคแรก 

           11.2.2ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.75  ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน  (ไม่นับปีที ่1 ภาคแรก) 
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11.2.3 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในสี่ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
11.2.4 ไม่สามารถเรียนส าเร็จภายใน 16 ภาคการศึกษาปกติ 
11.2.5 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยสาเหตุกระท าผิดวินัยร้ายแรง 
 11.2.6 เรียนจบครบหลักสูตร และได้รับปริญญาตรี 
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ตัวอย่างการคิดแต้มคะแนนเฉลี่ย 
 

 เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจระเบียบวัดผล   ในข้อที่ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น 
จึงขอแสดงตัวอย่างการค านวณแต้มเฉลี่ย  ดังนี้ 
 วิธี  ให้คูณหน่วยกิต  ประจ าวิชาที่เรียน  ด้วยแต้ม ที่นักศึกษาท าได้ในการสอบไล่   เป็นรายวิชาๆ  
แล้วบวกผลคูณเข้าด้วยกัน เอาผลบวกนี้หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  ให้มี
ทศนิยมสองต าแหน่ง ไม่ปัดเศษผลลัพธ์คือแต้มคะแนนเฉลี่ย  วิชาใดท่ีนักศึกษาเรียนซ้ าหรือเรียนแทนให้น า
หน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วยทุกครั้ง 
ตัวอย่าง 
ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่ 1 

วิชา หน่วยกิต แต้ม ผลคูณ 
ภาษาอังกฤษ  7 2 A = 4 8 (2 x 4) 
คณิตศาสตร์  2 3 F = 0 0 (3 x 0) 
ฟิสิกส์ประยุกต ์ 3 C = 2 6 (3 x 2) 
วิศวกรรมยานยนต ์ 1 2 B = 3 6 (2 x 3) 
ไฟฟ้ายานยนต ์ 2 B = 3 6 (2 x 3) 
เช้ือเพลิงและสารหล่อลื่น 2 C = 2 4 (2 x 2) 
งานช่างยนต์  1 2 D = 1 2 (2 x 1) 
งานช่างยนต์  3 2 A = 4 8 (2 x 4) 
วิชาเลือก 2 B = 3 6 (2 x 3) 

20 46 
       แต้มคะแนนเฉลี่ย  =  46     =   2.30  
               20  
แต้มคะแนนเฉลี่ยนี้  คือ  แต้มเฉลี่ยรายภาคตามระเบียบวัดผล   ข้อ  6.3.1  ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาท่ี  1 
ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

วิชา หน่วยกิต แต้ม ผลคูณ 
ภาษาอังกฤษ  8 2 B =  3 6 (2 x 3) 
คณิตศาสตร ์ 3    3 D = 1 3 (3 x 1) 
แม่เหล็กไฟฟ้าประยุกต ์ 3 D = 1 3 (3 x 1) 
วิศวกรรมยานยนต ์ 2 2 B = 3 6 (2 x 3) 
กลศาสตร์ของไหล  1 3 A = 4 12 (3 x 4) 
เทอร์โมไดนามิกส ์ 3 F = 0 0 (3 x 0) 
งานช่างยนต์  2 2 A = 4 8 (2 x 4) 
งานช่างยนต์  4 2 B = 3 6 (2 x 3) 
วิชาเลือก 2 C = 2 4 (2 x 2) 

       22                                              48 
      แต้มคะแนนเฉลี่ย   =     48    =  2.18  
                                                                        22 
  แต้มคะแนนเฉลี่ยนี้เป็นแต้มคะแนนเฉลี่ยของภาคการศึกษาท่ี 2  การหาแต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสมของนักศึกษาผู้นี้ต้องท าดังนี้ 
     46 + 48  =  94      =  2.24 
                                      20 +22       42 
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ค าอธิบายความเป็นมาของตัวเลขต่างๆ ข้างต้น 
20 คือ   จ านวนหน่วยกิตรวมที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี  1 

  22    คือ  จ านวนหน่วยกิตรวมที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 
46 คือ   ผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มท่ีสอบได้เป็นรายวิชาในภาคการศึกษาท่ี 1  แล้วรวมกัน  

  48    คือ  ผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มท่ีสอบได้เป็นรายวิชาในภาคการศึกษาท่ี 2  แล้วรวมกัน 
 

นอกจากนั้นก็ชัดเจนดีแล้ว 
2.24  จึงเป็น  แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม  ประจ าปีของนักศึกษาผู้นี้ตามระเบียบวัดผลข้อ  6.3.2 

 
เกียรตินิยมส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสิทธิ์จะได้รับเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้ที่ใช้เวลาในการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร ไม่เคยสอบตกในรายวิชาใด  และถ้าได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  
3.50  จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ  1  และถ้าได้แต้มคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.25  จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับ  2 
  

 ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2531  มีสิทธิ์จะได้รับเกียรตินิยม ต้องเป็นผู้ที่ใช้เวลา
ในการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร และไม่เคยสอบตกในรายวิชาใด ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รับเกียรตินิยม 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม 
ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2534 

ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2534  - 2543 
 

   โดยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี  
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 (1) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ.2522 สภามหาวิทยาลัยจึงตราระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ.2534” 
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้แก่นักศึกษา  ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ทั้ง

ภาคปกติและภาคค่ า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ภายใต้ระเบียบนี้ให้ยกเลิก ระเบียบข้อบังคับประกาศและค าสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยามที่ว่าด้วย

การศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้หรือขัดแย้งกับระเบียบนี้
แทน 

 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า   มหาวิทยาลัยสยาม 
  “อธิการบดี”   หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม 
  “คณะ”   หมายความว่า   คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  “คณบดี”   หมายความว่า   คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  “ภาควิชา”   หมายความว่า   ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  “หัวหน้าภาควิชา”   หมายความว่า   สังกัดหัวหน้าแห่งภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  “สาขาวิชา”    หมายความว่า  สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  “หัวหน้าสาขาวิชา”  หมายความว่า  หัวหน้าแห่งสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  “อาจารย์ท่ีปรึกษา”  หมายความว่า    อาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยสยามแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ

นักศึกษาผู้นั้น 
  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายความว่า  นักศึกษาที่สมัครเรียนภาคปกติ 
  “นักศึกษาภาคค่ า”    หมายความว่า  นักศึกษาที่สมัครเรียนภาคค่ า 
 

ข้อ 5 ระบบการศึกษา 
5.1 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นทวิภาค คือ                 

ภาคการศึกษาท่ีหนึ่งและภาคการศึกษาท่ีสอง และหากเห็นสมควรมหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดู
ร้อนก็ได้ 

ภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนของ
ภาคการศึกษาปกต ิ

5.2 การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิต โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
การศึกษาที่เป็นการบรรยายหรือสัมมนา หรือการเรียนการสอนลักษณะอ่ืนที่เทียบเท่า ซึ่งใช้เวลา 1 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติหรือไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาปกติ ให้คิดเป็น 1 
หน่วยกิต 
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5.2.1 การศึกษาที่เป็นการปฏิบัติการ หรือการทดลองที่ใช้เวลาปฏิบัติ 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
ตลอดภาคการศึกษาปกติหรือไม่น้อยกว่า 30 ถึง 45 ชั่วโมง ในหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้
คิดเป็น 1 หน่วยกิต 

5.2.2 การศึกษาที่เป็นการฝึกงาน การฝึกงานภาคสนาม การฝึกอาชีพ หรือการฝึกอ่ืนใดที่ใช้
เวลาฝึก 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติหรือไม่น้อยกว่า 45 ถึง 90 
ชั่วโมง ในหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้คิดเป็น 1 หน่วยกิต 

5.2.3 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษไปจากรายวิชาปกติ มหาวิทยาลัยอาจก าหนด
หน่วยกิต โดยใช้หลักเกณฑ์อ่ืนใดก็ได้ตามความเหมาะสม 

 

ข้อ 6 การรับนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยก าหนดการรับนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 

6.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
6.1.1 หลักสูตร 4 ปี ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5, ม.6) 

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
6.1.2 หลักสูตร 2 ปี (หลักสูตรต่อเนื่อง) ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า 
6.1.3 การเทียบโอนหน่วยกิตเพ่ือเข้าศึกษาในปริญญาที่สอง  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
6.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  ต้องส าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
6.3 อธิการบดีมีอ านาจในการก าหนดคุณสมบัติอื่นใดของผู้สมัคร แต่ต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้

ในข้อ 6.1 และ 6.2 ก็ได้ 
6.4 ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต้องยื่นหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ 

6.4.1 ใบสมัครตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัย 1 ฉบับ 
6.4.2 ส าเนาใบ รบ.1 ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรอง 2 ฉบับ 
6.4.3 รูปถ่ายขาวด าหน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร ขนาด 1 นิ้ว 

จ านวน 2 รูป 
6.4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

 ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามต้องผ่านการสอบคัดเลือก ทั้งการสอบข้อเขียนและการ
สอบสัมภาษณ์  
 

