ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๐
………………………………………………….
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัด
การศึกษาภาคปกติระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วย
การจั ด การศึ ก ษาภาคพิ เ ศษระดั บ ไม่ เ กิ น ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช ว่าด้วยปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่า
ด้ ว ยการประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ ไม่ เ กิ น ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชาและการรับ -จ่ายค่าธรรมเนียมในการ
โอนผลการเรี ย นและการยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธ รรมราช ว่าด้ว ยการออกหลั กฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเจตนารมณ์ให้รองรับ
การบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่างๆ ตอบสนองการ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ตลาดแรงงาน
ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ชื่อข้อบังคับ
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ การมีผลบังคับใช้
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ความสัมพันธ์กับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่ง
ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคปกติระดับไม่เกิน
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคพิเศษระดับไม่เกิน
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๔๘
(๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกิน
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑

๒
(๕) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียน
รายวิชาและการรับ-จ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๗
(๖) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ บทนิยาม
ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน
“หน่วยกิต” หมายความว่า หน่วยที่ใช้แสดงภาระการศึกษาในแต่ละรายวิชา
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ภาคการศึกษาปกติ หรือภาคฤดูร้อนซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๗.๕ สัปดาห์
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๑๕ สัปดาห์ ทั้งนี้ การจัดการศึกษาตามระบบนี้อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนด้วยก็ได้
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การนารายวิชาที่ศึกษามาแล้ว หรือการนาผลการ
ฝึกอบรมหรือการนาผลการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการนาประสบการณ์มาขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาโดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“อาจารย์ ป ระจ า” หมายความว่ า บุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลา
สาหรับอาจารย์ประจาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจา
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริ ห ารและพั ฒ นาหลั กสู ต รและการเรี ย นการสอน ตั้ง แต่ ก ารวางแผน การควบคุ มคุ ณ ภาพ การติ ด ตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา โดยจะเป็ น อาจารย์ ผู้รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรเกินกว่า ๑ หลั กสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน ๒ คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย

๓
“นักศึกษาภาคปกติ ” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในระบบการศึกษาภาค
ปกติ โดยเรียนในวันเวลาราชการ
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งเรียนนอกเวลาราชการ และอาจเรียนในเวลาราชการบางส่วนก็ได้
“นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ” หมายความว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ ถื อ สั ญ ชาติ ไ ทยมาศึ ก ษาในหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนหรือสมัครเข้าเรียน
“คณะกรรมการอนุ มั ติ ผ ลการศึ ก ษา” หมายความว่ า คณะกรรมการอนุ มั ติ ผ ลการศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
“สถาบันสมทบ” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าสมทบตามมาตรา ๑๒ วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า หัวหน้าสถานศึกษาสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้า
สมทบ
“สานักส่งเสริมวิชาการ” หมายความว่า สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
“ผู้ ส อน” หมายความว่า อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ
ข้อ ๕ ผู้รักษาการตามข้อบังคับ
ให้ อธิการบดีเป็น ผู้ รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ งเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้ตีความวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือ
เป็นที่สุด
หมวด ๑
การจัดการศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๖ ปรัชญาและวัตถุประสงค์
ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดการศึกษาภาคปกติ โดยคานึงถึงความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับ อุดมศึกษาของชาติ ปรั ช ญาของการอุดมศึกษา ปรัช ญาของมหาวิทยาลั ย และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล
หลักสูตรปริญญาตรี โดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
(๑) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
(๑.๑) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค์
(๑.๒) หลั กสู ตรปริ ญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิช าการ ซึ่งเป็นหลั กสู ตรปริญญาตรีส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลั กสูตรปกติที่เปิด
สอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกาหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่
เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทาวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ
(๒) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
(๒.๑) หลักสู ตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ

๔
หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติ เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ
การปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้องสะท้อน
ปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคาว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บ
ต่อท้ายชื่อหลักสูตร
(๒.๒) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตรสาหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใช้
หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกาหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทาวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงานองค์กร หรือ
สถานประกอบการ
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมีการเรียน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
ข้อ ๗ คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึกษาภาคปกติ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงให้รับผู้เข้า
ศึกษาจานวนพอเหมาะสมกับศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยให้จัดทาเอกสารแสดงศักยภาพนาเสนอขออนุมัติ
ต่อสภามหาวิทยาลัย
ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ ปี ) ต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
(๓) หลั กสู ตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิช าการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ต้องเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จาก
ระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง
มีผ ลการเรี ย นต่ากว่ า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดั บคะแนนหรือ เที ยบเท่า จะถื อว่า ผู้ เ รีย นขาดคุ ณสมบั ติใ น
การศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์และวิธีการรับผู้เข้าศึกษา
หลั กเกณฑ์และวิ ธีการรั บ ผู้ เข้าศึ กษาให้ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลั ยกาหนดโดยออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ ๙ การโอนเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาภาคปกติโอนเข้าศึกษาในระบบการจัดการศึกษาภาคพิเศษได้
กรณีนั กศึกษาภาคพิเศษ ขอโอนเข้าศึกษาในระบบการจัดการศึกษาภาคปกติ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการในข้อ ๗ และข้อ ๘
ข้อ ๑๐ การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค
ให้ จัดการศึกษาในระบบทวิภ าค โดยหนึ่ง ปีการศึกษาแบ่งเป็น สองภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์

