
  
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตร ี
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

----------------------------------- 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีคุณภาพและเปนมาตรฐาน 
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี 
๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกขอบังคับไว ดังนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือแนวปฏิบัติอ่ืนในสวนท่ีมีบัญญัติไว
แลวในขอบังคับนี้ หรือท่ีขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
“สภาวิชาการ” หมายความวา  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
“อธิการบดี” หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
“ผูสอน” หมายความวา ผูซ่ึงดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามมาตรา ๕๑ หรือมาตรา 

๕๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ
หมายความรวมถึง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจางชั่วคราว และอาจารยพิเศษ ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีสอน
และหรือวิจัย โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

“อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา  บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งให
ทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของนกัศึกษา  ดานวิชาการและการใชชีวิต 

 
/“นายทะเบียน” ... 



๒ 
 

“นายทะเบียน” หมายความวา  ผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยมีอํานาจ
หนาท่ีตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

“นักศึกษา” หมายความวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวันเวลาราชการ 
“นักศึกษาภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน” หมายความวา  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน

นอกวันเวลาราชการ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา  นักศึกษาของโครงการความรวมมือทาง

วิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนกับมหาวิทยาลัย โดยลงทะเบียนเรียนในวันเวลาราชการ
หรือนอกวันเวลาราชการหรือตามขอตกลงในโครงการความรวมมือนั้นๆ 

“นักศึกษาสะสมหนวยกิต” หมายความวา นักศึกษาหรือบคุคลภายนอกท่ีลงทะเบียน
เรียนและศึกษาเปนรายวิชาเพ่ือสะสมหนวยกิต ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

“การจัดการศึกษา” หมายความวา การจัดการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปดสอน 

“การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง” หมายความวา  การจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปดสอน โดยมีสถานท่ีตั้งอยูภายนอก
มหาวิทยาลัย 

“การศึกษาในระบบ” หมายความวา  การศึกษาท่ีกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา 
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา และการวัดผลประเมินผล ซ่ึงเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ี
แนนอน 

“การศึกษานอกระบบ” หมายความวา  การศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา และการวัดผลประเมินผล ซ่ึงเปนไปตาม
เง่ือนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม 

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความวา การศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง
ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาสในการศึกษา โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม  
สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลงความรูอ่ืน ๆ 

“การโอนผลการเรียน” หมายความวา การโอนหนวยกิตและคาระดับคะแนนของ
รายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือใชนับหนวยกิตเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวา การเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาท่ี
เคยศึกษามาแลวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เพ่ือใชนับหนวยกิตเปนสวน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

“การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ” หมายความวา การเทียบโอน
ความรู ทักษะ และประสบการณจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการปฏิบัติงาน
วิชาชีพของนักศึกษา เพ่ือนับหนวยกิตเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 
 

/ขอ ๕ ... 



๓ 
 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจในการออกระเบียบ ประกาศ 
หรือคําสั่ง  เพ่ือปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหา คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด 
 

หมวด ๑ 
การจัดการศึกษา 

ขอ ๖ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใชระบบทวิภาคสําหรับนักศึกษาทุกประเภท   
โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปนสองภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไมนอยกวา 
สิบหาสัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลา จํานวนหนวยกิต ใหมี
สัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ 

ขอ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง โดยเสนอสภาวิชาการพิจารณาให
ความเห็นชอบ และไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

ขอ ๘ การกําหนดวันเปด/ปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย และวันสุดทายของป
การศึกษา ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๙ การเปดสอนหลักสูตรหรือสาขาวิชาใด ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ขอ ๑๐ การศึกษาใชระบบหนวยกิต โดยหนึ่งหนวยกิตเทียบเทากับการบรรยายหรือการ
อภิปรายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมงสอนตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเทากับการปฏิบัติการสัปดาหละ  
๒-๓ ชั่วโมงตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 

ขอ ๑๑ การสอนบรรยาย อภิปราย หรือปฏิบัติการ ใหใชเวลาสอนไมนอยกวา ๕๐ นาที     
ตอ ๑ ชั่วโมงสอน  

