ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537
----------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2534
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2537 ”
ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้กับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน
ของปการศึกษา 2537 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2534
3.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2536
กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดแยงกับความในขอบังคับนี้ ใหใช
ขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 การศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ ใหใชระบบหนวยกิตทวิภาค
ขอ 5 นักศึกษา หมายถึง ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเรียบรอยแลว แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
5.1 นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือผูไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยยอมรับวาเทียบเทา และไดรับการ
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คัดเลือกเขาศึกษาตามระเบียบวาดวยการศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือเปนผูที่มหาวิทยาลัย
อนุมัติใหเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญา
5.2 นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษ
โดยมีความประสงคที่จะไมขอรับปริญญา หรือตองการศึกษาเพื่อขอโอนหนวยกิตไปยังมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด
สําหรับคุณสมบัติของผูที่จะเขาเปนนักศึกษา ตามขอ 5.2 นั้น ใหเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอ 6 มหาวิทยาลัยอาจจะอนุมัติใหผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยนี้ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาสามัญ เพื่อศึกษารับปริญญาในอีกสาขาหนึ่งได ทั้งนี้โดย
คณะกรรมการประจําคณะของคณะวิชาที่ผูนั้นประสงคจะเขาศึกษามีมติเห็นชอบใหรับเขาศึกษา ให
คณะกรรมการประจํ า คณะที่ จ ะรั บเขาศึก ษามีอํา นาจพิจ ารณาเที ย บรายวิ ชา และหน ว ยกิตที่ผูนั้ น
ไดศึกษาไวแลว พรอมทั้งกําหนดเงื่อนไขการศึกษา และจํานวนหนวยกิตที่จะตองศึกษาในสาขาวิชา
ที่ขอเขาศึกษา แตทั้งนี้จะตองมีหนวยกิตสะสมใหมไมนอยกวา 60 หนวยกิต และมีเวลาศึกษาตออีก
ไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษาปกติ
ขอ 7 ในกรณีที่นักศึกษากระทําผิด ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาอาจไดรับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
7.1 ภาคทัณฑ
7.2 พักการศึกษา
7.3 พนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ 8 การลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบในการสอบประจําภาค หรือการ
สอบระหวางภาค ใหกรรมการควบคุมการสอบรวมกับคณะกรรมการประจําคณะวิชาที่จัดสอน หรือ
คณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปประจําวิทยาเขตแลวแตกรณี เปนผูพิจารณารวมกันวาเปนความผิด
ประเภททุจริต หรือสอเจตนาทุจริต หรือเปนความผิดอยางอื่น คือ
8.1 ถาเปนความผิดประเภททุจริต หรือเชื่อไดวาเจตนาทุจริต ใหลงโทษนักศึกษา
ผูกระทําความผิด ดังตอไปนี้
8.1.1 ให ค ณบดี ค ณะวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาผู นั้ น สั ง กั ด อยู เป น ผู พิ จ ารณาสั่ ง ให
นักศึกษาผูนั้นได F หรือ U แลวแตกรณี ในรายวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ และ
8.1.2 ใหคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาผูนั้นสังกัดอยู พิจารณาสั่งให
นักศึกษาผูนั้นพักการศึกษาอยางนอย 1 ภาคการศึกษาปกติหรืออาจใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษา
ก็ได การพักการศึกษาของนักศึกษาที่กระทําผิดนั้น ใหเริ่มในภาคการศึกษาปกติ ถัดจากภาคการศึกษา
ที่กระทําผิด และใหนับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเปนระยะเวลาการศึกษาดวย
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8.2 ถาเปนความผิดประเภทผิดระเบียบการสอบอยางอื่นนอกเหนือจากขอ 8.1 ให
คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาผูนั้นสังกัดอยู เปนผูพิจารณาการลงโทษตามควรแกความผิด
ทั้ งนี้ ใหคณบดี ค ณะวิช าที่ นัก ศึก ษาผู ก ระทํา ผิด นั้น สังกั ด อยู ดํา เนิน การลงโทษตามมติ
คณะกรรมการตามวรรคแรก แลวแจงใหกองบริการการศึกษาทราบทันที
ขอ 9 การนับวันตาง ๆ ตามขอบังคับนี้ ใหนับทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ และใหถือ
กําหนดวันตามปฏิทินการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป
หมวด 2
การจัดการศึกษา
ขอ 10 การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษา
ในแตละปการศึกษาออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
10.1 ภาคการศึกษาตน มีเวลาเรียนประมาณ 16 สัปดาห
10.2 ภาคการศึกษาปลาย มีเวลาเรียนประมาณ 16 สัปดาห
นอกจากนั้นอาจจะจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาปลายอีก 1 ภาคก็ได
โดยมีเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห
ขอ 11 การนับเวลาการศึกษา ใหนับเฉพาะภาคการศึกษาปกติที่คณะวิชาเปดทําการสอน
แตไมนับรวมเวลาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตามขอ 21.1, 21.2, 21.3 และ 21.4
ขอ 12 ใหกําหนดคําวา "หนวยกิต" เปนหนวยสําหรับวัดปริมาณการศึกษา ตามลักษณะงาน
ของแตละรายวิชา
ขอ 13 การกําหนดคาหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษาปกติ ใหกําหนดตาม
เกณฑ ดังนี้
13.1 รายวิชาที่นักศึกษาใชเวลาฟงบรรยายสัปดาหละ 1 ชั่วโมง และมีการเตรียม หรือ
การศึกษานอกเวลาเรียนอีกสัปดาหละ 2 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
13.2 รายวิชาที่นักศึกษาใชเวลาปฏิบัติการ อภิปรายหรือสัมมนา สัปดาหละ 2 - 3
ชั่วโมง และเมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาเรียนแลว นักศึกษาใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ 3 ชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
ขอ 14 การกําหนดคาหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ใหกําหนด
ชั่วโมงเรียนของทุกหนวยกิตไมนอยกวาจํานวนชั่วโมงเรียนที่ตองใชในภาคการศึกษาปกติ
ขอ 15 ใหแตละคณะวิชากําหนดหลักสูตรและจํานวนหนวยกิตที่จะตองเรียน โดยจะตองมี
วิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละหลักสูตร
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ขอ 16 ใหแตละคณะวิชาออกระเบียบและกําหนดหลักเกณฑในการเลือก และการขอเปลี่ยน
สาขาวิชาเอก และ/หรือวิชาโท
ขอ 17 ใหคณะวิชา หรือคณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปประจําวิทยาเขต สงชื่อรายวิชาที่
จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหกองบริการการศึกษาทราบกอนวันลงทะเบียนวิชาเรียน
ภายหลังวันลงทะเบียนวิชาเรียนแลว หากคณะวิชาหรือคณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําวิทยาเขต จําเปนตองเปดสอนรายวิชาใหมเพิ่มเติม หรือไมเปดสอนรายวิชาใดที่ไดแจงไวก็ให
ดําเนินการได แตตองไมเกิน 14 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ขอ 18 การโอนสังกัดคณะวิชาของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการโอนสังกัดคณะวิชาฉบับที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น สวนการรับโอนนักศึกษาจากสถาบัน
อื่น ๆ นั้น ใหมหาวิทยาลัยออกระเบียบและกําหนดหลักเกณฑซึ่งไมขัดกับขอบังคับนี้ ทั้งนี้ นักศึกษาที่
รับโอนจะตองมีเวลาการศึกษาตอเนื่องในคณะวิชาที่เขาศึกษาใหมไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษาปกติ
และจะตองมีหนวยกิตสะสมใหมไมนอยกวา 60 หนวยกิต
ขอ 19 การเทียบฐานะชั้นปที่ของนักศึกษา ใหถือเอาปการศึกษาแรกที่นักศึกษาขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษาเปนชั้นปที่หนึ่งเปนตนไป ยกเวนคณะวิชาที่มีวิธีการเทียบฐานะชั้นปเปนอยางอื่น ให
เปนไปตามเกณฑของคณะวิชานั้น
ขอ 20 สภาพนักศึกษาแบงออกได ดังนี้
20.1 นักศึกษาเรียนเดน ไดแก นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและสอบไดคาระดับเฉลี่ย
สะสมตั้งแต 3.20 ขึ้นไป ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค
20.2 นักศึกษาปกติ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ขึ้นไป
20.3 นักศึกษารอพินิจ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00
การจําแนกสภาพนักศึกษา จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแตละภาค เวนแตนักศึกษา
ที่เ ขาศึก ษาเปนภาคการศึก ษาแรกจะกระทํา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ สอง นับแต เ ริ่ มเขาศึ ก ษาและ
นักศึกษาที่ศึกษาครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบถวนกอนที่จะไดรับปริญญา จะกระทําเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาปกติหรือสิ้นภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนสุดทายที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ขอ 21 การลาพักการศึกษา นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาตอคณบดีคณะวิชาที่
นักศึกษาสังกัดไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
21.1 ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
21.2 ไดรับทุนการศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
สนับสนุน
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21.3 เจ็บปวย ตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่ง หรือความเห็นชอบของแพทย
โดยมีใบรับรองแพทย หรือใบความเห็นแพทยจากโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลซึ่งมหาวิทยาลัย
ยอมรับ
21.4 มีเหตุจําเปนสุดวิสัย อันควรไดรับการพิจารณาใหลาพักการศึกษาได
21.5 มีความจําเปนสวนตัว ในกรณีนี้นักศึกษาจะตองไดลงทะเบียนวิชาเรียนมาแลว
ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษากอนลงทะเบียนวิชาเรียน นักศึกษาตองยื่นคํารองตอ
คณบดีคณะวิชาที่ตนสังกัดอยางชาภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา และจะตองเสีย
คาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาไว หากนักศึกษาขอลาพักการศึกษาหลังจากที่ได
ลงทะเบียนวิชาเรียนแลวนักศึกษาตองยื่นคํารองโดยเร็วที่สุด
ขอ 22 ให คณบดีคณะวิ ชาที่นักศึกษาสังกัด อนุมัติ ให ลาพักการศึกษาได ครั้งละไมเ กิน 2
ภาคการศึกษาปกติ ถานักศึกษายังมีความจําเปนที่จะตองขอลาพักการศึกษาตอไปอีก ใหยื่นคํารอง
ขอลาพักการศึกษาใหมตามวิธีการดังกลาว
ขอ 23 นัก ศึกษาที่ ไ ด รับอนุ มั ติใ หลาพักการศึก ษา หรื อที่ถูก สั่ งพั กการศึกษาเมื่อจะกลับ
เข า ศึ ก ษาใหม จะต อ งยื่ น คํ า ร อ งขอกลับ เข า ศึ ก ษาต อ คณบดี ค ณะวิ ช าที่ ต นสั ง กั ด ก อ นวั น เป ด ภาค
การศึกษาไมนอยกวา 14 วัน และจะตองแสดงหลักฐานดวยวาไดชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษา
ในชวงที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือที่ถูกสั่งพักการศึกษา หากไมปฏิบัติตามจะไมมีสิทธิ
ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะเปน
กรณีพิเศษ เมื่อคณะกรรมการประจําคณะเห็นวามีเหตุสําคัญและจําเปนที่ทําใหนักศึกษาผูนั้นไมอาจ
ยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาไดทันตามกําหนด ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองดําเนินการภายใน 14 วันนับจาก
วันเปดภาคการศึกษา
ขอ 24 คณะวิชาจะตองแจงรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพัก
การศึกษา และรายชื่อนักศึกษาที่กลับเขาศึกษาใหมใหกองบริการการศึกษาทราบโดยเร็วที่สุด
ขอ 25 นอกจากกรณีอื่นที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
25.1 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50 เมื่อมีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามขอ 20
25.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 สองภาคการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพ
นักศึกษาตอเนื่องกัน
25.3 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 สี่ภาคการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพ
นักศึกษาตอเนื่องกัน
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25.4 สอบไดไมครบตามหลักสูตรของแตละคณะวิชา หรือไดคาระดับเฉลี่ยสะสม
ไมถึง 2.00 ภายในระยะเวลา 2 เทาของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
25.5 ไมสามารถจะเลือกวิชาเอก - โท (ถามี) ภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑที่แตละ
คณะวิชากําหนดไวในหลักสูตร
25.6 เปนผูที่ถูกสั่งพักการเรียนรวมกันเกินกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ
25.7 เป น ผู ป ระพฤติ ผิ ด อย า งร า ยแรง และได รั บ การพิ จ ารณาโทษให พ น สภาพ
นักศึกษา
25.8 ขาดการติดตอกับมหาวิทยาลัยในระยะเวลาอันสมควร และไดรับความเห็นชอบ
จากคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัดใหถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา
25.9 นักศึกษาขอลาออกและมหาวิทยาลัยอนุมัติใหลาออก
25.10 ตาย
ขอ 26 นั ก ศึ ก ษาที่ พ น สภาพการเป น นั ก ศึ ก ษาแล ว หากกลั บ มาศึ ก ษาใหม จ ะนํ า
หนวยกิตสะสมเดิมมาใชประโยชนในการศึกษาครั้งใหมอีกไมได ยกเวนกรณีตามขอ 37
หมวด 3
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการลงทะเบียนวิชาเรียน
ขอ 27 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา หมายถึง ผูที่ไดรับการคัดเลือกหรือผูที่ไดรับอนุมัติเปน
พิเศษใหเขาศึกษาและนําใบรายงานตัวเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พรอมทั้งหลักฐานตาง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดมายื่นตอกองบริการการศึกษาดวยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
พรอมทั้งชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ทั้งหมด
ขอ 28 ผูที่ไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามวันที่กําหนด จะตองแจงเหตุขัดของให
กองบริการการศึกษาทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน 14 วัน นับจากวันที่กําหนดไว มิฉะนั้นจะถือวา
สละสิทธิในการเขาเปนนักศึกษา
ในกรณีที่ไดแจงใหกองบริการการศึกษาทราบเปนลายลักษณอักษรแลว จะตองมาขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษาดวยตนเอง ยกเวนกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปนอันหลีกเลี่ยงมิได
จึ ง อนุ ญ าตให ม อบหมายผู แ ทนโดยชอบธรรมมาขึ้ น ทะเบี ย นแทน ทั้ ง สองกรณี นี้ ต อ งกระทํ า ให
เรียบรอย ภายใน 14 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ขอ 29 การลงทะเบียนวิชาเรียน หมายถึง การที่นักศึกษาไดแสดงความจํานงขอเรียนรายวิชา
ตาง ๆ โดยกรอกขอความและรายชื่อรายวิชาที่ประสงคจะเรียนลงในแบบฟอรม และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กองบริการการศึกษาและหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ กําหนดไว
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ขอ 30 ใหมีการลงทะเบียนวิชาเรียนทุกภาคการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนทุกครั้งจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ ซึ่งจะลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในบัตรลงทะเบียนวิชา
เรียน
ขอ 31 นักศึกษาจะตองมาลงทะเบียนวิชาเรียนดวยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
ไว พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมและหนี้สินตาง ๆ (ถามี) ใหเรียบรอยจึงจะถือวาการลงทะเบียนนั้น
สมบู ร ณ และนั ก ศึ ก ษาจะได รั บ รายงานผลการศึ ก ษา เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษาเฉพาะรายวิ ช าที่ ไ ด
ลงทะเบียนเรียนไวเทานั้น
ขอ 32 นักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนวิชาเรียนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือ 7 วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนนับจากวันเปดภาคการศึกษา จะไมมีสิทธิลงทะเบียนใน
ภาคการศึ ก ษานั้ น เว น แต จ ะได รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการประจํ า คณะเป น กรณี พิ เ ศษ เมื่ อ