๕
ถ้ามหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจาเป็นพิเศษ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้จัดการศึกษาใน
ภาคฤดู ร้ อนได้ ทั้ งนี้ ต้ อ งไม่ กระทบกระเทื อ นต่ อมาตรฐานและคุ ณ ภาพการศึก ษา และให้ มีร ะยะเวลาใน
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๗.๕ สัปดาห์ โดยให้จัดเวลาเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนเป็นทวีคูณ
ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนเรียน
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในภาคการศึกษา
ปกติ เว้นแต่เป็นภาคการศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๙ หน่วยกิตได้
ถ้าเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
ข้อ ๑๒ การจัดให้มีสื่อเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี เ อกสารประกอบการสอน หนั ง สื อ ต าราเรี ย น รวมถึ ง บริ ก าร ด้ า น
โสตทัศนูปกรณ์พื้นฐาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของนักศึกษาอย่างเพียงพอ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด รวมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ข้อ ๑๓ การยึดถือและดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
การจัดการศึกษาต้องยึดถือและดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิ การ
อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา
ข้อ ๑๔ การใช้หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง
การจัดการศึกษาต้องใช้หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง
ข้อ ๑๕ การกาหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร
การจั ดการศึกษาภาคปกติ ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสู ตร โดยมี
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ
(๑) การกากับมาตรฐาน
(๒) บัณฑิต
(๓) นักศึกษา
(๔) อาจารย์
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อ ๑๖ การประเมินและรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
การจัดการศึกษาต้องให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี
ข้อ ๑๗ จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
การจัดการศึกษาต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งจากอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนตลอดระยะเวลาที่ดาเนินการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้นดังต่อไปนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย
(๑) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย
(๑.๑) อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง

๖
(๑.๒) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตร มีคุณวุฒิ แ ละคุณสมบัติเช่นเดีย วกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๕ คน
กรณีที่หลั กสู ตรจัดให้ มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิช าเอก ให้จัดอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน
กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจ านวน มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งเสนอจ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี นั้ น ให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
(๑.๓) อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขา วิชา
ของรายวิชาที่สอน
ในกรณีที่มีอาจารย์ ป ระจาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีห รือเทียบเท่าและทาหน้าที่อาจารย์ผู้ ส อน
ก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถทาหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนต่อไปได้
ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
(๒) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย
(๒.๑) อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบั ติการ ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกาหนด
ของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนัน้ ๆ
กรณีร่ ว มผลิตหลักสู ตรกับหน่ว ยงานอื่นที่ไม่ใช่ มหาวิทยาลั ย หากจาเป็น บุคลากรที่มาจาก
หน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
(๒.๒) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตร มีคุณวุฒิ แ ละคุณสมบัติเช่นเดีย วกับ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๕ คน
ในกรณีของหลั กสู ตรปริ ญ ญาตรีทางวิช าชีพหรือปฏิ บัติการที่เน้น ทักษะด้านการปฏิบัติเชิ ง
เทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คนต้องมีประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยซึ่ง
มีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ คน
กรณีร่ ว มผลิตหลักสู ตรกับหน่ว ยงานอื่นที่ไม่ใช่ มหาวิทยาลั ย หากจาเป็น บุคลากรที่มาจาก
หน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
กรณีที่หลั กสู ตรจัดให้ มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิช าเอก ให้จัดอาจารย์ผู้ รับ ผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิ และคุณสมบั ติตรงหรื อสั มพัน ธ์ กับสาขาวิช าที่เ ปิดสอนไม่น้อยกว่ าวิช าเอกละ ๓ คน และหากเป็ น
ปริญญาตรีทางวิช าชีพหรื อปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิช านั้น ต้องมี
สัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓

๗
กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจ านวน มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งเสนอจ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี นั้ น ให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
(๒.๓) อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจาหรือ อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน
ในกรณีที่มีอาจารย์ป ระจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทาหน้าที่อาจารย์ผู้ สอน
ก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถทาหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนต่อไปได้
สาหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ ไม่ใช่มหาวิทยาลัย หากจาเป็น บุคลากรที่มา
จากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชี พหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกาหนด
ของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนัน้ ๆ
หมวด ๒
การจัดการศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ ๑๘ การจัดการศึกษาภาคพิเศษ
คุณสมบัตินักศึกษาภาคพิเศษ ให้เป็นไปตามข้อ ๗
นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ ให้ จั ด การศึ ก ษาในวั น เสาร์ แ ละอาทิ ต ย์ ระหว่ า งเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๕๐ น.
เว้ น แต่ใ นกรณี พิ เ ศษเพื่ อ ประโยชน์ ข องการจั ดการศึก ษา อาจจั ดการศึก ษาในวั น อื่ นโดยท าเป็ น ประกาศ
มหาวิทยาลัย
ให้นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๓ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๙
หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน เว้นแต่
(๑) มีรายวิชาที่ไม่นับหน่ วยกิตรวมอยู่ในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลั กสูตร หรือเป็นภาค
การศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาและมีรายวิชาเรียนแก้หรือเรียนแทนผลการเรียน E ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน
๑๑ หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน หรือ
(๒) มีรายวิชาตาม (๑) และมีรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๓
หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๖ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ในภาค
ฤดูร้อน หรือ
(๓) มีรายวิชาตาม (๑) และมีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๖ หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน ๑๙ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน

๘
หมวด ๓
การวัดและประเมินผล
ข้อ ๑๙ การวัดผล
ให้ผู้สอนวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน กระบวนการวัดผลต้องทาตลอด
ภาคการศึกษา และต้องจัดให้มีการสอบปลายภาคการศึกษาด้วย โดยให้ผู้สอนมีหน้าที่ในการส่งผลการเรียน
ตามปฏิทินวิชาการที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากไม่ส่งภายในกาหนดอาจถูกดาเนินการทางวินัย
ให้วัดผลและเก็บคะแนนระหว่างภาคการศึกษาร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ ของคะแนนทั้งหมด เว้นแต่
ในกรณีรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้วัดและประเมินผลในลักษณะอื่น ทั้งนี้ ต้องระบุหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการเก็บคะแนนระหว่างภาคและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษาไว้ในแนวการสอนให้ชัดเจน
ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิสอบปลายภาค
นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิ สอบปลายภาค
การศึกษาในรายวิชานั้น เว้นแต่ในกรณีมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้อยู่ใน
อานาจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิสอบตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาเป็น E หรือ F แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๑ นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคแต่ไม่ได้สอบ
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคการศึกษาแต่ไม่ได้สอบ ให้ผู้สอนส่งผลการประเมินเป็น I ไว้ก่อน
และหากการไม่ได้สอบปลายภาคการศึกษา เนื่องจากเหตุจาเป็นหรือเหตุสุดวิสัย นักศึกษามีสิทธิ ยื่นคาร้องขอ
สอบได้ภายหลัง
กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบที่สานักส่งเสริมวิชาการ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาถัดไป การพิจารณาคาร้องให้อยู่ในอานาจของคณะกรรมการวิชาการ
กรณีคณะกรรมการวิชาการอนุญาตให้สอบ ให้นักศึกษามาสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนด
ข้อ ๒๒ การเปลี่ยนผลการประเมินกรณีไม่ได้สอบ
ภายใต้บังคับข้อ ๒๑ ถ้านักศึกษาไม่ยื่นคาร้องขอสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือยื่นแต่คณะกรรมการ
วิชาการพิจารณาไม่อนุญาตให้สอบ หรื อนักศึกษาไม่มาสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนดแล้วแต่กรณี
ให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการประเมินจาก I เป็น E หรือ F แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๓ การประเมินผลการศึกษารายวิชา
ให้ประเมินผลการศึกษารายวิชาที่นับหน่วยกิต และรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ซึ่งรวมอยู่ในเกณฑ์การ
สาเร็จการศึกษาตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตร หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยกาหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) รายวิชาที่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น ๘ ระดับ ในแต่ละระดับให้กาหนดผลการ
ประเมิน ความหมาย และค่าระดับคะแนนต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังนี้
(๑.๑) ผลการประเมิน A หมายถึง ดีเยี่ยม
ค่าระดับคะแนน ๔
(๑.๒) ผลการประเมิน B+ หมายถึง ดีมาก
ค่าระดับคะแนน ๓.๕
(๑.๓) ผลการประเมิน B หมายถึง ดี
ค่าระดับคะแนน ๓
(๑.๔) ผลการประเมิน C+ หมายถึง ดีพอใช้
ค่าระดับคะแนน ๒.๕
(๑.๕) ผลการประเมิน C หมายถึง พอใช้
ค่าระดับคะแนน ๒
(๑.๖) ผลการประเมิน D+ หมายถึง อ่อน
ค่าระดับคะแนน ๑.๕
(๑.๗) ผลการประเมิน D หมายถึง อ่อนมาก ค่าระดับคะแนน ๑
(๑.๘) ผลการประเมิน E หมายถึง ตก
ค่าระดับคะแนน ๐

๙
ให้ใช้ผลการประเมิน E สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริต หรือร่วมกันทุจริตในการสอบปลายภาค
การศึกษาหรือทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หรือตามที่ คณะกรรมการวิชาการ
เห็นสมควร และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มโทษอื่นได้ตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา
(๒) รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น ๓ ระดับ ในแต่ละระดับให้กาหนดผลการ
ประเมินและความหมาย ดังนี้
(๒.๑) ผลการประเมิน PD (Pass with Distinction) หมายถึง ผ่านดีเยี่ยม
(๒.๒) ผลการประเมิน P (Pass) หมายถึง ผ่าน
(๒.๓) ผลการประเมิน F (Fail) หมายถึง ไม่ผ่าน
ให้ใช้ผลการประเมิน P สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา
ให้ใช้ผลการประเมิน F สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตหรือร่วมกันทุจริตในการสอบปลายภาคการศึกษา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มโทษอื่นได้ตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา
ข้อ ๒๔ เกณฑ์การสอบได้หรือสอบผ่าน
ภายใต้บังคับข้อ ๒๓ ให้กาหนดเกณฑ์การสอบได้หรือสอบผ่าน ดังต่อไปนี้
(๑) รายวิชาที่นับหน่วยกิต
(๑.๑) ในรายวิชาบังคับ ต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ากว่า D จึงจะถือว่าสอบได้ ถ้าได้ผลการ
ประเมินต่ากว่า D ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
(๑.๒) ในรายวิชาเลือก ต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ากว่า D จึงจะถือว่าสอบได้ ถ้าได้ผลการ
ประเมินต่ากว่า D สามารถเรียนใหม่หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนได้ กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาอื่นแทน
ให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการประเมินที่ต่ากว่า D เป็น W
(๑.๓) ในรายวิชากลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ากว่า C จึงจะถือว่า
สอบได้ ถ้าได้ผลการประเมินต่ากว่า C ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และถ้าได้ผลการประเมินต่ากว่า C เป็นครั้งที่
สอง ให้พ้นจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ากว่า P จึงจะถือว่าสอบผ่าน ถ้าผลการ
ประเมินต่ากว่า P ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน
ข้อ ๒๕ สัญลักษณ์อื่นในใบรายงานผลการศึกษา
ให้มีสัญลักษณ์อื่นในใบรายงานผลการศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
Au (Audit) หมายความว่า ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไม่ใช่รายวิชาในข้อ ๒๓ และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่ผู้สอนกาหนด
W (Withdraw) หมายความว่า ยกเลิกการเรียน โดยยื่นเรื่องถึงสานักส่งเสริมวิชาการก่อนกาหนด
สอบปลายภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ หรือลาพักหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษานั้นแล้ว หรือลงทะเบียนเรียนซ้ากับรายวิชาที่สอบได้ หรือสอบผ่าน หรือได้รับการยกเว้นการ
เรียน หรือโอนผลการเรียน หรือรายวิชาเลือกที่ได้ผลการประเมินต่ากว่า D และได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น
แทนแล้ว หรือลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามวรรคหนึ่ง แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ผู้สอนกาหนด
I (Incomplete) หมายความว่า การประเมินผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์ หรือยังไม่ได้สอบปลายภาค
การศึกษา ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และถ้าผู้สอนไม่
ส่งผลการประเมินแทน I ภายในเวลาที่กาหนด ให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการประเมินจาก I เป็น E หรือ F
แล้วแต่กรณี
กรณีการประเมินผลการศึกษาไม่ส มบูรณ์เพราะขาดคะแนนเก็บบางส่ วน ผู้ สอนอาจพิจารณาให้
คะแนนเก็บส่วนที่ขาดเป็นศูนย์ก็ได้

