
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วาดวยเรื่องของการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2557 (ฉบับ Infographic)



         การเรียนในระดับอุดมศึกษา หรือระดับมหาวิทยาลัยนั้น  ถือเปนการจัดการศึกษาในระดับสูงที่
นักศึกษาจำเปนตองเรียนรู และรับผิดชอบตนเอง ท้ังในดานการเรียน การใชชีวิต เพ่ือใหสำเร็จการศึกษา
สามารถนำวิชาความรูไปใชประกอบสัมมาอาชีพในอนาคต ดังน้ันสวนหน่ึงท่ีจะทำใหนักศึกษาสามารถเขาใจ
และวางแผนชีวิตการเรียนของตนเองได  นั่นก็คือการศึกษาทำความเขาใจเกี่ยวกับขอบังคับกฎระเบียบ
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันที่ตนเองกำลังศึกษาอยู
 
         คณะผูจัดทำจึงทำการสรุปสาระสำคัญของ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วาดวย เรื่องของการศึกษาระดับปริญญาตรี ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 ในหมวดตาง ๆ โดยใชเทคนิค
อินโฟกราฟกมาชวยออกแบบและจัดการขอมูลที่มีปริมาณมากใหมีความนาสนใจ  สะดวกในการอาน 
เขาใจงายในเวลาอันรวดเร็ว  ซึ่งสามารถอานผานหนาจอคอมพิวเตอร  Smart Phone และ อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ได ท้ังในระบบออฟไลนและออนไลน สามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา  
ไมมีขอจำกัดเรื่องการพกพา สามารถศึกษาไดไมจำกัดเวลา สถานที่  เพื่อใหกลายเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส
ที่สามารถตอบสนองวิถีชีวิตของนักศึกษาในยุคของการสื่อสารไรพรมแดน

         หนังสือออนไลนนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสือออนไลนโดยใชเทคนิค
อินโฟกราฟกเรื่องขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ซึ่งผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวาจะมีสวนชวยในการสรางความรูความเขาใจ และเปนประโยชนแกนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในการวางแผนชีวิตการเรียนใหสามารถสำเร็จการศึกษา 
ไดตามความตั้งใจตอไป 

                           คณะผูจัด                    
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การลงทะเบียนเรียน
มีหลักเกณฑดังนี้

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จสิ้น
กอนวันเปดภาคการศึกษานั้น ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

นักศึกษา (ปกติ)

นักศึกษา 
(ภาวะรอพินิจ/ภาวะวิกฤต)

นักศึกษา 
(ภาวะรอพินิจ/ภาวะวิกฤต)

มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนได 
ไมต่ำกวา 9 หนวยกิต 
ไมเกิน 22 หนวยกิต

มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนได 
ไมเกิน 16 หนวยกิต 

มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนได 
ไมเกิน 6 หนวยกิต 

มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน 
ไดไมเกิน 9 หนวยกิต

(ยกเวนแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชากำหนดไวเปนอยางอื่น)

นักศึกษา (ปกติ)

ภาคการศึกษาฤดูรอนภาคการศึกษาปกติ

การลงทะเบียนเกินหรือต่ำกวาหนวยกิต
ที่กำหนดในภาคการศึกษาปกติ

สามารถใชสิทธ์ิได 2 กรณี

นักศึกษาสามารถใชสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนได ภาคการศึกษาสุดทายที่จะสำเร็จการศึกษา

*แตทั้ง 2 กรณีตองขออนุมัติจากคณบดี

มากกวา 22 หนวยกิต และไมเกิน 25 หนวยกิต 
หรือนอยกวา 9 หนวยกิต

นักศึกษามีหนวยกิตเหลืออยูใมเกิน 25 หนวยกิต
หรือต่ำกวา 9 หนวยกิต
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ได 1 ภาคการศึกษา
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การชำระเงิน
คาลงทะเบียน

นักศึกษาตองชำระเงินคาลงทะเบียนเรียน
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หากนักศึกษาไมชำระเงินคาลงทะเบียนตามกำหนด