ขอ ๑๒ ในแตละภาคการศึกษาใหผูสอน สอนนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคการศึกษา   
เพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาภาคพิเศษ และหรือปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามเกณฑภาระงาน และประกาศ
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๓ รายวิชาท่ีเปดสอนหลายหมูเรียนในภาคการศึกษาเดียวกัน ใหผูสอนใชรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.๓) หรือรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.๔) และรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.๕) หรือรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.๖) ขอสอบและ
เกณฑการวัดผลและประเมินผลแนวเดียวกัน 

ขอ ๑๔ ใหผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) หรือรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.๔) และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) หรือรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (มคอ.๖) เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน และกําหนดตําราหลัก
ทุกรายวิชาท่ีเปดสอนใหแกนักศึกษา ซ่ึงตําราหลักอาจเรียบเรียงโดยคณาจารยของมหาวิทยาลัยหรือ                                         
ผูเชี่ยวชาญภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได  โดยจะตองมีขอบเขตรายวิชาและระดับของเนื้อหาเหมาะสมกับ
หลักสูตรและระดับการศึกษา 

ขอ ๑๕ กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพในสาขาวิชาตางๆ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ ง
คณะกรรมการทําหนาท่ีกํากับ ดูแล หรือควบคุม เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

/ขอ ๑๖ ... 



๔ 
 

ขอ ๑๖ ใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน  
แตละรายวิชา และพัฒนาโสตทัศนูปกรณพ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานและเพียงพอกับ
จํานวนนักศึกษา และอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในรูปแบบตางๆ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาส
คนควาหาความรูและประสบการณเพ่ิมเติม 

ขอ ๑๗ ใหมหาวิทยาลัยจัดอาจารยท่ีปรึกษาแกนักศึกษาในแตละหมูเรียน 
ขอ ๑๘ ใหมหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของผูสอนทุกรายวิชา เพ่ือใหผูสอนพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพการสอน 
ขอ ๑๙ ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ป 
 

หมวด ๒ 
การรับเขาเปนนักศึกษา 

ขอ ๒๐ คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษา ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา   
ตอนปลายหรือเทียบเทา สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ป) และปริญญาตรี (๕ ป) หรือตองสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
และมีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๑ หลักเกณฑการสมัคร ประเภทการรับ และวิธีการรับเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๒ มหาวิทยาลัยอาจโอนนักศึกษาภาคปกติไปเปนนักศึกษาภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน
หรือนักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปน โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู ซ่ึง
อธิการบดีมอบหมาย 

ขอ ๒๓ การโอนสภาพนักศึกษาจากนักศึกษาภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาภาค
พิเศษไปเปนนักศึกษาภาคปกติ ตองไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๔ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๓ 
การลงทะเบียนเรียน 

ขอ ๒๕ นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนดวยตนเองในแตละภาคการศึกษา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) นักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษท่ีลงทะเบียนเรียนในวันเวลาราชการ
จะตองลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต สําหรับใน
ภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ในกรณีท่ีมีความจําเปนหรือกรณีจะขอ
สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ  
และไมเกิน ๑๒ หนวยกิตในภาคการศึกษาฤดูรอน ท้ังนี้มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยผานความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
 
 

/(๒) นักศึกษา ... 



๕ 
 

(๒) นักศึกษาภาคการศึกษาเพ่ือปวงชนหรือนักศึกษาภาคพิเศษท่ีลงทะเบียนเรียน
นอกวันเวลาราชการ จะตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และ      
ไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สําหรับในภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ในกรณีท่ีมี
ความจําเปนหรือกรณีจะขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๘ หนวยกิต
ในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๒ หนวยกิตในภาคการศึกษาฤดูรอน ท้ังนี้มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณา
อนุมัติ โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

(๓) จํานวนหนวยกิตข้ันต่ําท่ีกําหนดไวในการลงทะเบียนเรียนไมใชบังคับกับ
นักศึกษาท่ีศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรนั้นๆ  และยังมีวิชาท่ีสอบตก  หรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมถึงเกณฑท่ีกําหนด หรือลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีจะเปนภาคการศึกษาสุดทายกอนท่ีคาดวาจะ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(๔) ในการลงทะเบียนเรียน  หากรายวิชาใดมีขอกําหนดในหลักสูตรวาตองเคย
ศึกษาหรือสอบผานในรายวิชาบังคับมากอน (Pre-requisite)  นักศึกษาจะตองผานการศึกษาหรือสอบผาน
ในรายวิชาบังคับนั้นมากอนแลว จึงจะมีสิทธลิงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น 

