ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี เพื่อใหการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีคุณภาพและเปนมาตรฐาน
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกขอบังคับไว ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙
(๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือแนวปฏิบัติอื่นในสวนที่มีบัญญัติไว
แลวในขอบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“ผูสอน” หมายความวา ผูซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามมาตรา ๕๑ หรือมาตรา
๕๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ
หมายความรวมถึง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจางชั่วคราว และอาจารยพิเศษ ซึ่งปฏิบัติหนาที่สอน
และหรือวิจัย โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งให
ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของนักศึกษา ดานวิชาการและการใชชีวิต
/“นายทะเบียน” ...

๒
“นายทะเบียน” หมายความวา ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยมีอํานาจ
หนาที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวันเวลาราชการ
“นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน” หมายความวา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
นอกวันเวลาราชการ
“นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ” หมายความวา นั ก ศึ ก ษาของโครงการความร ว มมื อ ทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นกับมหาวิทยาลัย โดยลงทะเบียนเรียนในวันเวลาราชการ
หรือนอกวันเวลาราชการหรือตามขอตกลงในโครงการความรวมมือนั้นๆ
“นักศึกษาสะสมหนวยกิต” หมายความวา นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ลงทะเบียน
เรีย นและศึกษาเป น รายวิช าเพื่ อสะสมหน วยกิต ในหลักสูตรระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ
นครราชสีมา
“การจัดการศึกษา” หมายความวา การจัดการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หรือหลักสูตรอื่นที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปดสอน
“การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง” หมายความวา การจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิท ยาลั ย หรือหลั ก สู ตรอื่ น ที่ ส ภามหาวิท ยาลัย อนุมั ติให เปดสอน โดยมีส ถานที่ตั้งอยูภ ายนอก
มหาวิทยาลัย
“การศึกษาในระบบ” หมายความวา การศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา และการวัดผลประเมินผล ซึ่งเป นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่
แนนอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายความวา การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา และการวัดผลประเมินผล ซึ่งเปนไปตาม
เงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความวา การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง
ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาสในการศึกษา โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม
สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลงความรูอื่น ๆ
“การโอนผลการเรียน” หมายความวา การโอนหนวยกิตและคาระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษามาแลวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อใชนับหนวยกิตเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวา การเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาที่
เคยศึกษามาแลวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อใชนับหนวยกิตเปนสวน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“การเที ย บโอนความรู ทั กษะ และประสบการณ ” หมายความวา การเทีย บโอน
ความรู ทักษะ และประสบการณจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการปฏิบัติงาน
วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อนับหนวยกิตเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
/ขอ ๕ ...

๓
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจในการออกระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหา คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด
หมวด ๑
การจัดการศึกษา
ขอ ๖ การจั ดการศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ใช ระบบทวิภ าคสําหรับ นั กศึก ษาทุ กประเภท
โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปนสองภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไมนอยกวา
สิบหาสัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลา จํานวนหนวยกิต ให มี
สัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ
ขอ ๗ มหาวิทยาลัย อาจจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยเสนอสภาวิช าการพิ จ ารณาให
ความเห็นชอบ และไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๘ การกํ า หนดวั น เป ด /ป ด ภาคการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย และวั น สุ ด ท า ยของป
การศึกษา ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ การเป ด สอนหลั ก สู ต รหรื อ สาขาวิ ช าใด ให เ ป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
ขอ ๑๐ การศึ กษาใช ระบบหนวยกิต โดยหนึ่งหนวยกิตเทีย บเทากับ การบรรยายหรือการ
อภิปรายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมงสอนตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเทากับการปฏิบัติการสัปดาหละ
๒-๓ ชั่วโมงตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
ขอ ๑๑ การสอนบรรยาย อภิ ป ราย หรื อปฏิ บั ติการ ใหใชเวลาสอนไม นอยกวา ๕๐ นาที
ตอ ๑ ชั่วโมงสอน
ขอ ๑๒ ในแตล ะภาคการศึกษาให ผูส อน สอนนักศึกษาภาคปกติ นั กศึ กษาภาคการศึกษา
เพื่อปวงชน หรือนั กศึ กษาภาคพิ เศษ และหรือปฏิบัติงาน ใหเป น ไปตามเกณฑ ภ าระงาน และประกาศ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ รายวิชาที่เปดสอนหลายหมูเรียนในภาคการศึกษาเดียวกัน 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
ทุ กรายวิ ช าที่ เป ด สอนให แก นั กศึกษา ซึ่ งตํ าราหลักอาจเรีย บเรีย งโดยคณาจารยของมหาวิทยาลัย หรือ
ผูเชี่ยวชาญภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได โดยจะตองมีขอบเขตรายวิชาและระดับของเนื้อหาเหมาะสมกับ
หลักสูตรและระดับการศึกษา
ขอ ๑๕ กลุ ม วิ ช าฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ในสาขาวิ ช าต า งๆ ให ม หาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการทําหนาที่กํากับ ดูแล หรือควบคุม เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
/ขอ ๑๖ ...