๑๐
ข้อ ๒๖ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลการเรียน
ผลการเรียนจะไม่สามารถแก้ไขได้ เว้นแต่มีเหตุอันควรแก้ไขเป็นอย่างอื่น ให้นาเสนอคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา
ข้อ ๒๗ การคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาหรือเฉลี่ยสะสม
ให้คานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาหรือเฉลี่ยสะสม เป็นเลขทศนิยม ๒ ตาแหน่ง
โดยไม่ปัดเศษ และให้นับหน่วยกิตรายวิชาที่ได้ผลการประเมิน E ในการคานวณด้วย แต่ไม่ให้นับรวมหน่วยกิต
รายวิชาที่ได้ผลการประเมิน I หรือรายวิชาที่เรียนซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว
ข้อ ๒๘ ช่วงเวลาเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้ใช้ช่วงเวลาต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และการนับเวลาให้นับติดต่อกัน
จากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับต่างๆ ดังนี้
(๑) นักศึกษาภาคปกติ
(๑.๑) ปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา และสาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
(๑.๒) ปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา และสาเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
(๑.๓) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา และสาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
(๒) นักศึกษาภาคพิเศษ
(๒.๑) ปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๙ ปีการศึกษา และสาเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน ๑๒ ภาคการศึกษา
(๒.๒) ปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๑ ปีการศึกษา และสาเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน ๑๕ ภาคการศึกษา
(๒.๓) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา และสาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน ๗ ภาคการศึกษา
ข้อ ๒๙ การพ้นสภาพนักศึกษาจากค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อไปนี้ พ้นจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา และการนับ
เวลาให้นับติดต่อกันจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา
(๑) นักศึกษาภาคปกติ
(๑.๑) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ที่ ๒
(๑.๒) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ที่ ๔, ๖, ๘, ๑๐,
๑๒, ๑๔, ๑๖ หรือ ๑๘
(๑.๓) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่เรียนครบตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
(๑.๔) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ ๘ สาหรับปริญญาตรี
(หลักสูตร ๔ ปี) ปีการศึกษาที่ ๑๐ สาหรับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) และปีการศึกษาที่ ๔ สาหรับปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง)

๑๑
(๒) นักศึกษาภาคพิเศษ
(๒.๑) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๗ สาหรับปริญญา
ตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ภาคการศึกษาที่ ๙ สาหรับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) และภาคการศึกษาที่ ๔ สาหรับ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
(๒.๒) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่เรียนครบตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
(๒.๓) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ ๙ สาหรับปริญญาตรี
(หลักสูตร ๔ ปี) ปีการศึกษาที่ ๑๑ สาหรับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) และปีการศึกษาที่ ๕ สาหรับปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง)
ข้อ ๓๐ การเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
สอบได้แล้ว เพื่อทาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กาหนดตามข้อ ๒๘ หรือตาม
ระยะเวลาที่กาหนดสถานภาพการเป็นนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคพิเศษนั้นๆ
หมวด ๔
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ส่วนที่ ๑
การโอนผลการเรียน
ข้อ ๓๑ ผู้มีสิทธิโอนผลการเรียน
ผู้มีสิทธิโอนผลการเรียนเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีหลักสูตรหรือสาขาวิชาใดๆ ต้องมี
คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งยังไม่สาเร็จการศึกษา
(๒) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
(๓) ผู้ที่เคยอบรมรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(๔) ผู้ ที่เปลี่ ยนสถานภาพจากนักศึ กษาภาคปกติเป็ นนักศึ กษาตามโครงการอื่นหรือผู้ ที่ศึกษาตาม
โครงการอื่นเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(๕) ผู้ที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๒ รายวิชาที่ขอโอนผลการเรียน
รายวิชาที่ขอโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่เกินเวลา ๕ ปี สาหรับหลักสูตร ๒ ปี
และไม่เกิน เวลา ๑๐ ปี สาหรับ หลักสูตร ๔ ปี และหลั กสู ตร ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษาหรือ ภาค
การศึกษาสุดท้ายที่มีผลการเรียนจนถึงวันยื่นคาขอโอนผลการเรียน
ข้อ ๓๓ หลักเกณฑ์การโอนผลการเรียน
การโอนผลการเรียนจะต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาและไม่เสียสิทธิที่จะได้รับปริญญา
เกียรตินิยม
ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษา หรือเป็นผู้พ้นสภาพนักศึกษา หรืออยู่ใน
ระหว่างถูกสั่งพักการเรียน