ข้อ 7 ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย 
 ในการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องช าระค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และต้องปฏิบัติตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
 ส าหรับนักศึกษาใหม่ให้ช าระค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 ส่วนนักศึกษาท่ีมีสภาพเป็นนักศึกษาอยู่แล้ว ให้ช าระก่อนหรือภายในวันลงทะเบียนเรียนของแต่ละ
ภาคการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 การช าระค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียม หากเกินเวลาที่ก าหนดไว้ให้ปรับตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 8 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
8.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะมีสภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาแล้ว การขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
8.2 ผู้ที่ไม่อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยถือว่าผู้นั้น

สละสิทธิ์ 
 

ข้อ 9 การลงทะเบียนเรียน 
9.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง การก าหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการ และรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
9.2 นักศึกษาชั้นปีที่  1  ทั้งภาคปกติและภาคค่ า ต้องลงทะเบียนเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิต ใน

หลักสูตรชั้นปีที่ 1  ของแต่ละภาคการศึกษา (ยกเว้นภาคการศึกษาท่ี 2 ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษา) 

9.3 ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสภาพปกติจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 15 
หน่วยกิต อย่างมากไม่เกิน 24 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส่วนนักศึกษา
อยู่ในสภาพรอพินิจจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต อย่างมากไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

9.4 ในการลงทะเบียนเรียนหากรายวิชาใดมีข้อก าหนดไว้ในหลักสูตรว่าต้องเคยศึกษาหรือต้องผ่าน
วิชาพ้ืนฐานหรือวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) นักศึกษาต้องสอบไล่ได้วิชาพ้ืนฐานหรือวิชาบังคับก่อนแล้ว จึง
จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนวิชานั้นได้ 

9.5 การลงทะเบียนเรียนจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในบัตรลงทะเบียนเรียน แล้วจึงเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติลงทะเบียนเรียน
เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
 หากนักศึกษาผู้ใดประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในจ านวนหน่วยกิตท่ีน้อยกว่าเกณฑ์ข้ันต่ าหรือมากกว่า
เกณฑ์ข้ันสูงที่ก าหนดไว้ในข้อ 9.2 และ 9.3 จะต้องท าเป็นค าร้องขอ โดยได้รับการอนุมัติจากคณบดี แต่ทั้งนี้
จะต่ ากว่าเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต ในการผ่อนผันดังกล่าวจะพิจารณาให้เฉพาะ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเท่านั้น 

9.6 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า จะกระท าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติและภาค
ฤดูร้อน แต่นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเมื่อพ้นเวลาตามวรรคหนึ่งหาก
นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นหรือ
เหตุสุดวิสัยและคณบดีเห็นว่าควรได้รับการผ่อนผันให้นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนได้โดยน าความเห็นเสนอ
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
 

ข้อ 10 การขอเพิ่มและขอเพิกถอนรายวิชา 
การขอเพ่ิมและขอเพิกถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  นักศึกษาจะต้องกระท าด้วยตนเองภายใต้

เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
10.1 การขอเพ่ิม-เพิกถอน จะต้องกระท าภายใน 14 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติและภายใน 

7 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน พ้นจากระยะเวลาที่ก าหนดไว้ นักศึกษาไม่อาจกระท าได้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ 
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10.2 การขอเพิกถอนรายวิชา จะต้องกระท าภายใน 9 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติและภายใน 
3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน การเพิกถอนรายวิชาภายในระยะเวลาที่ก าหนดนี้ จะไม่บันทึก  W ใน
รายวิชาที่ขอเพิกถอนนั้นในใบรายงานผลการศึกษา 

การเพิกถอนรายวิชานับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 9 จนถึงสัปดาห์ที่ 12 นักศึกษาจะต้องท าเป็นค าร้องขอ
อนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าวิชานั้นๆ หากได้รับอนุมัติ
มหาวิทยาลัยจะบันทึก W ในรายวิชาที่เพิกถอนนั้นในรายงานผลการศึกษา และถ้าไม่ได้รับอนุมัตินักศึกษา
จะต้องศึกษารายวิชานั้นต่อไป 

10.3 การขอเพ่ิมหรือขอเพิกถอนรายวิชา จะต้องไม่ขัดต่อเกณฑ์ข้ันต่ าและข้ันสูงของจ านวนหน่วยกิต
ที่ก าหนดให้ศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาตามข้อ 9.3 และ 9.5 วรรคสอง 

10.4 การขอเพ่ิมหรือขอเพิกถอนรายวิชา จะต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับ
อนุมัติจากคณบดี เว้นแต่การเพิกถอนตามข้อ 10.2 วรรคสอง 
 

ข้อ 11 การขอเงินค่าลงทะเบียนคืน 
11.1 ในกรณีนักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชาใดภายในสองสัปดาห์  นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ

หรือหนึ่งสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้ครึ่งหนึ่งของจ านวนเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวิชานั้นๆและให้นักศึกษามาขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนได้ท่ีฝ่ายการเงินใน
สัปดาห์ที่สามหลังจากพ้นก าหนดการลงทะเบียนแล้ว 

อนึ่ง ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องประกาศงดการสอนในรายวิชาใด มหาวิทยาลัยจะคืน
เงินค่าลงทะเบียนเรียนให้เต็มจ านวน 

11.2 นักศึกษาที่ขอเพิกถอนรายวิชาหรือลาพักการศึกษาภายหลังก าหนดระยะ 7 วัน นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่มีสิทธิ์ขอเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

ข้อ 12 ฐานะช้ันปีของนักศึกษา 
  เพ่ือประโยชน์ในการลงทะเบียนเรียนและการบริการอ่ืนๆ มหาวิทยาลัยได้แบ่งนักศึกษาออกเป็นชั้นปี 
โดยถือเกณฑ์ตามหน่วยกิตสะสมท่ีสอบไล่ได้แล้วดังต่อไปนี้ 
  นักศึกษาฐานะปีที่  1 ได้แก่นักศึกษาที่สอบไล่ได้ยังไม่ถึง  36  หน่วยกิต 
  นักศึกษาฐานะปีที่  2  ได้แก่นักศึกษาที่สอบไล่ได้แล้วตั้งแต่ 36  ถึง 74  หน่วยกิต 
  นักศึกษาฐานะปีที่  3  ได้แก่นักศึกษาที่สอบไล่ได้แล้วตั้งแต่ 75  ถึง 107  หน่วยกิต 
  นักศึกษาฐานะปีที่  4  ได้แก่นักศึกษาที่สอบไล่ได้แล้วตั้งแต่ 108  หน่วยกิตข้ึนไป 
 

ข้อ 13 เวลาเรียน 
 การศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่รายวิชานั้น 
 

ข้อ 14 การประเมินผลการศึกษา 
 การประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

14.1 การประเมินผลการศึกษา ให้กระท าต่อเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคการศึกษา ส าหรับ
ผลของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้น าไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้น
ลงทะเบียนเรียนเพื่อจ าแนกสภาพนักศึกษา 



31 
 

  

14.2 การประเมินผล ให้คิดจากการสอบไล่ของแต่ละภาคการศึกษา รวมทั้งการสอบกลางภาค การ
ฝึกงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดให้คะแนนโดยพิจารณาจากผลการศึกษาของนักศึกษา
แต่ละวิชา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

14.3 การสอบไล่ นอกจากต้องเป็นไปตามนัยแห่งข้อ 13 ยังต้องถือปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ 
ว่าด้วยการสอบไล่ของมหาวิทยาลัย ทั้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

14.3.1 นักศึกษาที่จะมีสิทธิ์สอบต้องเป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน และเข้าสอบได้เฉพาะ
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วเท่านั้น 

14.3.2 นักศึกษาที่ขาดสอบในรายวิชาใด ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น 
14.4 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบหลักสูตรให้นับโดยถือผลรวมของจ านวน

หน่วยกิตของวิชาที่สอบได้อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น 
 ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาที่ระบุว่าเทียบเท่าวิชาอ่ืนที่ศึกษามาแล้วหรือที่ก าลังศึกษาอยู่    
การคิดหน่วยกิตสะสมให้นับจากผลการสอบของวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงวิชาเดียวเท่านั้น 