ภาคการศึกษาปกติ
หากพนกำหนดจะตองชำระคาธรรมเนียมเพิ่มเปนคาปรับตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด (จำนวน 500 บาท)

หากไมชำระคาลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดและ
เลยจากระยะเวลาคาปรับแลวนักศึกษาจะถูกยกเลิก

ผลการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น

ภาคการศึกษาฤดูรอน
หากพนกำหนดระยะเวลาที่กำหนดถือวา

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอนเปนโมฆะ

ในภาคการศึกษาใดหากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถ
ขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา โดยยื่นคำรองขออนุมัติตอคณบดีภายใน 30 วัน

นับแตวันเปดภาคการศึกษานั้น พรอมชำระคาธรรมเนียม เพื่อรักษาสภาพ
การเปนนักศึกษาตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด (จำนวน 500 บาท/ ภาคการศึกษา)

การขอรักษาสภาพนักศึกษา
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ทำไมถอนรายวิชาแลวขึ้น W ใน Transcript 

?
?

?

WEEK 1 2

ในชวงเปดเทอมสองสัปดาหแรกจะสามารถ
เพิ่มถอนรายวิชาได โดยไมปรากฏรายวิชา 
ในใบแสดงผลการเรียน หรือ ไมปรากฏ 
เปนสัญลักษณ (W)

3

5

9

12

13 15 17

การเพิ่มถอนรายวิชาตั้งแตสัปดาหที่ 3 - 12 
สามารถกระทำได โดยจะตองไดรับความเห็นชอบ 
จากอาจารยประจำวิชา อาจารยผูสอน 
และคณบดี แตจะปรากฏสัญลักษณ (W)             
ในใบแสดงผลการเรียน

ระเบียบนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

WEEK

การเพิ่มถอนรายวิชาจะไมสามารถทำไดใน
สัปดาหที่ 12 เปนตนไป

การเพิ่มและถอนรายวิชา

หากทำการถอนรายวิชาใด ๆ นอกเหนือชวง “เพ่ิม-ถอนรายวิชา” ท่ีทางมหาวิทยาลัยกำหนดให
จะปรากฏเปนสัญลักษณ   (W)  ในระบบ น่ันหมายถึงวาคุณไดทำการดรอปในรายวิชาน้ันๆ  

Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�¹Õéà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ àÃ×èÍ§ "¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�â´ÂãªŒà·¤¹Ô¤ÍÔ¹â¿¡ÃÒ¿�¡ àÃ×èÍ§¢ŒÍºÑ§¤ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕ"

?

Midterm

Final
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ทำไมถอนรายวิชาแลวขึ้น W ใน Transcript 

?
?

?

WEEK 1 2

ในชวงเปดเทอมสองสัปดาหแรกจะสามารถ
เพิ่มถอนรายวิชาได โดยไมปรากฏรายวิชา 
ในใบแสดงผลการเรียน หรือ ไมปรากฏ 
เปนสัญลักษณ (W)

3

5

9

12

13 15 17

การเพิ่มถอนรายวิชาตั้งแตสัปดาหที่ 3 - 12 
สามารถกระทำได โดยจะตองไดรับความเห็นชอบ 
จากอาจารยประจำวิชา อาจารยผูสอน 
และคณบดี แตจะปรากฏสัญลักษณ (W)             
ในใบแสดงผลการเรียน

ระเบียบนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

WEEK

การเพิ่มถอนรายวิชาจะไมสามารถทำไดใน
สัปดาหที่ 12 เปนตนไป

การเพิ่มและถอนรายวิชา

หากทำการถอนรายวิชาใด ๆ นอกเหนือชวง “เพ่ิม-ถอนรายวิชา” ท่ีทางมหาวิทยาลัยกำหนดให
จะปรากฏเปนสัญลักษณ   (W)  ในระบบ น่ันหมายถึงวาคุณไดทำการดรอปในรายวิชาน้ันๆ  

Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�¹Õéà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ àÃ×èÍ§ "¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�â´ÂãªŒà·¤¹Ô¤ÍÔ¹â¿¡ÃÒ¿�¡ àÃ×èÍ§¢ŒÍºÑ§¤ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕ"

?