๑๒
ส่วนที่ ๒
การยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ ๓๔ คุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิยกเว้นการเรียนรายวิชาเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี หลักสูตรหรือสาขาวิชา
ใดๆ ต้องมีคุณสมบัตอิ ย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(๒) ผู้ที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเปลี่ยนหลักสูตรหรือสาขาวิชา
(๓) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ สกอ.รับทราบหลักสูตร
(๔) ผู้ที่จบหลักสูตรการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
(๕) ผู้ที่เรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาด้วยตนเอง
(๖) ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการหรือการ
ประกอบอาชีพ จากสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้มีสิทธิยกเว้นการเรียนรายวิชาตาม (๔), (๕) และ (๖) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรื อ เที ย บเท่ า ส าหรั บ การขอยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช าระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละมี ค วามรู้ พื้ น ฐานระดั บ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาหรับการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
ข้อ ๓๕ หลักเกณฑ์
(๑) ผู้ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษา หรือเป็นผู้พ้น
สภาพนักศึกษา หรืออยู่ระหว่างการถูกสั่งพักการเรียน
(๒) ให้สามารถนารายการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ ๓๙, ๔๐, ๔๑ และ ๔๒ มาประกอบ
รวมกันก็ได้
(๓) การยกเว้น การเรี ย นรายวิช า ยกเว้นได้ไม่เ กิน ๒ ใน ๓ ของจานวนหน่ว ยกิต ขั้นต่าส าหรั บ
หลักสูตรปริญญาตรีซึ่งกาหนดไว้ในหลักสูตรหรือสาขาวิช าที่กาลั งศึกษาในมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา ทั้งนี้ไม่มีสิทธิที่จะ
ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๓๖ การประเมินรายวิชา
ให้สามารถนารายวิชาใดๆ ของหลักสูตร ๒ ปี ที่มีผลการเรียนเกินเวลา ๕ ปี และของหลักสูตร ๔ ปี
หรือหลักสูตร ๕ ปี ที่มีผลการเรียนเกินเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่มี
ผลการเรียนมาขอยกเว้น ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินรายวิชานั้นๆ
ข้อ ๓๗ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
ผู้ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาซึ่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วมีสิทธิขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทุกรายวิชา ทั้งนี้ไม่ต้องนาข้อ ๓๙ วรรคสอง และ ๓๖ มาพิจารณา
ข้อ ๓๘ การบันทึกผลการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ให้บันทึกผลการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทะเบียนผลการเรียนในช่วงระดับคะแนนดังต่อไปนี้
(๑) ผลการศึกษาจากการศึกษาในระบบ ให้ใช้อักษร “P”
(๒) ผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรณีประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ ให้ใช้อักษร “CS” (CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS)
กรณีประเมินผลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ให้ใช้อักษร “CE” (CREDITS FROM EXAMINATION)

๑๓
กรณีประเมินผลจากการฝึกอบรม ให้ใช้อักษร “CT” (CREDITS FROM TRAINING)
กรณีประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน ให้ใช้อักษร “CP” (CREDITS FROM PORTFOLIO)
ส่วนที่ ๓
การยกเว้นการเรียนรายวิชาโดยผลการเรียนรายวิชา
ข้อ ๓๙ การยกเว้นการเรียนรายวิชาโดยผลการเรียนรายวิชา
การยกเว้นการเรียนรายวิชาที่นาผลการเรียนรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่ สกอ.รับทราบหลักสูตรที่ได้ศึกษาแล้วซึ่งมีสาระ ความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของเนื้อหา
รายวิชาในหลั กสู ตรของมหาวิทยาลั ย ที่อยู่ในระดับการศึกษาเดียวกัน ทั้งนี้โ ดยไม่ต้องมีการประเมินผลใน
รายวิชานั้นอีก
รายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องเป็นรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ากว่าระดับ C ระดับ P หรือ
ระดับอื่นทีเ่ ทียบเท่า
ส่วนที่ ๔
การยกเว้นการเรียนรายวิชาโดยผลการสอบเทียบรายวิชา
ข้อ ๔๐ การยกเว้นการเรียนรายวิชาโดยผลการสอบเทียบรายวิชา
การยกเว้นการเรียนรายวิชาที่นาผลการสอบเทียบรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ สกอ.รับทราบหลักสูตร โดยวิชาที่สอบเทียบต้องมีเนื้อหาสาระ ความยากง่ายเทียบได้ไม่
น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะต้องมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการ
การโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
ส่วนที่ ๕
การยกเว้นการเรียนรายวิชาโดยผลการฝึกอบรม
ข้อ ๔๑ การยกเว้นการเรียนรายวิชาโดยผลการฝึกอบรม
การยกเว้นการเรียนรายวิชาที่นาผลการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวจากทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน โดยที่หลั กสูตรการฝึกอบรมต้องมีเนื้อสาระ เกณฑ์การประเมินผลและระยะเวลาศึกษา
อบรมของหลักสูตรเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะต้องมีการประเมินผลโดย
คณะกรรมการการโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
การขอยกเว้นการเรียนรายวิชาที่มาจากการอบรมของสถาบันการศึกษาที่มีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและมีการประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนน คณะกรรมการการโอนผลการเรียน
และยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจรับรองผลตามการอบรมนั้นหรือกาหนดให้มีการประเมินผลในรายวิชานั้นได้
ส่วนที่ ๖
การยกเว้นการเรียนรายวิชาโดยประสบการณ์
ข้อ ๔๒ การยกเว้นการเรียนรายวิชาโดยประสบการณ์
การยกเว้นการเรียนรายวิชาที่นาความรู้ ความสามารถ จากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยหรือการศึกษาด้วยตนเอง มาขอยกเว้นการเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือหลายรายวิชา โดยที่
ความรู้ ความสามารถนั้นจะต้องเทียบได้กับรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะต้องมีการประเมินผลโดย
คณะกรรมการการโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
การขอยกเว้นการเรียนรายวิชาที่เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษาด้วยตนเองหรือการอบรม
ที่ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนนจะขอยกเว้นการเรียนวิชาใดก็ต่อเมื่อได้มีการประเมินผลในรายวิชา