(๕) การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกประเภท จะตองปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย กรณีการลงทะเบียนเรียนชา กระทําไดไมเกินสิบสี่วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือ 
ไมเกินเจ็ดวันนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน 

(๖) นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาตามประกาศมหาวิทยาลัย  
จะหมดสิทธิในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษานั้น  เวนแตมีเหตุและความจําเปนอาจไดรับอนุมัติ
จากอธิการบดีหรือผูซ่ึงอธิการบดีมอบหมาย 

(๗) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนจะตองขอลาพัก
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้นเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา กอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวา   
สิบสี่วัน โดยตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาท่ีมิไดรักษาสภาพนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยอาจถอนชื่อพนสภาพนักศึกษา 

(๘) นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดแผนการศึกษาภาคฤดูรอนให แตไมไดลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาฤดูรอนนั้น จะตองลาพักการศึกษาเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา กอนกําหนดการสอบ
ปลายภาคไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาท่ีมิไดรักษา
สภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจถอนชื่อพนสภาพนักศึกษา 

(๙) กรณีนักศึกษาถูกถอนชื่อพนสภาพนักศึกษาตาม (๗) และ (๘) จะกระทํามิได
สําหรับผูขาดแคลนทุนทรัพย ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๑๐) อธิการบดีหรือผูซ่ึงอธิการบดีมอบหมายอาจอนุมัติใหนักศึกษาท่ีถูกถอนชื่อ 
พนสภาพนักศึกษาตาม (๗) หรือ (๘) กลับเขามาเปนนักศึกษาใหมไดถามีเหตุผลสมควร โดยใหถือวา
ระยะเวลาท่ีถูกถอนชื่อพนสภาพนักศึกษานั้นเปนระยะลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม
เพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีคางชําระและใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ 
วิธีปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๑๑) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ เม่ือนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมครบตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย ยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับทุนกูยืมจากกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุน
เงินใหกูยืมท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 
 

/ขอ ๒๖ ... 



๖ 
 

ขอ ๒๖ การเพ่ิมการถอนและยกเลิกรายวิชา ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) การเพ่ิมและการถอนรายวิชา จะกระทําไดภายในสิบสี่วันนับจากวันเปดภาค

การศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายในเจ็ดวันนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอนหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 

(๒) การยกเลิกรายวิชา จะกระทําไดกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวา 
สิบสี่วันสําหรับภาคการศึกษาปกติ หรือกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวาเจ็ดวันสําหรับภาค
การศึกษาฤดูรอน 

(๓) หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการเพ่ิมการถอนและการยกเลิกรายวิชาใหเปนไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๗ การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู ทักษะ 
และประสบการณ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๔ 
การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา 

ขอ ๒๘ ใหมีการวัดผลการศึกษาระหวางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา ในทุก
รายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา เวนแตรายวิชาท่ีกําหนดใหมีการวัดผลการศึกษาใน
ลักษณะอ่ืน โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

การวัดผลระหวางภาคการศึกษา อาจใชวิธีหนึ่งวิธีใดหรือหลายวิธีผสมกัน ไดแก   
การสอบยอย การทํารายงาน การสอบปฏิบัติ การทํากิจกรรม การสอบกลางภาค โดยมีคะแนนเก็บระหวาง
รอยละสี่สิบถึงแปดสิบของคะแนนรวมท้ังหมด 

การวัดผลปลายภาคการศึกษา ใชวิธีสอบขอเขียนและหรือสอบภาคปฏิบัติ โดยมี
คะแนนอยูระหวางรอยละยี่สิบถึงหกสิบของคะแนนรวมท้ังหมด 

ขอ ๒๙ การประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรแบงเปนสองระบบ คือ 
(๑) ระบบมีคาระดับคะแนน แบงเปนแปดระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมายของระดับคะแนน คาระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐ 

B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 

B ด ี(Good) ๓.๐ 

C+ ดีพอใช  (Fairly Good) ๒.๕ 

C พอใช  (Fair) ๒.๐ 

D+ ออน (Poor) ๑.๕ 

D ออนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
F ตก  (Fail) ๐.๐ 

ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลการศึกษารายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร  
ระดับคะแนนท่ีถือวาสอบได ตองไมต่ํากวา “D” 

นักศึกษาไดระดับคะแนนรายวิชาบังคับเปน “F” ตองลงทะเบียนเรียนและ
เรียนใหมจนกวาจะสอบได  และใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียนดวย 

/สําหรับวิชา ... 