Midterm

Final
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F

D W

Uการเรียนซ้ำ
ReGrade

นักศึกษาที่มีผลการเรียน D หรือ D+ 
มีสิทธิลงทะเบียนเรียนซ้ำอีกได
โดยจะนับระดับคะแนนที่ดีที่สุดเพียงครั้งเดียวD

D +

F

F U W
หากปรากฏ (F) , (W) , (U) ในใบแสดงผลการศึกษา นักศึกษาจะ
ตองลงทะเบียนซ้ำซึ่งขึ้นอยูกับรายวิชาดังกลาววาจัดอยูในหมวดใด

รายวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพหรือวิชาชีพบังคับ

รายวิชาวิชาชีพเลือกหรือ
รายวิชาเลือกเสรี

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน
วิชานั้นซ้ำในหลักสูตร

จนกวาจะผาน

นักศึกษาสามารถลงทะเบียน 
เรียนรายวิชาเลือกอื่นแทนได

นักศึกษาที่มีระดับคะแนนเปน (F) หรือ (U)
เมื่อมีการลงทะเบียนเรียน รายวิชาซ้ำ หรือแทนกันแลว ใหนับหนวยกิต
ของวิชาดังกลาวเพียงครั้งเดียว ในการหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�¹Õéà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ àÃ×èÍ§ "¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�â´ÂãªŒà·¤¹Ô¤ÍÔ¹â¿¡ÃÒ¿�¡ àÃ×èÍ§¢ŒÍºÑ§¤ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕ"



การวัดและประ เมิน
ผลการศึกษา

สำหรับเวลาในการเขาเรียน นักศึกษาตองมีระยะเวลาศึกษา  
ไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 

คาระดับคะแนน / หนวยกิต

0.0

1.5

2.0

3.0

3.5

ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D F

4.0

2.5

1.0

 ดีเยี่ยม 
(Excellent)

 ดีมาก 
(Very Good)

 ดี 
(Good)

 ดีพอใช 
(Fairly Good)

 พอใช 
(Fair)

ออน
(Poor)

ออนมาก
(Very Poor)

ตก (Fail)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�¹Õéà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ àÃ×èÍ§ "¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�â´ÂãªŒà·¤¹Ô¤ÍÔ¹â¿¡ÃÒ¿�¡ àÃ×èÍ§¢ŒÍºÑ§¤ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕ"

แลวเกรดที่ขึ้นเปน I, S, W, U, AU 
ละครับ หมายความวาอะไร ?..??..

เกิดจากกรณีที่ไมมีการประเมินผล
เปนระดับคะแนนแตละตัวมีความหมายดังนี้
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กรณีที่ไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน
อาจารยผูสอนจะประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณ

โดยสัญลักษณแตละตัวมีความหมายดังนี้

W

I

U

S

AU

ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ
(Withdrawn)

การประเมินผลยังไมสมบูรณ
(Incomplete)

ผลการศึกษา การปฏิบัติ ฝกงาน 
เปนที่นาพอใจ (Satisfactory)

ผลการศึกษา การปฏิบัติ ฝกงาน
ไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory)

การลงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษ
โดยไมนับรวมหนวยกิต

(  )

(  )

Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�¹Õéà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ àÃ×èÍ§ "¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�â´ÂãªŒà·¤¹Ô¤ÍÔ¹â¿¡ÃÒ¿�¡ àÃ×èÍ§¢ŒÍºÑ§¤ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕ"
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ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมคือ
คะแนนเฉลี่ยที่คำนวณ

จากรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ในเทอมแรกถึงเทอมปจจุบันที่

นักศึกษากำลังศึกษา

 3 วิธีงาย ๆ 
ในการคำนวณคะแนนเฉลี่ย

ตัวอยาง
การคำนวณเกรดเฉลี่ย/ภาคการศึกษา

                    
             

 1      ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3.0       A       4             12.0
 2      เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษ       3.0       B       3                 9.0
 3      สถิติในชีวิตประจำวัน     3.0       B+      3.5            10.5
 4      ภาษาอังกฤษ       3.0       B       3                 9.0
 5      หลักการผลิตสื่อ       3.0      A       4                12.0
 6      จริยธรรมสื่อสารมวลชน     3.0      A       4                12.0
         รวม      18       รวม           64.5
   64.5 / 18 = 3.58