๑๔
นั้นแล้วและคณะกรรมการการโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจกาหนดให้ผู้ขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาต้องเข้ารับฟังการบรรยายในรายวิชานั้นเพิ่มเติมก็ได้
ส่วนที่ ๗
การนับจานวนภาคการศึกษา
ข้อ ๔๓ การนับจานวนภาคการศึกษา
(๑) การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ได้รับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาให้นับดังนี้
(๑.๑) นักศึกษาภาคปกติให้นับจานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิตเป็นหนึ่งภาค
การศึกษา
(๑.๒) นักศึกษาภาคพิเศษให้นับจานวนหน่ว ยกิตได้ไม่เกิน ๑๒ หน่ว ยกิตเป็นหนึ่ง
ภาคการศึกษา
(๑.๓) ผู้ที่ศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาอื่นของมหาวิทยาลัยให้นับจานวนหน่วยกิต
ตามโครงการจัดการศึกษานั้น ทั้งนี้ไม่เกินจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษา
(๒) การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียนตามข้อ ๓๑ (๑) และ
(๒) ให้นับเฉพาะภาคการศึกษาที่เคยศึกษาและมีผลการศึกษา ส่วนการนับจานวนภาคการศึกษาตามข้อ ๓๑
(๕) ให้นับจานวนภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน
ส่วนที่ ๘
คณะกรรมการการโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ ๔๔ คณะกรรมการการโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการการโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาคณะหนึ่ง โดย
มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ คณบดี ทุกคณะเป็นกรรมการ ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ และนายทะเบียนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๔๕ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
คณะกรรมการตามข้อ ๔๔ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) เสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจากสาขาวิชาที่มีการโอนผลการเรียนหรือยกเว้น
การเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ทาหน้าที่ประเมินผลการโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชาเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) อนุมัติการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๔๖ การสอบวัดมาตรฐานความรู้หรือวิธีการอย่างอื่น
คณะกรรมการตามข้อ ๔๔ อาจกาหนดให้ผู้ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องสอบวัดมาตรฐานความรู้
หรือวิธีการอย่างอื่นในรายการวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนได้
ส่วนที่ ๙
ค่าธรรมเนียม
ข้อ ๔๗ ค่าธรรมเนียม
ค่ า ธรรมเนี ย มในการโอนผลการเรี ย นและการยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า และค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

๑๕
หมวด ๕
การย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชา
ข้อ ๔๘ การย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชา
(๑) นักศึกษาจะสามารถย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชาได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาม
แผนการศึกษาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาเดิมที่สังกัดไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
(๒) นักศึกษาจะสามารถย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชาภายในคณะได้ ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดี ภายใต้เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
และอาจจะให้มีการประเมินโดยทดสอบความรู้หรือสัมภาษณ์ในการย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชา
นักศึกษาจะสามารถย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา คณบดี คณะที่ขอย้ายออก ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะที่ขอ
ย้ายเข้า และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ภายใต้เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และอาจจะให้มีการ
ประเมินโดยทดสอบความรู้หรือสัมภาษณ์ในการย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชา
(๓) การย้ ายหลั กสูตรหรือ สาขาวิชาภายในคณะหรือ ไปคณะอื่น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้
ชาระค่าธรรมเนียมการย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจาตัวใหม่แล้ว
เมื่อนักศึกษาได้ย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดจะสามารถนามายกเว้น
หรือโอนผลการเรียนได้ โดยอนุโลม
ค่าธรรมเนียมการย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด ๖
การลา
ข้อ ๔๙ การลาพักการศึกษา
(๑) นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาได้ ดังนี้
(๑.๑) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(๑.๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน สาหรับกรณีอื่นให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๑.๓) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(๑.๔) เหตุผลอื่นๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และคณบดีเห็นสมควร
(๒) การลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ภายใน ๓๐
วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติที่ลาพักการศึกษา พร้อมด้วยหนังสือยินยอมจากผู้ ปกครองผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษาถึงคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
สาหรับนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะ สามารถลาพักการศึกษาได้โดยไม่ต้องมีหนังสือยินยอม
จากผู้ปกครอง
กรณีนักศึกษาเป็นผู้ที่ลาศึกษาต่อต้องมีหนังสือยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
(๓) นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมค่ารักษาสภาพนักศึกษาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕๐ การลาออก
นักศึกษาผู้ป ระสงค์จะขอลาออกต้องยื่นคาร้องขอลาออก โดยความยินยอมจากผู้ ปกครอง ผ่ าน
อาจารย์ที่ปรึกษา สานักส่งเสริมวิชาการ แล้วเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
สาหรับนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะ สามารถลาออกโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