14.5 การประเมินผลมหาวิทยาลัย ใช้ระบบเป็นระดับขั้นและสัญลักษณ์อักษร โดยคิดจากผลการ
สอบหรืองานอ่ืนๆ ที่ผู้สอนมอบหมายให้ปฏิบัติในระหว่างภาคการศึกษาและจากผลการสอบไล่เมื่อสิ้นภาค
การศึกษา ในการค านวณแต้มเฉลี่ยให้ถือตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
           14.5.1 ผลของการศึกษาแต่ละรายวิชา แสดงไว้เป็นระดับขั้นและสัญลักษณ์ มีค่าส าหรับค านวณ
แต้มเฉลี่ย ดังนี้ 
          ระดับขั้นและสัญลักษณ์มี  8  ระดับ ก าหนดเป็นอักษร  A,  B+,  B,  C+, C,  D+,  D  และ  F 
 ระดับและสัญลักษณ์ A หมายถึง ดีเยี่ยม มีค่าเท่ากับ 4.00 แต้มต่อหน่วยกิต 
 ระดับและสัญลักษณ์ B+ หมายถึง ดีมาก มีค่าเท่ากับ 3.50 แต้มต่อหน่วยกิต 
 ระดับและสัญลักษณ์ B หมายถึง ดี มีค่าเท่ากับ 3.00 แต้มต่อหน่วยกิต 
 ระดับและสัญลักษณ์ C+ หมายถึง ค่อนข้างดี มีค่าเท่ากับ 2.50 แต้มต่อหน่วยกิต 
 ระดับและสัญลักษณ์ C หมายถึง พอใช้ มีค่าเท่ากับ 2.00 แต้มต่อหน่วยกิต 
 ระดับและสัญลักษณ์ D+ หมายถึง อ่อน มีค่าเท่ากับ 1.50 แต้มต่อหน่วยกิต 
 ระดับและสัญลักษณ์ D หมายถึง ผ่าน มีค่าเท่ากับ 1.00 แต้มต่อหน่วยกิต 
 ระดับและสัญลักษณ์ F หมายถึง “ตก” มีค่าเท่ากับ     0 แต้มต่อหน่วยกิต 
 ผลการศึกษาในระดับข้ัน  D  ขึ้นไป ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น 
 

 สัญลักษณ์อ่ืน  มีความหมายดังนี้ 
 สัญลักษณ ์ AU หมายถึง กรณีร่วมฟังบรรยาย (Audit) 
 สัญลักษณ ์ I หมายถึง การรอผลการศึกษา (Incomplete) 
 สัญลักษณ ์ S หมายถึง ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
 สัญลักษณ ์ U หมายถึง ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
 สัญลักษณ ์ W หมายถึง กรณีเพิกถอน (Withdraw) 
 สัญลักษณ ์ P หมายถึง กรณีโครงงานยังไม่เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษานั้น (Inproqress) 
  

14.5 ส าหรับการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาที่ยังท างานไม่ครบตามที่ผู้สอนมอบหมาย ผู้สอน
จะพิจารณาผลการศึกษาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง คือให้ F (ตก) หรือ I (อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) 



32 
 

  

 กรณีอยู่ในระหว่างรอผลการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้สอนก าหนด และต้องให้
เสร็จภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยน เป็น F โดยอัตโนมัติ 

14.6 การให้สัญลักษณ์ “P” ในวิชา PROJECT ในกรณีโครงงานไม่เสร็จสิ้นภายใน 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกัน (ไม่นับภาคฤดูร้อน ) นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องเพ่ือขอรักษาสถานภาพวิชาโครงงานต่อส านัก
ทะเบียนและวัดผล โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และได้รับการอนุมัติจากคณบดี 
ทั้งนี้ ให้นับวันถัดจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเป็นวันที่เริ่มเสียค่าธรรมเนียม โดยเสียค่าธรรมเนียม 
200 บาท ต่อหนึ่งภาคการศึกษา แต่การรักษาสถานภาพโครงงานต้องไม่เกินก าหนดระยะเวลาในการศึกษา 
ตามข้อ 23 

14.7 การประเมินผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา ให้ถือแต้มคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา 
โดยเอาผลรวมของแต้มคะแนนหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตท้ังหมดที่ลงทะเบียน 

 14.7.1 แต้มคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค ให้เอาผลรวมของแต้มคะแนนของภาคนั้นๆ หารด้วย
ผลรวมของหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น 

14.7.2 แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าปี ให้เอาผลรวมของแต้มคะแนนของปีการศึกษา หาร
ด้วยผลรวมของหน่วยกิตของปีการศึกษานั้น 

14.7.3 แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าหลักสูตร ให้เอาผลรวมของแต้มคะแนนที่ได้ศึกษามาแล้ว
ตามหลักสูตร หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตท้ังหมดที่ได้ศึกษาจนถึงภาคการศึกษา
สุดท้าย 

 

ข้อ 15 การสอบตกและลงทะเบียนเรียนซ้ า 
15.1 นักศึกษาที่สอบตกในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกจนกว่าจะสอบได้ 
15.2 นักศึกษาที่สอบตกในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก หรือเลือกรายวิชาอ่ืน

แทนก็ได ้
15.3 ในกรณีเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 นักศึกษา

จะลงทะเบียนเรียนซ้ าเพื่อปรับระดับคะแนนก็ได้ แต่จะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้เฉพาะวิชาที่สอบตกได้ล าดับขั้น 
D หรือ  D+  เท่านั้น 

15.4 ในกรณีเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ไม่มีรายวิชาใดติด D หรือ  D+ หรือได้
ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาที่ติด D หรือ  D+ แล้ว แต่คะแนนเฉลี่ยสะสมยังไม่ถึง 2.00 ให้ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรได้อีก จนกว่าจะได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
 

ข้อ 16 สภาพนักศึกษา 
16.1 การจ าแนกสภาพนักศึกษา จะกระท าเม่ือสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ทั้งนี้ ยกเว้นนักศึกษาที่

เข้าศึกษาเป็นปีแรก ซึ่งการจ าแนกสภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีสอง นับแต่เริ่มเข้าศึกษา 
 ส าหรับผลการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้น าไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษา
ผู้นั้นลงทะเบียนเรียน เพ่ือจ าแนกสภาพนักศึกษา 

16.2 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
16.3 นักศึกษาสภาพรอพินิจ  ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 แต่ไม่ต่ า

กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 17 
 

ข้อ 17 การพ้นสภาพนักศึกษา 
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17.1 เกณฑ์ข้ันต่ าส าหรับการพ้นสภาพนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
17.1.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 ยกเว้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก 
17.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน (ไม่นับปีที่ 1 ภาค

การศึกษาแรก) 
17.1.3 ไม่สามารถเรียนส าเร็จใน 8 ภาคการศึกษาปกติ นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่

ลงทะเบียนเรียน 
17.1.4 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา ด้วยสาเหตุกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
17.1.5 เรียนจบครบหลักสูตร และได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

17.2 เกณฑ์ข้ันต่ าส าหรับการพ้นสภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
17.2.1 ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50 ยกเว้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก 
17.2.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน (ไม่นับปีที่ 1 

ภาคการศึกษาแรก) 
17.2.3 ไม่สามารถเรียนส าเร็จใน 16 ภาคการศึกษาปกติ นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ี

ลงทะเบียนเรียน 
17.2.4 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา ด้วยสาเหตุกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
17.2.5 เรียนจบครบตามหลักสูตร และได้ปริญญาตรี 

17.3 เกณฑ์ข้ันต่ าส าหรับการพ้นสภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
17.3.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 ยกเว้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก 
17.3.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน (ไม่นับปีที่ 1 

ภาคการศึกษาแรก) 
17.3.3 ไม่สามารถเรียนส าเร็จใน 8 ภาคการศึกษาปกติ นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ี

ลงทะเบียนเรียน 
17.3.4 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา ด้วยสาเหตุกระท าผิดอย่างร้ายแรง 
17.3.5 เรียนครบตามหลักสูตร และได้ปริญญาตรี 

 

ข้อ 18 การย้ายคณะวิชา หรือสาขาวิชาภายในคณะ หรือย้ายรอบเวลาเรียน 
18.1 นักศึกษาที่ได้สมัครสอบเข้าศึกษา หรือสังกัดในคณะใดของมหาวิทยาลัยแล้วจะกระท าการย้าย

คณะมิได้ 
18.2 การย้ายภาควิชาหรือสาขาวิชา จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา 

หรือหัวหน้าสาขาวิชาจากภาควิชาหรือสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ก่อนและจากภาควิชาหรือสาขาวิชาที่
นักศึกษาย้ายเข้าไปสังกัดใหม่ ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของคณบดี 

18.3 การย้ายรอบเวลาเรียนจะกระท าได้โดยให้แผนกทะเบียนและวัดผลพิจารณาเสนอคณบดีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

18.4 การย้ายภาควิชา สาขาวิชา หรือย้ายรอบเรียน ให้กระท าได้เพียงปีละครั้ง โดยนักศึกษาจะต้อง
ยื่นค าร้องก่อนก าหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรกไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ และมหาวิทยาลัยจะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ย้ายก่อนการลงทะเบียนเรียน 1 สัปดาห์ 

18.5 การนับเวลาเรียนตามข้อ 17.1.3 ข้อ 17.2.3 หรือข้อ 17.3.3 ของผู้ย้ายรอบเวลาเรียน ให้
ถือเอาระยะเวลาที่เป็นคุณต่อนักศึกษา กล่าวคือนับระยะเวลาที่นักศึกษาได้สูงสุดในแต่ละรอบเวลาเรียนเป็น
เกณฑ์ 
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ข้อ 19 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต จะกระท าได้เฉพาะในกรณีผู้ขอรับการเทียบโอนได้รับปริญญา
ตรีสาขาใดสาขาหนึ่งแล้ว และประสงค์จะศึกษาต่อเพ่ือรับปริญญาตรีที่ 2 และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เท่านั้น 
ส าหรับการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยซึ่งออกตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต และ
การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ในปีแรกท่ีนักศึกษาเข้าศึกษาเท่านั้น 
 