๔
ขอ ๑๖ ใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน
แต ล ะรายวิ ชา และพั ฒ นาโสตทั ศนู ป กรณ พื้ น ฐาน สื่อการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานและเพี ย งพอกั บ
จํานวนนักศึกษา และอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในรูปแบบตางๆ เพื่ อสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาส
คนควาหาความรูและประสบการณเพิ่มเติม
ขอ ๑๗ ใหมหาวิทยาลัยจัดอาจารยที่ปรึกษาแกนักศึกษาในแตละหมูเรียน
ขอ ๑๘ ใหมหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของผูสอนทุกรายวิชา เพื่อใหผูสอนพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการสอน
ขอ ๑๙ ให ทุกหลั กสู ตรพั ฒ นาหลัก สูตรใหทั น สมั ย โดยมีการประเมิน และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ป
หมวด ๒
การรับเขาเปนนักศึกษา
ขอ ๒๐ คุ ณ สมบั ติผู มีสิ ท ธิส มัครเขาเป น นั กศึกษา ตองสําเร็จ การศึ กษาระดั บ มัธ ยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ป) และปริญญาตรี (๕ ป) หรือตองสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
และมีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๑ หลักเกณฑการสมัคร ประเภทการรับ และวิธีการรับเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๒ มหาวิทยาลัยอาจโอนนักศึกษาภาคปกติไปเปนนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน
หรื อ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ ในกรณี ที่ มี เหตุ ผ ลและความจํ าเป น โดยได รั บ อนุ มั ติ จ ากอธิ ก ารบดี ห รื อ ผู ซึ่ ง
อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๒๓ การโอนสภาพนักศึกษาจากนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน หรือนักศึกษาภาค
พิเศษไปเปนนักศึกษาภาคปกติ ตองไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๒๔ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด ๓
การลงทะเบียนเรียน
ขอ ๒๕ นักศึ กษาจะตองลงทะเบี ยนเรียนดวยตนเองในแตละภาคการศึ กษา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) นักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนในวันเวลาราชการ
จะตองลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต สําหรับใน
ภาคการศึกษาฤดูรอนให ลงทะเบี ยนเรียนไดไมเกิ น ๙ หนวยกิต ในกรณีที่มีความจําเปน หรือกรณี จ ะขอ
สําเร็จการศึ กษาในภาคการศึกษานั้น ใหลงทะเบี ยนเรียนไดไมเกิน ๒๕ หน วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ
และไมเกิน ๑๒ หนวยกิตในภาคการศึกษาฤดูรอน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยผานความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
/(๒) นักศึกษา ...