๑๖
หมวด ๗
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๕๑ การยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
ภายในภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร นักศึกษาต้องยื่น
คาร้องขอสาเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณบดี แล้วส่ง ต่อสานัก
ส่งเสริมวิชาการ
นักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาภาคการศึกษาใดแล้ว ติด I หรือ E หรือค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง
๒.๐๐ หรือด้วยสาเหตุอื่นใด ทาให้ไม่สาเร็จการศึกษาภาคการศึกษานั้นๆ ต้องส่งคาร้องขอสาเร็จการศึกษาใหม่
ทุกครั้ง
กรณีไม่ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาภายในกาหนด นักศึกษาจะต้องชาระค่ารักษาสภาพนักศึกษา
และยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษาถัดไป แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาตามหลักสูตร กรณีเกิน
กาหนด ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี
ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยออกประกาศกาหนดแนวปฏิบัติในการขอสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๕๒ ปริญญาตรีเกียรตินิยม
ให้มีปริญญาตรีเกียรตินิยมสองอันดับ คือ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาตรีเกียรติ
นิยมอันดับสอง
ข้อ ๕๓ คุณสมบัตินักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีเกียรตินิยม
นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา
และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
(๑.๑) เป็นผู้ผ่านการอนุมัติผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕
ปี) ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป หรือ
(๑.๒) เป็นผู้ผ่านการอนุมัติผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป
(๒) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
(๒.๑) เป็นผู้ผ่านการอนุมัติผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕
ปี) ที่ได้คา่ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ถึง ๓.๕๙ หรือ
(๒.๒) เป็นผู้ผ่านการอนุมัติผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีตั้งแต่ ๓.๒๕ ถึง ๓.๕๙
(๓) นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีเกียรตินิยม ต้องได้ผลการประเมิน
ไม่ต่ากว่า C ในรายวิชาที่นับหน่วยกิต และไม่ต่ากว่า P ในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ทั้งในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าและระดับปริญญาตรี แล้วแต่กรณี และไม่เป็นผู้ยกเว้นผลการเรียน
หมวด ๘
การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ข้อ ๕๔ หลักฐานแสดงผลการศึกษา
หลักฐานแสดงผลการศึกษา ได้แก่
(๑) ปริญญาบัตร
(๒) ใบรับรองผลการศึกษา

๑๗
(๓) ใบรับรองคุณวุฒิ
(๔) ใบรายงานผลการศึกษา
(๕) ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษาตาม (๑), (๒), (๓), (๔)
หลักฐานแสดงผลการศึกษา ออกให้เฉพาะผู้ที่มีความประพฤติดี
ข้อ ๕๕ แบบพิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษา
แบบพิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ ๕๔ ให้ใช้ตามแบบพิมพ์ท้ายข้อบังคับนี้ การเปลี่ยนแปลง
แก้ไขแบบพิมพ์ ให้ทาได้โดยประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๕๖ การควบคุมการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายแบบพิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษา
ให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบ ควบคุมการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายแบบพิมพ์หลักฐานแสดงผล
การศึกษาทั้งหมดให้รัดกุม โดยมีบัญชีรับและจ่ายเป็นหลักฐาน เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้
ข้อ ๕๗ การดาเนินการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ให้นายทะเบียนทาหน้าที่รับผิดชอบและดาเนินการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี้
กรณีสถาบันสมทบ ให้หัวหน้าสถานศึกษาดาเนินการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี้
ข้อ ๕๘ วันที่สาเร็จการศึกษา
วันที่สาเร็จการศึกษาในหลักฐานแสดงผลการศึกษา ให้ถือเอา “วันที่” ที่คณะกรรมการอนุมัติผล
การศึกษาอนุมัติ กรณีตามข้อ ๕๑ ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร โดยอาจให้มีผลย้อนหลัง
ได้
ข้อ ๕๙ การออกปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้มหาวิทยาลัยออกปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษา โดยผู้สาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
(๒) ผ่านขั้นตอนการอนุมัติผลของคณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษา
(๓) ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัยในปริญญาบัตร ระหว่างลายมือชื่อของ “นายกสภามหาวิทยาลัย”
และ “อธิการบดี”
กรณีส ถาบั น สมทบ ซึ่ งหั ว หน้ าสถานศึกษาต้องลงนามด้ว ย ให้ ประทับตราดุนของสถาบันสมทบ
ระหว่างลายมือชื่อของ “อธิการบดี และ หัวหน้าสถานศึกษา”
ให้จัดทาทะเบียนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน กรณีสถาบัน
สมทบ ให้จัดทาหลักฐานดังกล่าวเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยชุดหนึ่งด้วย
ข้อ ๖๐ การออกใบรับรองผลการศึกษาแก่ผู้เรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ให้มหาวิทยาลัยออกใบรับรองผลการศึกษาแก่ผู้เรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังต่อไปนี้
(๑) ออกให้เฉพาะผู้ที่เรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และได้ผ่านขั้นตอนการอนุมัติผลแล้ว
แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ปริญญา จากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้ใบรับรองผลการศึกษามีอายุการใช้เพียงไม่เกิน
๙๐ วัน นับแต่วันที่ออกให้
(๒) ให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายผู้เรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พร้อมประทับตรา
ดุนของมหาวิทยาลัยบนรูปถ่ายและให้อธิการบดีลงนามรับรอง