ข้อ 20 การลาพักการศึกษา 
20.1 นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาจะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาค

การศึกษา และการขอลาพักนี้จะกระท าได้ ไม่เกินสองภาคการศึกษาติดต่อกัน  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยที่คณบดี
เห็นชอบและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ ไม่นับภาคฤดูร้อน 

20.2 ในการลาพักนี้ นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

20.3 นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษา ต้องยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าภาควิชา และได้รับการอนุมัติจากคณบดี 

20.4 ในการศึกษาภาคปกติ หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเนื่องจากมีความจ าเป็นหรือเหตุอัน
สมควร จะขอลาพักส าหรับภาคการศึกษานั้นต้องยื่นค าร้องต่อแผนกทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามนี้มหาวิทยาลัยจะจ าหน่ายชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจาทะเบียนนักศึกษา 

20.5 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วหากมีความจ าเป็นหรือเหตุอันสมควรจะขอลาพักส าหรับภาค
การศึกษานั้น ต้องยื่นค าร้องต่อแผนกทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน ในกรณีเช่นนี้วิชาที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไม่บันทึกในรายงานผลการศึกษา แต่ถ้าลาพักภายหลังก าหนดดังกล่าวนักศึกษาจะ
ได้รับสัญลักษณ์อักษร W 

20.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ ให้นับระยะเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย  
ยกเว้นนักศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 

20.7 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อประสงค์จะกลับเข้าศึกษาต่อ ต้องรายงานตัวต่อ
แผนกทะเบียน ก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนภาคต่อไป อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 

ข้อ 21 การลาออก 
 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออก ในกรณีพ้นสภาพตามระเบียบการวัดผลหรือศึกษาจบหลักสูตร ให้ยื่น
ค าร้องต่อแผนกทะเบียนเป็นผู้พิจารณา ส าหรับการลาออกระหว่างการศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี
ท าความเห็นเสนออธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อพิจารณา 
 นักศึกษาผู้ที่จะได้รับอนุมัติให้ลาออกได้จะต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย และจะมีสิทธิ์รับเงิน
ประกันของเสียหายคืนเต็มจ านวน ถ้าไม่ได้ท าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหายหรือสูญหาย 
 กรณีการลาออกของนักศึกษาใหม่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระค่าเทอมเรียบร้อยแล้ว ให้
ยื่นค าร้องลาออกพร้อมหลักฐานโดยผ่านแผนกทะเบียนเพื่อพิจารณา และน าเสนอผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน
และทรัพย์สิน เพ่ือพิจารณาคืนเงินให้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาต้องยื่นค าร้องลาออกภายใน
เดือนพฤษภาคม หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้เฉพาะค่าประกันของเสียหายเท่านั้น 
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ข้อ 22 การให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา หรือปริญญาบัตร 
 ให้เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละคณะ โดยอธิการบดีจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ศึกษาจบหลักสูตร
ตามท่ีก าหนดไว้ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ส าหรับในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว  แต่ได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไม่ถึง 2.00 และไม่ต่ ากว่า 1.50 ก็มีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญา 
ข้อ 23 ระยะเวลาในการศึกษา 

23.1 ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี  ให้ศึกษาได้ไม่เกิน  8  ปี 
23.2 ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  2  ปี  ให้ศึกษาได้ไม่เกิน  4  ปี 

ข้อ 24 การส าเร็จการศึกษา 
24.1 สอบได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตร โดยได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแต่ละ

สาขาวิชา 
24.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
24.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่

ถึง 2.00 แต่ต้องการจะส าเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาให้ปฏิบัติดังนี้ 
24.3.1 ลงทะเบียนในรายวิชาที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตรนั้นๆ  ยกเว้นวิชาพ้ืนฐานทั่วไป และวิชา

เลือกเสรี จนกว่าจะได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ภายในก าหนดระยะเวลา
การศึกษาตามข้อ 23 

24.3.2 ลงทะเบียนเรียนซ้ าเฉพาะวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได้ล าดับขั้น D+, D หรือ F จนกว่าจะ
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 23 

ข้อ 25 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
25.1 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 

25.1.1 นักศึกษาจะต้องศึกษาจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร และไม่เคยสอบตกในรายวิชาใดวิชาหนึ่งและ 

25.1.2 ต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.25 
25.1.3 นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) จะไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

25.2 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 
25.2.1 นักศึกษาจะต้องศึกษาจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร และไม่เคยสอบตกในรายวิชาใดวิชาหนึ่งและ 
25.2.2 ต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 
25.2.3 นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) จะไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

 
ข้อ 26 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
 
ข้อ 27 ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป  
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   
พ.ศ. 2534  (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น    
  อาศัยอ านาจตามความหมายในมาตรา  33 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ.ศ. 2522  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2535  สภามหาวิทยาลัยจึงตราระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2534” แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2544 
 
 ข้อ  2  ให้ใช้ระเบียบนี้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม   หลักสูตรที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญา
ตรี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544  เป็นต้นไป 
 

 ข้อ  3 ภายใต้ระเบียบนี้ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม
ที่ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี  ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบ
นี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ  4 ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า   มหาวิทยาลัยสยาม 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม 
 “คณะ”  หมายความว่า   คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “คณบดี”   หมายความว่า   คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “ภาควิชา”   หมายความว่า   ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “หัวหน้าภาควิชา”  หมายความว่า   หัวหน้าแห่งภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่   
 “สาขาวิชา”  หมายความว่า   สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า   หัวหน้าแห่งสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า   อาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา
ผู้นั้น 
 “นักศึกษาภาคปกติ”หมายความว่า   นักศึกษาที่สมัครเรียนภาคปกติ 
 “นักศึกษาภาคค่ า”  หมายความว่า   นักศึกษาที่สมัครเรียนภาคค่ า  
 

 ข้อ  5 ระบบการศึกษา 
5.1 มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึกษาส าหรับปริญญาตรีเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาใน

หนึ่งปีออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาท่ีหนึ่งและภาคการศึกษาท่ีสอง และหากเห็นสมควร
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้ 
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  ภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกวา  15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาฤดู
ร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  6 สัปดาห์  และต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชารวมกันทั้งหมด
เทียบเท่ากับชั่วโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 
 

5.2  การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา  ให้ก าหนดเป็นหน่วยกิต  โดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้ 
5.2.1 การศึกษาภาคทฤษฎี   การบรรยาย   สัมมนา  หรือการเรียนการสอนลักษณะอ่ืนที่

เทียบเท่า  ให้คิด  1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์   หรือไม่น้อยกว่า   15  ชั่วโมง  ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติเป็นปริมาณการศึกษา  1  หน่วยกิต 

5.2.2  การศึกษาภาคปฏิบัติ การทดลอง การฝึก หรือการศึกษาท่ีเทียบเท่าให้คิด 2 ถึง 3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์หรือตั้งแต่ 30 ถึง 45 ชั่วโมงตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เป็นปริมาณ
การศึกษา 1  หน่วยกิต 

5.2.3 การศึกษาที่เป็นการฝึกงาน  การฝึกภาคสนาม  การฝึกอาชีพ  หรือการฝึกอ่ืนใดให้คิด  3 ถึง 
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือตั้งแต่  45 ถึง 90 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  เป็น
ปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต 

5.2.4 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษไปจากรายวิชาปกติ มหาวิทยาลัยอาจก าหนด
หน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อ่ืนใดก็ได้ตามความเหมาะสม 

 

 ข้อ  6   คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
6.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

6.1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทย
ฐานะ หรือส าเร็จการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในแต่
ละหลักสูตร 

6.1.2 ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
6.1.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 

6.2 ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยาม ต้องผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ  7 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน  
7.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา  ต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
7.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง   ตามก าหนดวัน  เวลา สถานที่ และรายวิชาที่เปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
7.3 นักศึกษาชั้นปีที่  1  ทั้งภาคปกติและภาคค่ า   ต้องลงทะเบียนเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตใน

หลักสูตรชั้นปีที่  1 ของแต่ละภาคการศึกษา (ส าหรับภาคการศึกษาท่ี  2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษาและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี) 

7.4 ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ   นักศึกษาสภาพปกติลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ ากว่า   15  หน่วยกิต 
และไม่เกิน  21  หน่วยกิต  และในภาคการศึกษาฤดูร้อน  ลงทะเบียนได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต 

ส่วนนักศึกษาสภาพรอพินิจ  ลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ ากว่า  9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต และ
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
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7.5 ในการลงทะเบียนเรียน  หากรายวิชาใดมีข้อก าหนดไว้ในหลักสูตรว่าต้องเคยศึกษา หรือต้องผ่าน
วิชาพ้ืนฐาน  หรือวิชาบังคับก่อน(Prerequisite) นักศึกษาต้องสอบไล่ได้วิชาพ้ืนฐานหรือวิชาบังคับก่อนแล้วจึงมี
สิทธิ์ลงทะเบียนวิชานั้นได้ 

7.6 การลงทะเบียนเรียนจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในบัตรลงทะเบียนเรียน 

7.7 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า   จะกระท าได้ภายใน  7 วัน  นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ   และ
ภายใน  3 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน  แต่นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

เมื่อพ้นเวลาตามวรรคหนึ่ง หากนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษานั้น เว้นแต่มีเหตุผลจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย และคณบดีเห็นว่าควรได้รับการผ่อนผันให้นักศึกษาผู้นั้น
ลงทะเบียนเรียนได้  โดยน าความเห็นเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็น
กรณีพิเศษ 

7.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ในรายวิชาที่เปิดสอนตาม
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร 

7.9 การลงทะเบียนในจ านวนหน่วยกิตท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ในข้อ   7.4  ไม่ใช้บังคับใน
ภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะศึกษาครบหลักสูตร 

7.10  การลงทะเบียนในจ านวนหน่วยกิตท่ีมากกว่าเกณฑ์ข้ันสูงที่ก าหนดไว้ในข้อ  7.4 ไม่ใช้บังคับ
ในภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะศึกษาครบหลักสูตร  โดยนักศึกษาจะต้อง
เขียนค าร้องและได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา   คณบดี  และอธิการบดี   หรือผู้ที่
อธิการบดีมอบหมายตามล าดับ  แต่ทั้งนี้จะลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ได้ไม่เกิน  3  หน่วยกิต 

 

 ข้อ 8 การขอเพิ่มรายวิชา การขอลดรายวิชา และการขอเพิกถอนรายวิชา  
 นักศึกษาจะกระท าการขอเพ่ิม ขอลด  หรือขอเพิกถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา  หรืออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆ และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ  ดังต่อไปนี้ 

8.1 การขอเพ่ิมรายวิชา   จะต้องกระท าภายในสองสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ   หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 

8.2 การขอลดรายวิชา  จะต้องกระท าภายในสองสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ  หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน  รายวิชาที่ขอลดนั้นจะไม่บันทึกในใบแสดงผลการศึกษา 

8.3 การขอเพิกถอนรายวิชา จะกระท าได้ภายหลังสองสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ  และ
ภายหลังหนึ่งสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน   จนถึงสองสัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค   รายวิชาที่
ขอเพิกถอนนั้นจะบันทึก  W  ในใบแสดงผลการศึกษา 

8.4 การขอเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ  8.3 สามารถกระท าได้จนถึง
ระยะเวลาก่อนสอบปลายภาค   โดยนักศึกษาจะต้องท าค าร้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีที่นักศึกษา
สังกัด  ถ้าได้รับอนุมัติให้เพิกถอนได้   รายวิชาที่ขอเพิกถอนจะบันทึก   W  ในใบแสดงผลการศึกษา   ถ้าไม่ได้
รับอนุมัติให้เพิกถอนนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชานั้นต่อไป 

อนึ่ง ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคเพราะเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถขออนุมัติเพิกถอน
กรณีพิเศษจากอธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่ขาดสอบ 
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 ข้อ 9  การขอเงินค่าหน่วยกิตคืน  

9.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้เต็มจ านวนในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดวิชา 
9.2 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้เต็มจ านวน  ส าหรับผู้ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ

ภายหลังการลงทะเบียนเรียนว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
9.3 นักศึกษาที่ขอลดรายวิชาภายในสองสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน

สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน  มีสิทธิ์ที่จะขอคืนเงินค่าหน่วยกิตรายวิชานั้นได้ร้อยละห้าสิบ 
9.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาภายในสองสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ  

หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน  มีสิทธิ์ที่จะขอคืนเงินค่าหน่วยกิตทุกรายวิชาได้ร้อยละห้า
สิบ 

9.5 นักศึกษาที่ขอเพิกถอนรายวิชา  หรือลาพักการศึกษาเกินสองสัปดาห์นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ  หรือหนึ่งสัปดาห์ของภาคการศึกษาฤดูร้อน  ไม่มีสิทธิ์ขอเงินค่าหน่วยกิตคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

 ข้อ 10 ฐานะช้ันปีของนักศึกษา  
 เพ่ือประโยชน์ในการลงทะเบียนเรียนและการบริการอ่ืนๆ มหาวิทยาลัยได้แบ่งนักศึกษาออกเป็นชั้นปี 
โดยถือเกณฑ์ตามหน่วยกิตสะสมท่ีสอบไล่ได้แล้ว  ดังต่อไปนี้ 
   นักศึกษาฐานะชั้นปีที่  1  ได้แก่  นักศึกษาที่สอบไล่ได้ยังไม่ถึง  36  หน่วยกิต 
   นักศึกษาฐานะชั้นปีที่  2  ได้แก่  นักศึกษาที่สอบไล่ได้แล้วตั้งแต่  36  ถึง  74  หน่วยกิต 
   นักศึกษาฐานะชั้นปีที่  3  ได้แก่  นักศึกษาที่สอบไล่ได้แล้วตั้งแต่  75  ถึง  107  หน่วยกิต 
   นักศึกษาฐานะชั้นปีที่  4  ได้แก่  นักศึกษาที่สอบไล่ได้แล้วตั้งแต่  108  หน่วยกิตข้ึนไป 
 

ข้อ 11 เวลาเรียน      
  การศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่ในรายวิชานั้น 
 

 ข้อ 12 การวัดและการประเมินผลการศึกษา  
12.1 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา ให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาค โดยคิดจาก

ผลการสอบหรืองานอื่นๆ  ที่ผู้สอนมอบหมายให้ปฏิบัติในระหว่างภาคการศึกษา 
12.2 การสอบไล่  นอกจากต้องเป็นไปตามนัยแห่งข้อ 11  ยังต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ  หรือ

ประกาศว่าด้วยการสอบไล่ของมหาวิทยาลัย  ทั้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
12.2.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบต้องเป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  และเข้าสอบได้เฉพาะ

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วเท่านั้น 
12.2.2 นักศึกษาที่ขาดสอบในรายวิชาใด  ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น 

12.3 การนับจ านวนหน่วยกิต 
12.3.1 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะจ านวน

หน่วยกิตท่ีก าหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ายที่ประเมินผลว่าสอบผ่านไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว 
 
 



40 
 

  

12.3.2 การรวมจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณแต้มเฉลี่ย ให้นับจากหน่วยกิตของทุก
รายวิชาที่ผลการศึกษามีแต้มประจ า ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด
มากกว่าหนึ่งครั้งให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนรายวิชานั้นๆครั้งสุดท้ายไป
ใช้ในการค านวณแต้มเฉลี่ย 

12.4 การศึกษาของแต่ละรายวิชาจะประเมินด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ  ที่มีแต้มประจ า  ดังนี้ 
                 12.4.1 สัญลักษณ์ท่ีมีแต้มประจ า 
     สัญลักษณ์         แต้มประจ า                 ความหมาย 
      A   4.00   ดีเยี่ยม 
      B+   3.50   ดีมาก 
      B   3.00   ดี 
      C+   2.50   ค่อนข้างดี 
      C         2.00   พอใช้ 
      D+   1.50   อ่อน 
      D   1.00   ผ่าน 
      F   0.00   ตก 
 

12.4.1 สัญลักษณ์ท่ีไม่มีแต้มประจ า 
        สัญลักษณ์           ความหมาย 
      AU  การร่วมฟังการบรรยาย  (Audit) 
      I  รอการประเมินผล  (Incomplete) 
      S  ผลการประเมินเป็นที่พอใจ  (Satisfactory) 
      U  ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ  (Unsatisfactory) 
      W  ถอนการศึกษา  (Withdrawal) 
      P  การศึกษายังไม่สิ้นสุด  (In  Progress) 
 

12.5 การให้  I  จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
12.5.1 นักศึกษาไม่ได้สอบ และ /หรือไม่ส่งผลงานเพราะป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จาก

โรงพยาบาล  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบรายวิชา 
12.5.2 นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 11 เนื่องจากป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์

จากโรงพยาบาล  ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบรายวิชา 
12.5.3 นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบ  และ/หรือไม่ได้ส่งผลงานตามก าหนดด้วยเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ  หรือผู้ที่คณะกรรมการประจ าคณะมอบหมาย 
สัญลักษณ์  I  จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์  F  ถ้านักศึกษาไม่สอบ  และ /หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงาน

ภายใน  1  ภาคการศึกษาปกติ  ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา 
12.6 การให้สัญลักษณ์  “P” ในรายวิชา PROJECT ในกรณีโครงงานไม่เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาท่ี

ลงทะเบียน(ไม่นับภาคฤดูร้อน)นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องเพ่ือขอรักษาสถานภาพวิชาโครงงานตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

12.7 การคิดแต้มเฉลี่ย  แต้มเฉลี่ยมี  2  ประเภท  คือ  แต้มเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มเฉลี่ยสะสม  
การค านวณแต้มเฉลี่ยให้ท าดังนี้ 
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12.7.1 แต้มเฉลี่ยประจ าภาค   ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น  
โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจ าของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็น
ตัวตั้ง  หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแต้มประจ าที่ศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้นๆ  ให้มีทศนิยมสองต าแหน่ง  โดยปัดเศษของต าแหน่งที่สาม 