๗ 
 

สําหรับวิชาเลือก ถาไดระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น   
ซํ้าอีกหรือเลือกวิชาอ่ืนในหมวดวิชาเดียวกันหรือแขนงเดียวกันแทนได และใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผล
การเรียนดวย 

การประเมินผลการศึกษารายวิชาในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ หรือกลุมฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ถาไดระดับคะแนนตํ่ากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหม 
ถาไดระดับคะแนนต่ํากวา “C” เปนครั้งท่ีสอง ถือวาพนสภาพนักศึกษา 

(๒) ระบบไมมีคาระดับคะแนน  
(ก) การประเมินผลรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมโดยไมนับหนวยกิต 

กําหนดสัญลักษณระดับการประเมินผล ดังนี้ 
 

ระดับการ
ประเมินผล 

ความหมายของระดับการประเมินผล 

PD ผานดีเยี่ยม (Pass With Distinction) 
P ผาน (Pass) 
NP ไมผาน (Not Pass) 

 

รายวิชาท่ีไดระดับการประเมินผล “NP” นักศึกษาจะตองลงทะเบียน
เรียนและเรียนใหมจนกวาจะผานการประเมินผล 

(ข) การประเมินผลการทดสอบมาตรฐานความรู  กําหนดระดับการ
ประเมินผล ดังนี้ 

 

ระดับการ
ประเมินผล 

ความหมายของระดับการประเมินผล 

Excellent ดีเยี่ยม (Excellent) 
Good ด ี(Good) 
Fair พอใช (Fair) 
Fail ตก (Fail) 

 

ขอ ๓๐ สัญลักษณอ่ืนในระดับการประเมินผล  ดังนี้ 
(๑) ระดับการประเมินผล “Au” (Audit)  ใชสําหรับบันทึกรายวิชาท่ีลงทะเบียน

เรียนเพ่ือรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต 
(๒) ระดับ การป ระ เมินผล“W” (Withdraw) ใช สํ าห รับบั น ทึกรายวิช า ท่ี

มหาวิทยาลัยอนุมัติใหยกเลิกรายวิชานั้นกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวาสิบสี่วันสําหรับภาค
การศึกษาปกติ และในภาคการศึกษาฤดูรอนไมนอยกวาเจ็ดวัน และสําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาลาพัก
การศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว 

(๓) ระดับการประเมินผล “I” (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกรายวิชาท่ีนักศึกษา
ยังปฏิบัติงานไมเสร็จสมบูรณเม่ือสิ้นภาคการศึกษานั้น 
 
 
 

/นักศึกษาท่ี ... 



๘ 
 

นักศึกษาท่ีไดระดับการประเมินผล “I” ตองดําเนินการขอรับการประเมินผล  
เพ่ือเปลี่ยนระดับการประเมินผลใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป หากนักศึกษายังทํางานไมแลวเสร็จ
ตามกําหนด ใหผูสอนประเมินผลงานท่ีคางอยูเปนศูนย และประเมินผลการศึกษาจากคะแนนท่ีมีอยู     
หากผูสอนไมสงผลการศึกษาตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “F” เวนแตกรณีไมใช
ความบกพรองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจขยายเวลาตอไปได 

(๔) ระดับการประเมินผล “M” (Missing) ใชสําหรับบันทึกรายวิชาท่ีนักศึกษา    
ขาดสอบปลายภาค 

กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาคจะตองยื่นคํารองขอสอบภายในสิบสี่วัน   
นับจากวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป โดยไดรับความเห็นชอบและอนุมัติโดยอธิการบดีหรือ
ผูซ่ึงอธิการบดีมอบหมาย นักศึกษาท่ีขาดสอบและไมยื่นคํารองขอสอบตามกําหนดหรือยื่นคํารองขอสอบ 
แตไมมาสอบตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติ ใหผูสอนปรับคะแนนปลายภาคเปนศูนยแลวประเมินผลการศึกษา
จากคะแนนท่ีมีอยู หากผูสอนไมสงผลการศึกษาตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “F” 