คณะกรรมการประจํ า คณะเห็ น ว า มี เ หตุ สํ า คั ญ และจํ า เป น ที่ จ ะทํ า ให นั ก ศึ ก ษาผู นั้ น ไม อ าจมา
ลงทะเบียนไดทันตามกําหนด และระยะเวลาที่พนกําหนดมานั้นไมเกินสมควร ในกรณีที่นักศึกษา
ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเปนกรณีพิเศษเชนนี้ ถาเวลาเรียนนับจากวันลงทะเบียนมีเหลืออยูไมถึงรอย
ละ 80 ของภาคการศึกษานั้น ก็ใหมีสิทธิเขาสอบไลในรายวิชาที่ไดลงทะเบียนดวย แตทั้งนี้นักศึกษา
จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาที่เหลือ
ขอ 33 ในภาคการศึกษาปกติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ
ไมเกิน 22 หนวยกิต สวนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาพิเศษใหลงทะเบียนเรียนตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ
ขอ 34 นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะลงทะเบี ย นเรี ย นนอกเหนื อ ไปจากที่ กํ า หนดไว ใ นข อ 33
ตองยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรตอคณบดีคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด เพื่อขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ
ยกเวนในกรณีที่นักศึกษาเหลือจํานวนหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนตามหลักสูตรนอยกวาที่กําหนดไวใน
ขอ 33 ใหลงทะเบียนเรียนไดโดยไมตองขออนุมัติ
ขอ 35 นักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรียนหลังจากวันที่กําหนดใหถือวามาลงทะเบียนชา และ
จะตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่มเปนพิเศษตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 36 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม ล งทะเบี ย นวิ ช าเรี ย นในภาคการศึ ก ษาปกติ ภาคหนึ่ ง ภาคใดที่
มหาวิทยาลัยเปดทําการสอน และไมไดลาพักการศึกษาภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 21 กองบริการ
การศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัดจะเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อถอนชื่อนักศึกษา
ผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา และใหพนสภาพการเปนนักศึกษาทันที
ขอ 37 ถาไมเกินกําหนด 2 ป นับจากวันที่มหาวิทยาลัยถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียน
นักศึกษาตามขอ 25.8 ขอ 25.9 และขอ 36 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนักศึกษาผูนั้นกลับเขาศึกษาใหม
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ไดเมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือระยะเวลานั้นเปนระยะเวลาพักการศึกษาและใหนําหนวยกิต
สะสมเดิมมาใชประโยชนในการศึกษาครั้งใหมได
ในกรณี เ ช น นี้ นั ก ศึ ก ษาจะต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มเสมื อ นเป น ผู ล าพั ก การศึ ก ษา รวมทั้ ง
คาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่คางชําระ (ถามี) ดวย
ขอ 38 การขอเพิ่มรายวิชาใหกระทําไดภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 7 วัน
แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน โดยไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ
ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม ส ามารถเพิ่ ม รายวิ ช าได ทั น ตามเวลาที่ กํ า หนดไว ใ นวรรคแรก
ใหนําความในขอ 32 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 39 การขอถอนรายวิชาใหกระทําไดภายในเงื่อนไข และมีผล ดังตอไปนี้
39.1 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 7 วันแรกของ
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน โดยไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ รายวิชา
ที่ขอถอนนั้นจะไมปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
39.2 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 84 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 42 วันแรกของ
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน โดยไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ นักศึกษา
จะไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชาที่ขอถอน ถามิไดขาดเรียนในรายวิชานั้นมาแลวเกินกวารอยละ 20
ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
39.3 การขอถอนเมื่อพนกําหนดตามขอ 39.2 ตามปกติจะกระทํามิได เวนแตเมื่อ
คณะกรรมการประจํา คณะวิชาที่ จั ดสอนหรือ คณะอนุกรรมการวิชาศึก ษาทั่ ว ไปประจําวิทยาเขต
แลวแตกรณี เห็นสมควรอนุมัติดวยเหตุผลพิเศษ ในกรณีเชนนี้นักศึกษาจะไดรับสัญลักษณ W ใน
รายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอนนั้น
ขอ 40 การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ รวมทั้งสิทธิการไดรับคาธรรมเนียมคืนในบาง
กรณีใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
หมวด 4
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
ขอ 41 ใหมีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนไว
แตละภาคการศึกษา
ขอ 42 การวัดผลการศึกษา อาจกระทําไดหลายวิธีในระหวางภาคการศึกษาแตเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาจะมีการสอบทุกรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษานั้น รายวิชาใดที่ไมมีการ
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สอบไลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ใหคณบดีเปนผูประกาศใหนักศึกษาทราบกอนการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษานั้น
ขอ 43 นักศึกษาจะตองมี เวลาเรียนในแตละรายวิ ชาที่ไ ดลงทะเบียนเรียนไวไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จึงจะมีสิทธิเขาสอบไลในรายวิชานั้น ยกเวน
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษตามขอ 32
ขอ 44 การวัดผลในแตละรายวิชานั้นแบงเปนระดับ (Grade) และใหกําหนดคาระดับ (Grade
Point) ตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
คาระดับ
ดีเยี่ยม
(Excellent)
A
4.00
ดีมาก
(Very Good)
B+
3.50
ดี

(Good)

B

3.00

เกือบดี
พอใช

(Fairly Good)
(Fair)

C+
C
D+

2.50
2.00

ออน
(Poor)
1.50
ออนมาก
(Very Poor)
D
1.00
ตก
(Failed)
F
0
ขอ 45 นอกจากการวัดผลเปนระดับตามขอ 44 แลว รายงานผลการศึกษาอาจแสดงไดดวย
สัญลักษณอื่นอีก ดังนี้
สัญลักษณ
ผลการศึกษา
I
Incomplete
ไมสมบูรณ
S
Satisfactory
สอบไดไมกําหนดระดับ
U
Unsatisfactory
สอบตกไมกําหนดระดับ
W
Withdrawn
ถอนวิชาเรียน
Au
Audit
เรียนโดยไมนับหนวยกิต
ขอ 46 การใหระดับ F ใหกระทําในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
46.1 นักศึกษาไมผานเกณฑการประเมินผล
46.2 นักศึกษาไมแกผลการศึกษาที่ไมสมบูรณ (I) ตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอ 47
46.3 นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบและไดรับการตัดสินใหสอบตก
ขอ 47 การใหสัญลักษณ I สําหรับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
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47.1 นักศึกษาปวยระหวางการสอบรายวิชานั้น โดยมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
และ/หรือ ใบความเห็นแพทยจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ซึ่งมหาวิทยาลัยยอมรับ
47.2 นักศึกษาขาดสอบโดยไดรับอนุมัติจากคณบดีคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด หรือ
ดวยเหตุสุดวิสัยบางประการ ซึ่งทําใหนักศึกษานั้นยังปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย สําหรับรายวิชานั้น
ยังไมสมบูรณ และอาจารยผูสอนเห็นวายังไมสมควรประเมินผลการศึกษาขั้นสุดทายของนักศึกษา
ในกรณีดังกลาวตามขอ 47.1 และ 47.2 นักศึกษาจะตองทําการสอบ และ/หรือปฏิบัติงานที่
ไดรับมอบหมายจากอาจารยผูสอนใหเรียบรอย เพื่อใหไดผลการศึกษาที่สมบูรณ อยางชาภายในวัน
เปดภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ I จะถูกเปลี่ยนเปนระดับ F หรือ U ทันที
ขอ 48 การใหสัญลักษณ S จะใหเฉพาะรายวิชาซึ่งนักศึกษาสอบไดและหลักสูตรระบุวาเปน
วิชาที่นักศึกษาตองเรียนและสอบใหไดโดยไมกําหนดระดับ