12.7.2 แต้มเฉลี่ยสะสม  ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาใน 
มหาวิทยาลัย จนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิต
กับแต้มประจ าของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง  หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรว
มของรายวิชาทั้งหมดท่ีศึกษาและผลการศึกษามีแต้มประจ าตามข้อ 12.3.2  ให้มีทศนิยม
สองต าแหน่ง  โดยปัดเศษจากต าแหน่งที่สาม 

  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ า  ให้น าแต้มประจ าของสัญลักษณ์ท่ีได้รับการประเมินครั้ง
สุดท้ายเท่านั้นมาค านวณแต้มเฉลี่ย 

 

  ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนซ้ า  
13.1 รายวิชาบังคับท่ีได้สัญลักษณ์  F  หรือรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์  U  นักศึกษาต้องลงทะเบียน

เรียนซ้ า 
13.2 รายวิชาเลือกที่ได้สัญลักษณ์  F  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาเดิมอีกหรือเลือก

รายวิชาอ่ืนแทนก็ได้ 
13.3 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาที่เรียนแล้ว เพื่อให้แต้มเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น ทั้งนี้

ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  และได้รับอนุมัติจากคณบดี 
 

ข้อ 14 การจ าแนกสภาพนักศึกษา 
14.1 การจ าแนกสภาพนักศึกษา  จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค  ทั้งนี้ยกเว้น

นักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก  ซึ่งการจ าแนกสภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีสอง  ส าหรับ
ผลการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่มีการจ าแนกสภาพนักศึกษา 

14.2 นักศึกษาสภาพปกติ  ได้แก่  นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 
14.3 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 แต่ยังไม่พ้นสภาพ

นักศึกษา 
ข้อ 15  ระยะเวลาในการศึกษา 
15.1  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร  4  ปี  ให้ศึกษาได้ไม่เกิน  8  ปี 
15.2  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร  2  ปี  ให้ศึกษาได้ไม่เกิน  4  ปี 
ข้อ 16 การพ้นสภาพนักศึกษา 
16.1  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
16.2  ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก 
16.3  อธิการบดีสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 

16.3.1 เมื่อมีการจ าแนกสภาพนักศึกษาและมีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.50 
16.3.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.75  สองภาคการศึกษาติดต่อกันที่

มีการจ าแนกสภาพนักศึกษา 
16.4  มีระยะเวลาเรียนเกินที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 
16.5  มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา  ด้วยสาเหตุกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
16.6  ตาย 
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ข้อ 17 การย้ายคณะ หรือสาขาวิชาหรือย้ายรอบเวลาเรียน 
17.1 การย้ายคณะหรือสาขาวิชา  หรือย้ายรอบเวลาเรียนให้กระท าได้ก่อนการเปิดภาคการศึกษา

ปกติ  โดยนักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องก่อนก าหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ 
และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ย้ายก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติหนึ่งสัปดาห์ 

17.2 การขอย้ายคณะ หรือสาขาวิชา จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะ หรือสาขาวิชาเดิม และคณะหรือ
สาขาวิชาที่ขอย้ายเข้า 

17.3 การขอย้ายรอบเวลาเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  และได้รับอนุมัติ
จากคณบด ี

 

ข้อ 18  การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต  
  นักศึกษาที่ขอย้ายคณะ หรือสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยสยาม หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืน ที่มีความประสงค์จะขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต เพื่อให้ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรได้โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น  ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย  เรื่องการขอ
เทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 

 

ข้อ 19 การลาพักการศึกษา 
19.1 นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาจะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาค

การศึกษา และการขอลาพักนี้จะกระท าได้ไม่เกินสองภาคการศึกษาติดต่อกัน  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยที่คณบดี
เห็นชอบและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี  ทั้งนี้ไม่นับภาคฤดูร้อน 

19.2 ในการลาพักนี้  นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

19.3 นักศึกษาที่จะขอลาพักการศึกษาต้องยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าภาค วิชาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

19.4 ในการศึกษาภาคปกติ หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเนื่องจากมีความจ าเป็นหรือเหตุอัน
สมควรจะขอลาพักส าหรับภาคการศึกษานั้น  ต้องยื่นค าร้องต่อส านักทะเบียนและวัดผลภายใน  30  วัน  นับ
แต่วันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามนี้มหาวิทยาลัยจะจ าหน่ายชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียน
นักศึกษา 

19.5 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วหากมีความจ าเป็นหรือเหตุอันสมควรจะขอลาพักส าหรับภาค
การศึกษานั้น  ต้องยื่นค าร้องต่อส านักทะเบียนและวัดผลภายในสองสัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา ใน
กรณีเช่นนี้ รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะไม่บันทึกในใบแสดงผลการศึกษา แต่ถ้าลาพักหลังจากก าหนด
ดังกล่าวนักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์  W 

19.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะการศึกษาด้วย 
ยกเว้นนักศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 

19.7 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ประสงค์จะกลับเข้าเรียนต่อต้องรายงานตัว
ต่อส านัก ทะเบียนและวัดผล   ก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปอย่างน้อย  1  สัปดาห์ 

 

ข้อ 20  การลาออก 
  นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกในกรณีพ้นสภาพตามระเบียบการวัดผล หรือศึกษาจบหลักสูตรให้ยื่นค า
ร้องต่อส านักทะเบียนและวัดผล  อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี  หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  ส าหรับการ
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ลาออกระหว่างการศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีท าความเห็นเสนออธิการบดี  หรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมายเพื่อพิจารณา 
  นักศึกษาผู้ที่จะได้รับอนุมัติให้ลาออกได้จะต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย  และจะมีสิทธิ์รับเงิน
ประกันของเสียหายคืนเต็มจ านวนถ้าไม่ได้ท าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหายหรือสูญหาย 
  กรณีการลาออกของนักศึกษาใหม่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและช าระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว  
ให้ยื่นค าร้องลาออกพร้อมหลักฐาน  โดยผ่านส านักทะเบียนและวัดผลเพ่ือพิจารณา  และน าเสนอผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณาคืนเงินให้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  โดยนักศึกษาต้อง
ยื่นค าร้องลาออกภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม  หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้เฉพาะค่า
ประกันของเสียหายเท่านั้น 

 

ข้อ 21 การให้อนุปริญญาหรือปริญญา  
  การพิจารณาให้ได้ปริญญา  นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

21.1 ศึกษาครบรายวิชาและเกณฑ์อ่ืนๆ  ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
21.2 ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 
21.3 มีความประพฤติดี  เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญานั้น 
ส าหรับกรณีที่นักศึกษาศึกษาครบระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 และสอบได้หน่วยกิ

ตครบถ้วน ตามหลักสูตรแล้วและได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมากกว่า  1.50  แต่ไม่ถึง  2.00  ให้มีสิทธิ์
ได้รับอนุปริญญา 

 

ข้อ 22   การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1  เมื่อสอบได้
แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.50 และให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2  เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า  3.25  และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

22.1 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
22.2 มีคุณสมบัติสอบได้ปริญญาตรีตามข้อ 21 
22.3 ไม่เคยสอบได้สัญลักษณ์  F  และ/หรือลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนแทน  

หรือสอบแก้ตัว  หรือปฏิบัติงานแก้ตัวในรายวิชาใดในหลักสูตร 
  อนึ่ง  นักศึกษาที่ขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต นักศึกษาที่ขอศึกษาปริญญาที่สองและนักศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี)  จะไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

 

ข้อ 23   ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

 

ข้อ 24   ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา  2544  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2544 
 
 

         (ดร.เกษลัย  มงคลวนิช) 
         นายกสภามหาวทิยาลัย 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม 
ว่าด้วย การศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี  
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความหมายใน มาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน                
พ.ศ.2546    
สภามหาวิทยาลัยจึงตราระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี                   
พ.ศ.2549” 

ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2549 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ภายใต้ระเบียบนี้ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยามที่ว่าด้วย
การศึกษา 

 ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 

 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสยาม 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม 
 “คณะ” หมายความว่า คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะที่นักศึกสังกัดอยู่ 
 “ภาควิชา” หมายความว่า  ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า หัวหน้าแห่งภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู ่
 “หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า หัวหน้าแห่งสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาผู้

นั้น 
 “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่สมัครเรียนภาคปกติ 
 “นักศึกษาภาคค่ า” หมายความว่า นักศึกษาที่สมัครเรียนภาคค่ า 
  

ข้อ 5 ระบบการศึกษา 
5.1 มหาวิทยาลัยสายามจัดการศึกษาส าหรับปริญญาตรีเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาใน

หนึ่งปีออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาท่ีหนึ่งและภาคการศึกษาท่ีสอง และหากเห็นสมควร
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้ 
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 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาฤดู
ร้อน มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชารวมกันทั้งหมด
เทียบเท่ากับชั่วโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 
 