ขอ ๓๑ รายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนและเทียบโอนความรู ทักษะ และ
ประสบการณ ใหไดระดับการประเมินผล ดังนี้ 

(๑) รายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบใหไดรับระดับ
การประเมินผล  “P” 

(๒) รายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณใหไดรับระดับ
การประเมินผล ดังนี้ 

(ก) ระดับการประเมินผล “CS” (Credits Standardized Test) ใชบันทึก
กรณีไดหนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) 

(ข) ระดับการประเมินผล “CE” (Credits from Examination) ใชบันทึก
กรณีไดหนวยกิตจากการทดสอบดวยการสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test) 

(ค) ระดับการประเมินผล “CT” (Credits from Training) ใชบันทึกกรณี
ไดหนวยกิตจากการประเมินผลการศึกษาหรือการอบรมท่ีจัดโดยหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษา 
(Evaluation of Non-Sponsored Training) 

(ง) ระดับการประเมินผล “CP” (Credits from Portfolio) ใชบันทึกกรณี
ไดหนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

ขอ ๓๒ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average : GPA) 
คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให

คํานวณเปนเลขทศนิยมสองตําแหนงโดยไมปดเศษ เฉพาะรายวิชาท่ีมีคาระดับคะแนนในขอ ๒๙ (๑) 
(๑) กรณีท่ีสอบตกและตองเรียนซํ้า ใหนับรวมจํานวนหนวยกิตท่ีไมผานการ

ประเมินผลและเรียนซํ้า เพ่ือใชเปนตัวหาร 
(๒) กรณีเรียนซํ้ารายวิชาท่ีไดรับระดับคะแนนต่ํากวา C การคํานวณคาระดับ

คะแนนเฉลี่ยตองคํานวณท้ังคะแนนเดิมและคะแนนใหม สําหรับรายวิชาท่ีเรียนซํ้า 
(๓) กรณีท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาซํ้ากับรายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียน

หรือการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ ใหนับหนวยกิตเฉพาะรายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอน
เทานั้น รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนซํ้าใหตัดออก 
 

/ขอ ๓๓ ... 



๙ 
 

ขอ ๓๓ นักศึกษาท่ีทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใดใหนักศึกษาผูนั้นไดรับระดับ
คะแนน “F” หรือระดับการประเมินผล “NP” ในรายวิชานั้นแลวแตกรณี  โดยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
พิจารณาโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๔ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) มีความประพฤติดี และเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(๒) ไมอยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
(๓) สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรรวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด 
(๔) ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวาสองจุดศูนยศูนย 
(๕) มีระยะเวลาศึกษาตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนหกภาคการศึกษา
ปกต ิ

(ข) หลักสูตรปริญญาตรี (หาป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนแปดภาคการศึกษา
ปกต ิ

(ค) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนสี่ภาค
การศึกษาปกติ 

(๖) ตองไมมีพันธะดานหนี้สินหรือทรัพยสินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
ขอ ๓๕ นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
(๓) ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
(๔) ทําผิดระเบียบมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศใหพนสภาพนักศึกษา 
(๕) ไมรักษาสภาพนักศึกษา โดยไมขัดหรือแยงกับมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๖) เรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดและไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา  
(๗) ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมต่ํากวาหนึ่งจุดแปดศูนย  
(๘) ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวาหนึ่งจุดหกศูนย เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกต ิ

ท่ีสองนับตั้งแตวันเริ่มเขาเรียน โดยไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา 
(๙) ได รับค าระดับคะแนนต่ํ ากว า “C” เป นครั้ ง ท่ี สอง  ใน รายวิช ากลุ ม              

ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือกลุมฝกประสบการณวิชาชีพครู 
(๑๐) มีระยะเวลาศึกษาเกินหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ป)  ใชเวลาศึกษาไมเกินแปดปการศึกษา 
(ข) หลักสูตรปริญญาตรี (หาป)  ใชเวลาศึกษาไมเกินสิบปการศึกษา 
(ค) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  ใชเวลาศึกษาไมเกินสี่ปการศึกษา 

ขอ ๓๖ เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดหนวยกิตครบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลว และ
ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตหนึ่งจุดแปดศูนยแตไมถึงสองจุดศูนยศูนย ใหเลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือ 
 

/ทําคาระดับ ... 