ขอ 49 การใหสัญลักษณ U จะใหเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาไดกระทํากรณีใดกรณีหนึ่งตาม
ขอ 46.1 ถึงขอ 46.3 และหลักสูตรระบุวาเปนวิชาที่นักศึกษาตองเรียนและสอบใหได โดยไมกําหนด
ระดับ
ในกรณีนี้นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบไดสัญลักษณ S
ขอ 50 การใหสัญลักษณ Au ใหกระทําเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนไว และ
แจงความจํานงในวันลงทะเบียนวาจะเรียนโดยไมนับหนวยกิต และไมประสงคจะใหมีการวัดผล
ทั้งนี้ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษานั้น ๆ มิฉะนั้น
ใหถือวานักศึกษาไดถอนรายวิชาดังกลาว และผลการศึกษาจะเปน W
ขอ 51 การใหสัญลักษณ W ใหกระทําเฉพาะรายวิชา ในกรณีที่ระบุไวในขอ 39.2 ขอ 39.3
และ ขอ 50
ขอ 52 นักศึกษาที่มีผลการสอบในรายวิชาใดไมต่ํากวาระดับ D ใหถือวาสอบไดในรายวิชา
นั้น ยกเวนในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาจะตองสอบใหไดสูงกวาระดับ D
หากรายวิชาที่สอบตกเปน รายวิชาบังคั บในหลัก สูตร นัก ศึ กษาจะต องลงทะเบียนเรี ย น
รายวิชานั้นจนสอบไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในวรรคแรก
หากรายวิชาที่สอบตกเปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้น หรือ
อาจจะลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นแทนก็ได
ขอ 53 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบไดสูงกวาระดับ D+ นักศึกษาไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นอีก
สวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
ลงทะเบียนเรียนอีกก็ได

นักศึกษาอาจจะ
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ขอ 54 การนับหนวยกิตสะสม ใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาสอบได
ตามเกณฑขอ 48 หรือขอ 52 เทานั้น
54.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้งใหนับจํานวน
หนวยกิตของรายวิชานั้นไปคิดรวมเปนหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว
54.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไดระบุไววาเปนรายวิชาที่เทียบเทากัน
ใหนับหนวยกิตเฉพาะรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเทานั้นเปนหนวยกิตสะสม
ขอ 55 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค และภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ใหกองบริการ
การศึกษาคํานวณหา "คาระดับเฉลี่ย" (Grade Point Average = GPA) ของรายวิชาที่นักศึกษาได
ลงทะเบียนเรียนไว สําหรับภาคการศึกษานั้น คานั้นเรียกวา "คาระดับเฉลี่ยประจําภาค" (Semester
Grade Point Average = SGPA) และใหคิดคาระดับเฉลี่ยสําหรับรายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา
ตั้งแตเริ่มเปนนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปจจุบัน คานั้นเรียกวา "คาระดับเฉลี่ยสะสม" (Cumulative
Grade Point Average = Cum.GPA)
ขอ 56 การคิดคาระดับเฉลี่ยประจําภาค (SGPA) คํานวณไดจากการนําผลบวกของผลคูณ
ระหวางคาระดับตอหนวยกิตกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
นั้นตั้ง แลวหารดวยจํานวนหนวยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษานั้น
ขอ 57 การคิดคาระดับเฉลี่ยสะสม (Cum.GPA) คํานวณไดจากการนําผลบวกของผลคูณ
ระหวางคาระดับตอหนวยกิตกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไวทั้งหมดตั้ง
แลวหารดวยจํานวนหนวยกิตทั้งหมดที่ไดลงทะเบียนเรียนไวไมวารายวิชานั้นจะซ้ํากัน หรือแทนกันก็
ตาม
ขอ 58 รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเปนสัญลักษณ I, S, U, W และ Au ไมนํามา
คํานวณหาคาระดับเฉลี่ยตามขอ 56 และขอ 57
ขอ 59 สําหรับนักศึกษาที่ยายคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัย ใหนําผลการศึกษาของรายวิชา
ตาง ๆ ที่ไดศึกษาจากคณะวิชาเดิมมาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสมดวย
สวนนักศึกษาที่โอนมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ใหคํานวณหาคาระดับ