5.2 การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดเป็นหน่วยกิต โดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้ 
5.2.1 การศึกษาภาคทฤษฎี การบรรยาย สัมมนา หรือการเรียนการสอนลักษณะอ่ืนที่เทียบเท่า 

ให้คิด  
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติเป็นปริมาณ
การศึกษา 1 หน่วยกิต 

5.2.2 การศึกษาภาคปฏิบัติ การทดลอง การฝึก หรือการศึกษาท่ีเทียบเท่าให้คิด 2 ถึง 3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 30 ถึง 45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติเป็นปริมาณ
การศึกษา 1 หน่วยกิต 

5.2.3 การศึกษาที่เป็นการฝึกงาน การฝึกภาคสนาม การฝึกอาชีพ หรือการฝึกอ่ืนใดให้คิด 3 ถึง 
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 45 ถึง 90 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติเป็น
ปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต 

5.2.4 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษไปจากรายวิชาปกติ มหาวิทยาลัยอาจก าหนด
หน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อ่ืนใดก็ได้ตามความเหมาะสม 
 

ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
6.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

6.1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทย
ฐานะ หรือส าเร็จการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในแต่
ละหลักสูตร 

6.1.2 ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
6.1.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 

6.2 ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยามต้องผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
  

ข้อ 7 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 
7.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ต้องข้ึนทะเบียนนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
7.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ตามก าหนดวัน เวลา สถานที่และรายวิชาที่เปิดสอนใน

แต่ละภาคการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
7.3 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งภาคปกติและภาคค่ า ต้องลงทะเบียนเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตใน

หลักสูตรชั้นปีที่ 1 ของแต่ละภาคการศึกษา (ส าหรับภาคการศึกษาท่ี 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี) 

7.4 ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสภาพปกติลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ ากว่า 15 หน่วยกิต และ
ไม่เกิน 21 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ส่วนนักศึกษาสภาพรอพินิจ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต และใน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
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7.5 ในการลงทะเบียนเรียน หากรายวิชาใดมีข้อก าหนดไว้ในหลักสูตรว่าต้องเคยศึกษาหรือต้องผ่าน
วิชาพ้ืนฐาน หรือวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) นักศึกษาต้องสอบไล่ได้วิชาพ้ืนฐานหรือวิชาบังคับก่อนแล้วจึงมี
สิทธิ์ลงทะเบียนวิชานั้นได้ 

7.6 การลงทะเบียนเรียนจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในบัตรลงทะเบียนเรียน 

7.7 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า จะกระท าได้ภายใน  7  วัน  นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ  และ
ภายใน  3  วัน  นับจากวันเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน แต่นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 เมื่อพ้นเวลาตามวรรคหนึ่ง หากนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษานั้น เว้นแต่มีเหตุผลจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย และคณบดีเห็นว่าควรได้รับการผ่อนผันให้นักศึกษาผู้นั้น
ลงทะเบียนเรียนได้ โดยน าความเห็นเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี
พิเศษ 

7.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ในรายวิชาที่เปิดสอนตาม
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร 

7.9 การลงทะเบียนในจ านวนหน่วยกิตท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ในข้อ 7.4 ไม่ใช่บังคับในภาค
การศึกษาที่คาดว่าจะเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาครบหลักสูตร 

7.10 การลงทะเบียนเรียนในจ านวนหน่วยกิตท่ีมากกว่าเกณฑ์ข้ันสูงที่ก าหนดไว้ในข้อ 7.4 ไม่ใช่บังคับ
ในภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาครบหลักสูตร โดยนักศึกษาจะต้องเขียนค าร้อง
และได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี และอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ตามล าดับ แต่ทั้งนี้ จะลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต 

 

ข้อ 8 การขอเพิ่มรายวิชา การขอลดรายวิชา และการขอเพิกถอนรายวิชา 
 นักศึกษาจะกระท าการขอเพ่ิม ขอลด หรือขอเพิกถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆ และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 

8.1 การขอเพ่ิมรายวิชา จะต้องกระท าภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 

8.2 การขอลดรายวิชา จะต้องกระท าภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ขอลดนั้นจะไม่บันทึกในใบแสดงผลการศึกษา 

8.3 การขอเพิกถอนรายวิชา จะกระท าได้ภายหลัง 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายหลัง 1 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน จนถึง 2 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค รายวิชาที่ขอเพิก
ถอนนั้นจะบันทึก W ในใบแสดงผลการศึกษา 

8.4 การขอเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 8.3 สามารถกระท าได้จนถึงระยะเวลา
ก่อนสอบปลายภาค โดยนักศึกษาจะต้องท าค าร้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีที่นักศึกษาสังกัด ถ้าได้รับ
อนุมัติให้เพิกถอนจะบันทึก W ในใบแสดงผลการเรียน ถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เพิกถอนนักศึกษาจะต้องศึกษา
รายวิชานั้นต่อไป 
 อนึ่ง ในกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบปลายภาคเพราะเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถขออนุมัติเพิกถอนกรณี
พิเศษจากอธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่ขาดสอบ 
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ข้อ 9 การขอเงินค่าหน่วยกิตคืน 
9.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้เต็มจ านวนในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดวิชา 
9.2 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้เต็มจ านวน ส าหรับผู้ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ

ภายหลังการลงทะเบียนเรียนว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
9.3 นักศึกษาที่ขอลดรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์

แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน มีสิทธิ์ที่จะขอคืนเงินค่าหน่วยกิตรายวิชานั้นได้ร้อยละ 50 
9.4 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน มีสิทธิ์ที่จะขอคืนเงินค่าหน่วยกิตทุกรายวิชาได้ร้อยละ  50 
9.5 นักศึกษาที่ขอเพิกถอนรายวิชา หรือลาพักการศึกษาเกิน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

ปกติ หรือ 1 สัปดาห์ของภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่มีสิทธิ์ขอเงินค่าหน่วยกิตคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

ข้อ 10 ฐานะช้ันปีของนักศึกษา 
เพ่ือประโยชน์ในการลงทะเบียนเรียนและการบริการอ่ืนๆ มหาวิทยาลัยได้แบ่งนักศึกษาออกเป็นชั้นปี 

โดยถือเกณฑ์ตามหน่วยกิตสะสมท่ีสอบไล่ได้แล้ว ดังต่อไปนี้ 
นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 1 ได้แก่ นักศึกษาที่สอบไล่ได้ยังไม่ถึง 36 หน่วยกิต 
นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นักศึกษาที่สอบไล่ได้แล้วตั้งแต่ 36 ถึง 74 หน่วยกิต 
นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นักศึกษาที่สอบไล่ได้แล้วตั้งแต่ 75 ถึง 107 หน่วยกิต 
นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นักศึกษาที่สอบไล่ได้แล้วตั้งแต่ 108 หน่วยกิตข้ึนไป 

  

ข้อ 11 เวลาเรียน 
 การศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่ในรายวิชานั้น 
  

ข้อ 12 การวัดการประเมินผลการศึกษา 
12.1 การวัดและการประเมินผลการศึกษา ให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาค โดยคิดจากผลการ

สอบหรืองานอ่ืนๆ ที่ผู้สอนมอบหมายให้ปฏิบัติในระหว่างภาคการศึกษา 
12.2 การสอบไล่ นอกจากต้องเป็นไปตามนัยแห่งข้อ 11 ยังต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศว่า

ด้วยการสอบไล่ของมหาวิทยาลัย ทั้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
12.2.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบต้องเป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและเข้าสอบได้เฉพาะรายวิชาที่

ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วเท่านั้น 
12.2.2 นักศึกษาที่ขาดสอบในรายวิชาใด ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น 

12.3 การนับจ านวนหน่วยกิต 
12.3.1 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะจ านวน

หน่วยกิตท่ีก าหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
 

 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ายท่ีประเมินผลว่าสอบผ่านไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว 

12.3.2 การรวมจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณแต้มเฉลี่ย ให้นับจากหน่วยกิตของทุก
รายวิชาที่ผลการศึกษามีแต้มประจ า ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด
มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ ครั้งสุดท้ายไป
ใช้ในการค านวณแต้มเฉลี่ย 
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12.4 การศึกษาของแต่ละรายวิชาจะประเมินด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีแต้มประจ า ดังนี้ 
12.4.1 สัญลักษณ์ท่ีมีแต้มประจ า 

สัญลักษณ์  แต้มประจ า   ความหมาย 
 A 4.00 ดีเยี่ยม 
 B+ 3.50 ดีมาก 
 B 3.00 ดี 
 C+ 2.50 ค่อนข้างดี 
 C 2.00 พอใช้ 
 D+ 1.50 อ่อน 
 D 1.00 ผ่าน 
 F 0.00 ตก  
 

12.4.2 สัญลักษณ์ท่ีไม่มีแต้มประจ า 
 สัญลักษณ์  ความหมาย 
 AU การร่วมฟังการบรรยาย (Audit) 
 I รอการประเมินผล (Incomplete) 
 S ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
 U ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
 W ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
 P การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress) 