วิชาที่              วิชา     หนวยกิต      เกรด  คาระดับคะแนน 
หนวยกิต

คูณ
คาระดับคะแนน

ไมมีการปดทศนิยมใดๆ ทั้งสิ้นใชเพียง 2 ตำแหนง 
เชน คำนวณ ได 3.58999 

จะไมปดเปน 3.59 จะไดเพียง 3.58

Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�¹Õéà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ àÃ×èÍ§ "¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�â´ÂãªŒà·¤¹Ô¤ÍÔ¹â¿¡ÃÒ¿�¡ àÃ×èÍ§¢ŒÍºÑ§¤ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕ"

STEP 1

STEP 1

STEP 1

STEP 2

STEP 2

STEP 2

STEP 3

STEP 3

นำเกรดคูณดวยหนวยกิต
ของแตละรายวิชา 
รวม (ผลคูณที่ไดจาก 
ของทุกรายวิชา) 
นำผลรวมที่ไดจาก
เปนตัวตั้ง หารดวยจำนวน
หนวยกิตรวมของภาคเรียน
หรือปการศึกษานั้น

(กรุณาใชตารางประกอบ)
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 1       ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3.0      A       4            12.0
 2      เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     3.0      B       3                9.0
 3      สถิติในชีวิตประจำวัน     3.0      B+      3.5           10.5
 4      ภาษาอังกฤษ       3.0      B       3                9.0
 5      หลักการผลิตสื่อ       3.0     A       4               12.0
 6      จริยธรรมสื่อสารมวลชน     3.0     A       4               12.0
         รวม      18       รวม           64.5
   64.5/ 18 = 3.58

วิชาที่              วิชา    หนวยกิต     เกรด คาระดับคะแนน  
หนวยกิต

คูณ
คาระดับคะแนน

หนวยกิต
คูณ

คาระดับคะแนน            

  1     จริยธรรมสำหรับมนุษย     3.0       B       3             9.0
  2     เศรษฐกิจพอเพียง                   3.0       B       3                9.0
  3     ภาษาอังกฤษ2                      3.0       B+      3.5           10.5
  4     การออกแบบนิเทศศิลป     3.0       A       4                12.0
  5     การโฆษณาประชาสัมพันธ      3.0      A       4                12.0
  6     ศิลปะการแสดง                      3.0      B       3                 9.0
         รวม      18       รวม            61.5
   61.5/ 18 = 3.41

วิชาที่              วิชา    หนวยกิต     เกรด คาระดับคะแนน  

วิธีงาย ๆ ในการ
คำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม/ปการศึกษา

ผลรวม
จำนวนหนวยกิต
ทุกเทอม บวก กัน

ผลรวม
หนวยกิต คูณ 
คาระดับคะแนน
ของทุกเทอม

มีวิธีการใชแนวปฏิบัติใกลเคียงกัน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ผลรวม
จำนวนหนวยกิตทุกเทอม บวก กัน

ภาคการศึกษาที่ 1/2559 = 18 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 = 18 หนวยกิต

รวม = 36 หนวยกิต

ผลรวม
หนวยกิต คูณ คาระดับคะแนนของทุกเทอม

ภาคการศึกษาที่ 1/2559 = 64.5
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 = 61.5

รวม = 126

126 หาร 36
เกรดเฉลี่ยสะสม = 3.50

ขอดีของการคำนวณเกรดเฉลี่ย และเกรดเฉลี่ยรวมเปน 
คือ นักศึกษาสามารถใชคาดคะเนคะแนน เพื่อวางแผนการเรียน