๑๐ 
 

ทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึงสองจุดศูนยศูนย ท้ังนี้ตองอยูในระยะเวลาศึกษาไมเกินหลักเกณฑซ่ึง
ระบุไวใน ขอ ๓๕ (๑๐) 
 

หมวด ๕ 
การรับรองผลการศึกษา การขอรับปริญญา การอนุมัติใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาและใหปริญญา 

ขอ ๓๗ การรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา ใหมหาวิทยาลัยรับรองผลการศึกษา 
ขอ ๓๘ ในภาคการศึกษาสุดทายท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอ

สําเร็จการศึกษาโดยผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาภายในระยะเวลา ๒ เดือนนับจากวันเปด    
ภาคการศึกษานั้น 

ขอ ๓๙ การขอรับปริญญา ผูมีสิทธิขอรับปริญญาตองอยูภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 
(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีสภา

มหาวิทยาลัยเห็นชอบ และมีคุณสมบัติตามขอ ๓๔ 
(๒) ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๐ การอนุมัติใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาและใหปริญญา ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ
ชื่อนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา และสมควรใหปริญญาตอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(๑) ปรญิญาบัณฑิต นักศึกษามีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตาม ขอ ๓๙ 

(๒) ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม  นักศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๓๙  
และมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(ก) เปนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สี่ป) หรือปริญญาตรี 
(หาป) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวาสามจุดหกศูนย จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง กรณีท่ี
นักศึกษาไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวาสามจุดสองหาแตไมถึงสามจุดหกศูนย จะไดรับเกียรติ
นิยมอันดับสอง 

นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาไมนอยกวาสามจุด
หกศูนยจากสถาบันการศึกษาเดิม และเรียนครบตามหลักสูตรโดยไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาสามจุดหกศูนย จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง กรณีท่ีไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาไมนอยกวาสามจุด
สองหาจากสถาบันการศึกษาเดิมและเรียนครบตามหลักสูตร โดยไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาสามจุดสองหาแตไมถึงสามจุดหกศูนย จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

(ข) สอบไดในรายวิชาใดๆ ไดระดับคะแนนไมต่ํากวา “C” ตามระบบมีคา
ระดับคะแนนหรือระดับการประเมินผลไมได “NP” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน 

(ค) ระยะเวลาศึกษาใหพิจารณา ดังนี้ 
ในหลักสูตรปริญญาตรี (สี่ป) นักศึกษามีเวลาเรียนไมนอยกวาหกภาค

การศึกษาปกติ และไมเกินแปดภาคการศึกษาปกติ 
ในหลักสูตรปริญญาตรี (หาป ) นักศึกษามีเวลาเรียนไมนอยกวา      

แปดภาคการศึกษาปกติ และไมเกินสิบภาคการศึกษาปกติ 
/ในหลักสูตร ... 



๑๑ 
 

ในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) นักศึกษาภาคปกติมีเวลาเรียนไมเกิน
สี่ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคการศึกษาเพ่ือปวงชนมีเวลาเรียนไมเกินหาภาคการศึกษาปกติ 

(ง) ไมมีรายวิชาใดๆ ท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนหรือการเทียบโอน
ความรู ทักษะ และประสบการณตามขอ ๓๑ 

(จ) นั ก ศึ กษา ท่ีมห าวิทยาลั ยจัด ให ล งทะเบี ยน เรียนและเรียน ใน            
ภาคการศึกษาฤดูรอนไมนับเปนภาคการศึกษาปกติ และไมเสียสิทธิในการไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 

 
บทเฉพาะกาล 

ขอ ๔๑ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีเขาศึกษากอนขอบังคับนี้ มีผลใชบังคับหรือกอน          
ปการศึกษา ๒๕๖๐ ใหปฏิบัติตามขอบังคับหรือระเบียบท่ีใชบังคับอยูกอนวันท่ีบังคับนี้ใชบังคับไปจนกวา 
จะสําเร็จการศึกษา 
 
  ประกาศ  ณ วันท่ี ๒๔  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

                                                      
(นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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