เฉลี่ยสะสม ตามระเบียบวาดวยการรับโอนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ในกรณีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติจากคณบดีคณะวิชาที่ตนสังกัด ใหลงทะเบียน
เรียนบางรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ใหนําผลการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ มา
คํานวณหาคาระดับเฉลี่ยดวย
ขอ 60 การหาคาระดับเฉลี่ยใหคิดทศนิยม 2 ตําแหนง หากทศนิยมตําแหนงที่ 3 มีคาตั้งแต 5
ขึ้นไปใหปดเศษขึ้นในตําแหนงที่ 2

12
หมวด 5
การสําเร็จการศึกษา
ขอ 61 ผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
61.1 สอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เขาศึกษา ภายในระยะเวลาไมเกิน
กวา 2 เทาของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร และมีผลการศึกษาตามเกณฑดังนี้
61.1.1 อนุปริญญา มีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 1.80
61.1.2 ปริญญา มีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 หรือมีคาระดับเฉลี่ย
สะสม และมีคาระดับเฉลี่ยในหมวดวิชาเอกไมนอยกวา 2.00 ตามที่
หลักสูตรกําหนด
61.2 ตองไมกระทําการอันไดชื่อวาประพฤติชั่ว
61.3 ไมมีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
ขอ 62 นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
62.1 เกียรตินิยมอันดับ 1
62.1.1 สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตาม
หลักสูตรการศึกษานั้น ๆ และ
62.1.2 สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 3.60 และ
62.1.3 ไมเคยสอบไดระดับ F หรือ U และ
62.1.4 ไมเคยมีประวัติในระเบียนการศึกษาวา เปนผูเคยประพฤติผิดวินัยอยาง
รายแรงในระหวางที่ไดรับการศึกษา
62.2 เกียรตินิยมอันดับ 2
62.2.1 สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตาม
หลักสูตรการศึกษานั้น ๆ และ
62.2.2 สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.20 และ
62.2.3 ไมเคยสอบไดระดับ F หรือ U และ
62.2.4 ไมเคยมีประวัติในระเบียนการศึกษาวา เปนผูเคยประพฤติผิดวินัยอยาง
รายแรงในระหวางที่ไดรับการศึกษา
ขอ 63 นักศึกษาจะตองยื่นคํารองตอกองบริการการศึกษา เพื่อขอรับอนุปริญญาหรือปริญญา
ในภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร
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ขอ 64 ใหคณะกรรมการประจําคณะตามกฎหมายและผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
เปนผูพิจารณาคํารองของนักศึกษาแลวเสนอตอสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
อนุปริญญา หรือปริญญา หรือปริญญาเกียรตินิยม
ขอ 65 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจะพิจารณาอนุมัติอนุปริญญา และปริญญาอยางนอยปละ 2
ครั้ง
ขอ 66 มหาวิทยาลัยจัดใหมีพิธีประสาทปริญญาบัตรปละครั้ง ซึ่งจะประกาศกําหนดวันให
ทราบเปนป ๆ ไป
หมวด 6
บทเฉพาะกาล
ขอ 67 ใหใชข อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
2528 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติมแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษากอนภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2535
สวนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2535 ถึง
ปการศึกษา 2536 ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
2534 พรอมดวยฉบับแกไข เพิ่มเติม ยกเวน ขอ 8 ขอ 20 ขอ 21 ขอ 33 และขอ 55 โดยใหนําความใน
ขอ 8 ขอ 20 ขอ 21 ขอ 33 และขอ 55 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 มาใชแกนักศึกษาดังกลาวแทน จนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพ
การเปนนักศึกษา
ขอ 68 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่จะตองมีการดําเนินการใด ๆ ที่มิได
กําหนดไวในขอบังคับนี้ หรือกําหนดไวไมชัดเจน ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความวินิจฉัยสั่งการและ
ปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2537
(ลงนาม) ชุมพล พรประภา
(นายชุมพล พรประภา)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