ในแตละรายวิชาของแตละเทอมได

Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�¹Õéà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ àÃ×èÍ§ "¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�â´ÂãªŒà·¤¹Ô¤ÍÔ¹â¿¡ÃÒ¿�¡ àÃ×èÍ§¢ŒÍºÑ§¤ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕ"
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Ê¶Ò¹ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ËÒ¡¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµèÓ¡Ç‹Òà¡³±� ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐÁÕÊ¶Ò¹ÀÒ¾à»ÅÕèÂ¹¨Ò¡»¡µÔä» ÁÒ´Ù¡Ñ¹Ç‹ÒËÅÑ¡à¡³±�ÍÂ‹Ò§äÃ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕÃÐ´Ñº
¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂÊÐÊÁ 

µÑé§áµ‹1.25-1.99 ã¹
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 2

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
»¡µÔ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ÀÒÇÐÇÔ¡Äµ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ÀÒÇÐÃÍ¾Ô¹Ô¨

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕÃÐ´Ñº
¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂÊÐÊÁ
µÑé§áµ‹ 2.00 ¢Öé¹ä»

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕÃÐ´Ñº
¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂÊÐÊÁ 

µÑé§áµ‹1.00-1.99 ã¹
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 1

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÈÖ¡ÉÒ¤Ãº 2
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅŒÇ
áµ‹ä´Œà¡Ã´à©ÅÕèÂÊÐÊÁ
µÑé§áµ‹ 1.50 - 1.99
ÀÒÇÐÃÍ¾Ô¹Ô¨ ¤ÃÑé§·Õè 1

   

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÈÖ¡ÉÒ·ÕèÍÂÙ‹ã¹
ÀÒÇÐÃÍ¾Ô¹Ô¨¤ÃÑé§·Õè 1
·Õèä´Œà¡Ã´à©ÅÕèÂÊÐÊÁ

µÑé§áµ‹ 1.70 - 1.99 
ã¹ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¶Ñ´ä»
ÀÒÇÐÃÍ¾Ô¹Ô¨¤ÃÑé§·Õè 2

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÈÖ¡ÉÒ·ÕèÍÂÙ‹ã¹
ÀÒÇÐÃÍ¾Ô¹Ô¨¤ÃÑé§·Õè 2
·Õèä´Œà¡Ã´à©ÅÕèÂÊÐÊÁ

µÑé§áµ‹ 1.90 - 1.99 
ã¹ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¶Ñ´ä»
ÀÒÇÐÃÍ¾Ô¹Ô¨¤ÃÑé§·Õè 3

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÀÒÇÐÃÍ¾Ô¹Ô¨
¤×Í¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕÃÐ´Ñº
¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂÊÐÊÁ 
µèÓ¡Ç‹Ò  2.00 

Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�¹Õéà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ àÃ×èÍ§ "¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�â´ÂãªŒà·¤¹Ô¤ÍÔ¹â¿¡ÃÒ¿�¡ àÃ×èÍ§¢ŒÍºÑ§¤ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕ"
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Ê¶Ò¹ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ËÒ¡¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµèÓ¡Ç‹Òà¡³±� ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐÁÕÊ¶Ò¹ÀÒ¾à»ÅÕèÂ¹¨Ò¡»¡µÔä» ÁÒ´Ù¡Ñ¹Ç‹ÒËÅÑ¡à¡³±�ÍÂ‹Ò§äÃ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕÃÐ´Ñº
¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂÊÐÊÁ 

µÑé§áµ‹1.25-1.99 ã¹
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 2

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
»¡µÔ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ÀÒÇÐÇÔ¡Äµ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ÀÒÇÐÃÍ¾Ô¹Ô¨

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕÃÐ´Ñº
¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂÊÐÊÁ
µÑé§áµ‹ 2.00 ¢Öé¹ä»

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕÃÐ´Ñº
¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂÊÐÊÁ 

µÑé§áµ‹1.00-1.99 ã¹
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 1

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÈÖ¡ÉÒ¤Ãº 2
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅŒÇ
áµ‹ä´Œà¡Ã´à©ÅÕèÂÊÐÊÁ
µÑé§áµ‹ 1.50 - 1.99
ÀÒÇÐÃÍ¾Ô¹Ô¨ ¤ÃÑé§·Õè 1

   