   
12.5 การให้ I  จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

12.5.1 นักศึกษาไม่ได้สอบ และ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาล ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบรายวิชา 

12.5.2 นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 11 เนื่องจากป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาล ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยนิจของผู้รับผิดชอบรายวิชา 

12.5.3 นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบ และ/หรือไม่ได้ส่งผลงานตามก าหนดด้วยเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ หรือผู้ที่คณะกรรมการประจ าคณะมอบหมาย 

 

สัญลักษณ์ I  จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ F  ถ้านักศึกษาไม่สอบ และ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงาน
ภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา 

12.6 การให้สัญลักษณ์ “ P” ในรายวิชา PROJECT ในกรณีโครงงานไม่เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียน (ไม่นับภาคฤดูร้อน) นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องเพ่ือขอรักษาสถานภาพวิชาโครงงานตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

12.7 การคิดแต้มเฉลี่ย แต้มเฉลี่ยมี 2 ประเภท คือ แต้มเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มเฉลี่ยสะสม การ
ค านวณแต้มเฉลี่ยให้ท าดังนี้ 
 

 12.7.1 แต้มเฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณ
ของหน่วยกิตกับแต้มประจ าของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา
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ที่ผลการศึกษามีแต้มประจ าที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยปัดเศษของต าแหน่งที่
สาม 
 12.7.2 แต้มเฉลี่ยสมสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
จนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจ าของผลการศึกษาแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดท่ีศึกษา และผลการศึกษามีแต้มประจ าตาม
ข้อ 12.3.2 ให้มีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยปัดเศษจากต าแหน่งที่สาม 

 

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ า ให้น าแต้มประจ าของสัญลักษณ์ที่ได้รับการประเมินครั้ง
สุดท้ายเท่านั้นมาค านวณแต้มเฉลี่ย 
 

ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
13.1 รายวิชาบังคับท่ีได้สัญลักษณ์  F  หรือรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์  U  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน

ซ้ า 
13.2 รายวิชาเลือกที่ได้สัญลักษณ์ F นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาเดิมอีกหรือเลือก

รายวิชาอ่ืนแทนก็ได้ 
13.3 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาที่เรียนแล้ว เพื่อให้แต้มเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น ทั้งนี้ ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดี 
 

ข้อ 14 การจ าแนกสภาพนักศึกษา 
14.1 การจ าแนกสภาพนักศึกษา จะกระท าเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ทั้งนี้ ยกเว้นนักศึกษา

ที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก ซึ่งการจ าแนกสภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี 2 ส าหรับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่มีการจ าแนกสภาพนักศึกษา 

14.2 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
14.3 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 แต่ยังไม่พ้นสภาพ

นักศึกษา 
 

ข้อ 15 ระยะเวลาในการศึกษา 
 15.1 ระดับปริญญาตรีหลักสูตร  6  ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 12 ปี 
 15.2 ระดับปริญญาตรีหลักสูตร  4  ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน  8  ปี 
 15.3 ระดับปริญญาตรีหลักสูตร  2  ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน  4  ปี 
 

ข้อ 16 การพ้นสภาพนักศึกษา 
16.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
16.2 ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก 
16.3 อธิการบดีสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 

16.3.1 เมื่อมีการจ าแนกสภาพนักศึกษาและมีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 
16.3.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75 สองภาคการศึกษาติดต่อกันที่มี

การจ าแนกสถานภาพ 
16.4 มีระยะเวลาการเรียนเกินที่ก าหนดไว้ในข้อ 15  
16.5 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา ด้วยสาเหตุกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
16.6 ตาย 
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ข้อ 17 การย้ายคณะ หรือสาขาวิชา หรือย้ายรอบเวลาเรียน 

17.1 การย้ายคณะหรือสาขาวิชาหรือย้ายรอบเวลาเรียน ให้กระท าได้ก่อนการเปิดภาคการศึกษาปกติ 
โดยนักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องก่อนก าหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า  3  
สัปดาห์  และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ย้ายก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาร
การศึกษาปกติ 1 สัปดาห์ 

17.2 การขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะหรือสาขาวิชาเดิมและคณะหรือ
สาขาวิชาที่ขอย้ายเข้า 

17.3 การขอย้ายรอบเวลาเรียน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจาก
คณบดี 

 

ข้อ 18 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
 นักศึกษาที่ขอย้ายคณะ หรือสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยสยาม หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มีความประสงค์จะขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต เพื่อให้ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรได้โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฎในหลักสูตรนั้น ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องการขอเทียบ
วิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
 

ข้อ 19 การลาพักการศึกษา 
19.1 นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาจะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา 

และการขอลาพักนี้จะกระท าได้ไม่เกินสองภาคการศึกษาติดต่อกัน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยที่คณบดีเห็นชอบและ
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ ไม่นับภาคฤดูร้อน 

19.2 ในการลาพักนี้นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียม เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่จะขอลาพักการศึกษา ต้องยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดี 

19.3 ในการศึกษาภาคปกติ หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเนื่องจากมีความจ าเป็นหรือเหตุอัน
สมควรจะขอลาพักส าหรับภาคการศึกษานั้น ต้องยื่นค าร้องต่อส านักทะเบียนและวัดผลภายใน 30 วัน นับแต่วัน
เปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามนี้มหาวิทยาลัยจะจ าหน่ายชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 

19.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว หากมีความจ าเป็นหรือเหตุอันควรจะขอลาพักส าหรับภาค
การศึกษานั้น ต้องยื่นค าร้องต่อส านักทะเบียนและวัดผลภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา ในกรณี
เช่นนี้ รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะไม่บันทึกในใบแสดงผลการศึกษา แต่ถ้าลาพักหลังจากพ้นก าหนดดังกล่าว
นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W 

19.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ ให้นับระยะเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะการศึกษาด้วย 
ยกเว้น 
นักศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 

19.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ประสงค์จะกลับเข้าเรียนต่อต้องรายงานตัวต่อส านัก
ทะเบียนและวัดผลก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
ข้อ 20 การลาออก 
 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกในกรณีพ้นสภาพตามระเบียบการวัดผล หรือศึกษาจบหลักสูตรให้ยื่นค า
ร้องต่อส านักทะเบียนและวัดผล อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ส าหรับการลาออก
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ระหว่างการศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีท าความเห็นเสนออธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อ
พิจารณา 
 นักศึกษาผู้ที่จะได้รับอนุมัติให้ลาออกได้จะต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย และจะมีสิทธิ์รับเงินประกัน
ของเสียหายคืนเต็มจ านวน ถ้าไม่ได้ท าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหายและสูญหาย 
 กรณีการลาออกของนักศึกษาใหม่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและช าระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้
ยื่นค าร้องลาออกพร้อมหลักฐาน โดยผ่านส านักทะเบียนและวัดผลเพ่ือพิจารณาและน าเสนอผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เพ่ือพิจารณาคืนเงินให้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาต้องยื่นค าร้อง
ลาออกภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้เฉพาะค่าประกันของ
เสียหายเท่านั้น 
ข้อ 21 การให้อนุปริญญา หรือปริญญา 
 การพิจารณาให้ได้ปริญญา นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

21.1 ศึกษาครบรายวิชาและเกณฑ์อ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
21.2 ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
21.3 มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญานั้น 

 ส าหรับการให้อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งวิชาใดก่อนถึงข้ัน
ได้รับปริญญาตรี หรือผู้ที่สอบได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี และได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ า
กว่าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ข้อ 22 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1  เมื่อสอบได้แต้ม
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50  และให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2   เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.25   และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

22.1 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร นับแต่วันที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในกรณีท่ี
ได้รับอนุมัติให้พักการเรียนด้วยเหตุจ าเป็นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการไม่เกิน 1 ปี
การศึกษา จะไม่นับเป็นระยะเวลาการศึกษา 

22.2  มีคุณสมบัติสอบได้ปริญญาตรีตามข้อ 21 
22.3 ไม่เคยสอบได้สัญลักษณ์  F  ในรายวิชาใด 
22.4 มีรายวิชาที่เทียบโอนไม่มากกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิตท่ีต้องศึกษาตามหลักสูตร 
22.5 ไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง 

ข้อ 23 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้  
ให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
ข้อ 24 ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  เป็นต้นไป  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2549 
 
 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อ านวย  วีรวรรณ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยสยาม 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม 
ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

....................................... 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2549 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ านวยตามความในมาตรา ๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยสยามในการประชุมครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 9 เมษายน 
2557 ได้มีมติให้ออกระเบียบไว้ ดังนี้ 
 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
 

 ข้อ 3 ให้เพ่ิมข้อ 21.4 ในข้อ 21 การให้อนุปริญญา หรือ ปริญญา ดังนี้ 
 

21.4 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ต้องสอบผ่านประมวลความ
รอบรู้ที่คณะเภสัชศาสตร์จัดสอบ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557  
 
 
 
     (ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ก าพล  อดุลวิทย์)  
      นายกสภามหาวิทยาลัยสยาม  

 