๑๘
กรณีส ถาบั น สมทบ ให้ นายทะเบียนของสถาบันสมทบ ลงนามทับรูปถ่ายผู้ เรียนครบตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พร้อมประทับตราดุนของสถาบันสมทบ และตราดุนของมหาวิทยาลั ยบนรูปถ่ายโดยไม่
ซ้อนทับกัน และให้หัวหน้าสถานศึกษาและอธิการบดีลงนามรับรอง
(๓) ให้จัดทาทะเบียนผู้เรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ขอรับใบรับรองผลการศึกษาไว้เป็น
หลักฐาน กรณีสถาบันสมทบ ให้จัดทาหลักฐานดังกล่าวเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยชุดหนึ่งด้วย
ข้อ ๖๑ การออกใบรับรองคุณวุฒิแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้มหาวิทยาลัยออกใบรับรองคุณวุฒิแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) ออกให้เฉพาะผู้ที่เรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ผ่านขั้นตอนการอนุมัติผล และได้รั บ
อนุมัติให้ปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับหลักฐานแสดงผลการศึกษาดังกล่าว
(๒) ให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายผู้สาเร็จการศึกษา พร้อมประทับตราดุนของมหาวิทยาลัยบน
รูปถ่ายและให้อธิการบดีลงนามรับรอง
กรณีสถาบันสมทบ ให้นายทะเบียนของสถาบันสมทบ ลงนามทับรูปถ่ายผู้สาเร็จการศึกษา พร้อม
ประทับตราดุนของสถาบันสมทบ และตราดุนของมหาวิทยาลัยบนรูปถ่ายโดยไม่ซ้อนทับกัน และให้หัวหน้า
สถานศึกษาและอธิการบดีลงนามรับรอง
(๓) ให้จัดทาทะเบียนผู้สาเร็จการศึกษาที่ขอรับใบรับรองผลการศึกษาไว้เป็นหลักฐาน กรณีสถาบัน
สมทบ ให้จัดทาหลักฐานดังกล่าวเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยชุดหนึ่งด้วย
ข้อ ๖๒ การออกใบรายงานผลการศึกษาแก่ผู้ที่กาลังศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษา
ให้มหาวิทยาลัยออกใบรายงานผลการศึกษาแก่ผู้ที่กาลังศึกษา หรือผู้สาเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ขอ ยื่นคาร้องตามแบบที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบกาหนด
(๒) ให้รายงานผลการศึกษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ และให้รายงานทุกภาคการศึกษาที่
ทราบผลการศึกษาแล้ว
(๓) ให้ประทับตราของมหาวิทยาลัยบนรูปถ่ายผู้ขอ และให้นายทะเบียนและอธิการบดี ลงนาม
รับรอง พร้อมประทับตราดุนของมหาวิทยาลัยบนลายมือชื่อ
กรณีสถาบันสมทบ ให้นายทะเบียนของสถาบันสมทบ และหัวหน้าสถานศึกษาลงนามรับรอง พร้อม
ประทับตราดุนของสถานศึกษาที่เข้าสมทบบนลายมือชื่อ และให้อธิการบดีลงนามรับรอง พร้อมประทับตราดุน
ของมหาวิทยาลัยบนลายมือชื่อ
ข้อ ๖๓ การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา กรณีหลักฐานเดิมสูญหายหรือ
ชารุดจนใช้การไม่ได้ตามที่เห็นสมควร ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ขอ ยื่นคาร้องตามแบบที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบกาหนด ถ้าเป็นกรณีสูญหาย ให้นา
สาเนาใบรับแจ้งความของสูญหายของทางราชการแนบกับคาร้อง ถ้าเป็นกรณีชารุดให้นาหลักฐานที่ชารุด หรือ
ภาพถ่ายหลักฐานที่ชารุด โดยผู้ขอลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแนบกับคาร้อง
(๒) การลงนาม การประทับตรา และการจัดทาทะเบียนใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา ให้ใช้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาแต่ละประเภท โดยอนุโลม
กรณีระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหายหรือชารุด จนไม่สามารถออกใบรายงานผลการศึกษาได้ ถ้ามี
หลักฐานอื่นที่อธิการบดีหรือหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า เป็นหลักฐานที่พอเชื่อถือได้ ให้มหาวิทยาลัย
ออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษาได้โดยไม่ต้องลงรายละเอียดผลการศึกษา ทั้งนี้ให้หมายเหตุไว้ในใบแทน
และทะเบียนใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษาด้วย

๑๙
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๖๔ สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี การศึกษา ๒๕๖๐ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคปกติระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคพิเศษระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชาและการรับ -จ่ายค่าธรรมเนียม
ในการโอนผลการเรี ย นและการยกเว้น การเรียนรายวิช า พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
นครศรีธ รรมราช ว่าด้ว ยการออกหลั กฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ ก่อนวัน
ประกาศใช้ข้อบังคับนี้ เฉพาะส่วนที่ข้อบังคับหรือระเบียบฉบับเดิมเป็นคุณแก่นักศึกษามากยิ่งกว่า
ข้อ ๖๕ บรรดาประกาศหรือคาสั่งที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วย
การจัดการศึกษาภาคปกติระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ว่า ด้ ว ยการจั ด การศึ กษาภาคพิ เ ศษระดั บ ไม่ เ กิ น ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้ อ บั ง คั บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช ว่าด้วยปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่า
ด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชาและการรับ -จ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการ
ออกหลั ก ฐานแสดงผลการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ก่ อ นวั น ที่ ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐ ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป ทั้งนี้
จนกว่าจะได้ มีป ระกาศหรือคาสั่งที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครศรีธ รรมราช ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐ ใช้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