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÈÖ¡ÉÒ·ÕèÍÂÙ‹ã¹
ÀÒÇÐÃÍ¾Ô¹Ô¨¤ÃÑé§·Õè 1
·Õèä´Œà¡Ã´à©ÅÕèÂÊÐÊÁ

µÑé§áµ‹ 1.70 - 1.99 
ã¹ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¶Ñ´ä»
ÀÒÇÐÃÍ¾Ô¹Ô¨¤ÃÑé§·Õè 2

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÈÖ¡ÉÒ·ÕèÍÂÙ‹ã¹
ÀÒÇÐÃÍ¾Ô¹Ô¨¤ÃÑé§·Õè 2
·Õèä´Œà¡Ã´à©ÅÕèÂÊÐÊÁ

µÑé§áµ‹ 1.90 - 1.99 
ã¹ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¶Ñ´ä»
ÀÒÇÐÃÍ¾Ô¹Ô¨¤ÃÑé§·Õè 3

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÀÒÇÐÃÍ¾Ô¹Ô¨
¤×Í¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕÃÐ´Ñº
¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂÊÐÊÁ 
µèÓ¡Ç‹Ò  2.00 

Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�¹Õéà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ àÃ×èÍ§ "¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�â´ÂãªŒà·¤¹Ô¤ÍÔ¹â¿¡ÃÒ¿�¡ àÃ×èÍ§¢ŒÍºÑ§¤ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕ"

?
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¡ÒÃÅÒ¾Ñ¡
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

¡ÒÃÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ à»š¹¡ÒÃÅÒ¾Ñ¡·Ñé§ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¶×ÍÇ‹Òà»š¹¡ÒÃãËŒÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹
ã¹·Ø¡ÃÒÂÇÔªÒ¢Í§ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Ñé¹ «Öè§ÃÒÂÇÔªÒ·Ñé§ËÁ´¨ÐäÁ‹»ÃÒ¡¯ÍÂÙ‹ã¹ãºáÊ´§¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

áµ‹ËÒ¡à»š¹¡ÒÃÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒËÅÑ§¨Ò¡ÊÑ»´ÒË�·Õè 12 ã¹ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»¡µÔ ËÃ×ÍËÅÑ§¨Ò¡
ÊÑ»´ÒË�·Õè 5 ã¹ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÄ´ÙÃŒÍ¹ ¨Ð¶Ù¡ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà»š¹ (W)

àËµØáË‹§¡ÒÃÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

¶Ù¡à¡³±�
ËÃ×Íà¢ŒÒÃÑº

ÃÒª¡ÒÃ·ËÒÃ

ä´Œ·Ø¹
áÅ¡à»ÅÕèÂ¹
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

»ÃÐÊº
ÍØºÑµÔàËµØ/ 
à¨çº»†ÇÂ

Â×è¹¤ÓÃŒÍ§¢ÍÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
â´Âä´ŒÃÑºÍ¹ØÁÑµÔ¨Ò¡¤³º´Õ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹ ã¹ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÃ¡ äÁ‹ÁÕÊÔ·¸ìÔ¢ÍÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ËÒ¡ÁÕàËµØÍÑ¹¤ÇÃãËŒàÊ¹Í
Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÍ¹ØÁÑµÔ

¢ŒÍÂ¡àÇŒ¹

¡ÒÃÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾  ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ð¡ÃÐ·Óä´ŒäÁ‹à¡Ô¹  2  ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
µÔ´µ‹Í¡Ñ¹ ËÒ¡ÁÕàËµØÍÑ¹¤ÇÃãËŒàÊ¹ÍÍ¸Ô¡ÒÃº´ÕÍ¹ØÁÑµÔ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§ªÓÃÐà§Ô¹¤‹ÒÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾¡ÒÃà»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµÒÁ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÓË¹´

Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�¹Õéà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ àÃ×èÍ§ "¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�â´ÂãªŒà·¤¹Ô¤ÍÔ¹â¿¡ÃÒ¿�¡ àÃ×èÍ§¢ŒÍºÑ§¤ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕ"
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?
?

?

ถาตองการโอนยายสาขา หรือคณะตองทำอยางไร

การโอน
การยาย

นักศึกษาตองศึกษาในคณะเดิมที่สังกัดมาแลว
ไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ 

และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 30 หนวยกิต

การยายหลักสูตร
สาขาวิชาตางคณะ

การยายหลักสูตรสาขาวิชา
ในคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู

1. นักศึกษาควรพูดคุยและไดรับ
อนุญาตจากหลักสูตร
ผูปกครองและอาจารยที่ปรึกษา

1. นักศึกษาควรพูดคุยและไดรับ
อนุญาตจากหลักสูตร
ผูปกครองและอาจารยที่ปรึกษา

3. การรับอนุมัติใหยายหลักสูตร
สาขาวิชาตางคณะใหเทียบโอน
เฉพาะรายวิชาที่อยูในหลักสูตร
สาขาวิชาใหมที่เขาศึกษา

3. การรับอนุมัติใหยายหลักสูตร
สาขาวิชาในคณะใหเทียบโอน
เฉพาะรายวิชาที่อยูในหลักสูตร
สาขาวิชาใหมที่เขาศึกษา

4. ระยะเวลาที่ศึกษาใหนับแต
วันที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ตามสังกัดคณะเดิม

2. ทำเรื่องถึงคณบดี คณะที่ตน
สังกัดอยู และไดรับอนุมัติจาก
คณบดีของคณะที่นักศึกษาประสงค
จะยายไปสังกัด โดยยื่นคำรอง

ขอยายตอคณะกอนกำหนดการลงทะเบียนในภาค
การศึกษาใหมไมนอยกวา 30 วัน

2. ทำเรื่องถึงคณบดี คณะที่ตน
สังกัดอยู และไดรับอนุมัติจาก
คณบดีของคณะที่นักศึกษาประสงค
จะยายไปสังกัด โดยยื่นคำรอง

ขอยายตอคณะกอนกำหนดการลงทะเบียนในภาค
การศึกษาใหมไมนอยกวา 30 วัน

4. ระยะเวลาที่ศึกษาใหนับแต
วันที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ตามสังกัดคณะเดิม

Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�¹Õéà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ àÃ×èÍ§ "¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�â´ÂãªŒà·¤¹Ô¤ÍÔ¹â¿¡ÃÒ¿�¡ àÃ×èÍ§¢ŒÍºÑ§¤ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕ"



Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�¹Õéà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ àÃ×èÍ§ "¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�â´ÂãªŒà·¤¹Ô¤ÍÔ¹â¿¡ÃÒ¿�¡ àÃ×èÍ§¢ŒÍºÑ§¤ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕ"
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การพนสภาพ
การเปนนักศึกษา

ผลการเรียนไมเปนไป
ตามที่กำหนด

ใชเวลาศึกษาเกินกวาสองเทา
ของระยะเวลาที่กำหนด
ในหลักสูตรสาขาวิชา

ไมชำระคาธรรมเนียม
เพื่อรักษาสภาพ

ไมลงทะเบียนเรียน ถูกใหออก

ลาออกเสียชีวิต

ผลการเรียนไมเปนไปตามที่กำหนด คืออะไร?

แต 2กรณี ของการพนสภาพนักศึกษา ที่สามารถขอคืนสภาพได 

ระยะเวลาที่เขาศึกษา 
(ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพัก 

หรือถูกใหพักการศึกษา)
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

สถานะปกติ

ภาวะวิกฤต

ถูกใหออก
หรือRetire

โดยตองทำหนังสือถึงอธิการบดี เพื่อขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา ในกรณีดังตอไปนี้

1
ลงทะเบียนเรียนไมทันตาม

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2
ชำระคาธรรมเนียมรักษาสภาพ

การเปนนักศึกษาไมทันตามระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ทั้ง 2 กรณีตองไมพนกำหนด
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่พนสภาพ

การเปนนักศึกษา

รอพินิจ 1

รอพินิจ 1

รอพินิจ 2

รอพินิจ 2

รอพินิจ 3

รอพินิจ 3



สำเร็จการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิขอสำเร็จการศึกษา

ศึกษาครบตามหลักสูตรสาขาวิชา
และขอกำหนดของคณะนั้น

มีหนวยกิตสะสมไมต่ำกวาที่หลักสูตร
กำหนดและไดคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ำกวา 2.00

ไมประพฤติขัดตอระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และตองมีใบแสดงผล
กิจกรรมเสริมหลักสูตรสาขาวิชา
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตองยื่นคำรอง
ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อขอรับปริญญาพรอม

ชำระเงินคาขึ้นทะเบียนบัณฑิตจำนวน 1,500 บาท 
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ชำระเงิน

นักศึกษาตองยื่นคำรองขอสำเร็จ
การศึกษาและขออนุมัติปริญญา 
ตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 30 วันในภาคการศึกษา

ที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา

ยื่นคำรอง

Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�¹Õéà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ àÃ×èÍ§ "¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�â´ÂãªŒà·¤¹Ô¤ÍÔ¹â¿¡ÃÒ¿�¡ àÃ×èÍ§¢ŒÍºÑ§¤ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕ"

1

2

3
ผานการทดสอบสมรรถนะตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    - ดานวิชาชีพ
    - ดานภาษาอังกฤษ
    - ดานสารสนเทศ (ICT)

4
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(สำหรับนักศึกษา ป 2559 เปนตนไป)



การใหปริญญาเกียรตินิยม
และเหรียญเกียรตินิยม

นักศึกษาผูมีสิทธิ์ไดรับอนุมัติปริญาเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผูที่จะไดรับ
ปริญญาเกียรตินิยม

ใชระยะเวลาศึกษาอยางมากไมเกินจำนวนภาคการศึกษาตามที่
หลักสูตรสาขาวิชากำหนด

ไมเคยลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาใด

ไมเคยถูกลงโทษเนื่องจากความผิดทางวินัย

มีระดับคะแนนไมต่ำกวา C ในทุกรายวิชาที่ศึกษา

ไมเคยลาพักการศึกษา (ยกเวน ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหาร/ 
ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นท่ีมหาวิทยาลัย
เห็นควร/ ประสบเหตุภยันตรายหรือเจ็บปวยตองพักรักษาตัวตาม
คำสั่งแพทยเปนเวลาไมเกินรอยละ 20 ของระยะเวลาศึกษาทั้งหมด
โดยมีใบรับรองแพทย)

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1 มีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่กำหนด
2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ำกวา 3.60

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง
1 มีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่กำหนด
2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ำกวา 3.25

เกียรตินิยมเหรียญทอง
1 มีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่กำหนด
2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดเปนลำดับ 1
ของทุกหลักสูตรสาขาวิชาในคณะ

เกียรตินิยมเหรียญเงิน
1 มีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่กำหนด
2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดเปนลำดับ 2
ของทุกหลักสูตรสาขาวิชาในคณะ

Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�¹Õéà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ àÃ×èÍ§ "¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¹äÅ¹�â´ÂãªŒà·¤¹Ô¤ÍÔ¹â¿¡ÃÒ¿�¡ àÃ×èÍ§¢ŒÍºÑ§¤ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕ"
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สำเร็จการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิขอสำเร็จการศึกษา

ศึกษาครบตามหลักสูตรสาขาวิชา
และขอกำหนดของคณะนั้น

มีหนวยกิตสะสมไมต่ำกวาที่หลักสูตร
กำหนดและไดคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ำกวา 2.00

ไมประพฤติขัดตอระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และตองมีใบแสดงผล
กิจกรรมเสริมหลักสูตรสาขาวิชา
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตองยื่นคำรอง
ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อขอรับปริญญาพรอม

ชำระเงินคาขึ้นทะเบียนบัณฑิตจำนวน 1,500 บาท 
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ชำระเงิน

นักศึกษาตองยื่นคำรองขอสำเร็จ
การศึกษาและขออนุมัติปริญญา 
ตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 30 วันในภาคการศึกษา

ที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา

ยื่นคำรอง
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ผานการทดสอบสมรรถนะตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    - ดานวิชาชีพ
    - ดานภาษาอังกฤษ
    - ดานสารสนเทศ (ICT)
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(สำหรับนักศึกษา ป 2559 เปนตนไป)
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