๕
(๒) นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียน
นอกวัน เวลาราชการ จะตองลงทะเบีย นเรียนในแตล ะภาคการศึกษาปกติไมน อยกวา ๙ หน วยกิต และ
ไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สําหรับในภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ในกรณีที่มี
ความจําเปนหรือกรณีจะขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๘ หนวยกิต
ในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๒ หนวยกิตในภาคการศึกษาฤดูรอน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณา
อนุมัติ โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
(๓) จํ า นวนหน ว ยกิ ต ขั้ น ต่ํ า ที่ กํ า หนดไว ในการลงทะเบี ย นเรี ย นไม ใช บั ง คั บ กั บ
นักศึกษาที่ศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรนั้นๆ และยังมีวิชาที่สอบตก หรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมถึงเกณฑที่กําหนด หรือลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่จะเปนภาคการศึกษาสุดทายกอนที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๔) ในการลงทะเบี ย นเรีย น หากรายวิช าใดมี ขอกํ าหนดในหลัก สูตรวาตอ งเคย
ศึกษาหรือสอบผานในรายวิชาบังคับมากอน (Pre-requisite) นักศึกษาจะตองผานการศึกษาหรือสอบผาน
ในรายวิชาบังคับนั้นมากอนแลว จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น
(๕) การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกประเภท จะตองปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย กรณีการลงทะเบียนเรียนชา กระทําไดไมเกินสิบสี่วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือ
ไมเกินเจ็ดวันนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน
(๖) นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาตามประกาศมหาวิทยาลัย
จะหมดสิทธิในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษานั้น เวนแตมีเหตุและความจําเปนอาจไดรับอนุมัติ
จากอธิการบดีหรือผูซึ่งอธิการบดีมอบหมาย
(๗) ในภาคการศึ กษาปกติ หากนั ก ศึ ก ษาไมได ล งทะเบี ย นเรีย นจะต องขอลาพั ก
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้นเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา กอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวา
สิ บ สี่ วั น โดยต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มเพื่ อ รั ก ษาสภาพนั ก ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาที่ มิ ได รั ก ษาสภาพนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยอาจถอนชื่อพนสภาพนักศึกษา
(๘) นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดแผนการศึกษาภาคฤดูรอนให แตไมไดลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาฤดูรอนนั้น จะตองลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา กอนกําหนดการสอบ
ปลายภาคไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาที่มิไดรักษา
สภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจถอนชื่อพนสภาพนักศึกษา
(๙) กรณี นักศึกษาถูกถอนชื่อพ นสภาพนักศึกษาตาม (๗) และ (๘) จะกระทํามิได
สําหรับผูขาดแคลนทุนทรัพย ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๑๐) อธิการบดี หรือผูซึ่งอธิการบดีมอบหมายอาจอนุ มัติให นักศึ กษาที่ถูกถอนชื่ อ
พ น สภาพนั กศึ กษาตาม (๗) หรื อ (๘) กลับ เขามาเป น นั กศึก ษาใหม ไดถามีเหตุผ ลสมควร โดยใหถือ วา
ระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อพนสภาพนักศึกษานั้นเปนระยะลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม
เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา รวมทั้งคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่คางชําระและใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๑๑) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ เมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมครบตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับทุนกูยืมจากกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุน
เงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)
/ขอ ๒๖ ...

๖
ขอ ๒๖ การเพิ่มการถอนและยกเลิกรายวิชา ใหดําเนินการดังนี้
(๑) การเพิ่มและการถอนรายวิชา จะกระทําไดภายในสิบสี่วันนับจากวันเปดภาค
การศึกษาสํ าหรับ ภาคการศึกษาปกติ หรื อภายในเจ็ด วัน นั บ จากวัน เป ดภาคการศึ กษาฤดู รอนหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) การยกเลิกรายวิชา จะกระทําไดกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวา
สิบ สี่วั น สํ าหรับ ภาคการศึ กษาปกติ หรือกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวาเจ็ดวัน สําหรับ ภาค
การศึกษาฤดูรอ น
(๓) หลักเกณฑและวิธีป ฏิบั ติการเพิ่ มการถอนและการยกเลิกรายวิชาใหเปนไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๗ การโอนผลการเรียน การเที ยบโอนผลการเรีย น และการเที ยบโอนความรู ทั กษะ
และประสบการณ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
หมวด ๔
การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๒๘ ให มี ก ารวั ด ผลการศึ ก ษาระหวางภาคการศึ ก ษาและปลายภาคการศึ ก ษา ในทุ ก
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา เวนแตรายวิชาที่กําหนดใหมีการวัดผลการศึกษาใน
ลักษณะอื่น โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
การวั ดผลระหว างภาคการศึกษา อาจใชวิธีห นึ่งวิธีใดหรือหลายวิธีผ สมกัน ได แก
การสอบยอย การทํารายงาน การสอบปฏิบัติ การทํากิจกรรม การสอบกลางภาค โดยมีคะแนนเก็บระหวาง
รอยละสี่สิบถึงแปดสิบของคะแนนรวมทั้งหมด
การวัดผลปลายภาคการศึ กษา ใชวิธีสอบขอเขีย นและหรือสอบภาคปฏิบั ติ โดยมี
คะแนนอยูระหวางรอยละยี่สิบถึงหกสิบของคะแนนรวมทั้งหมด
ขอ ๒๙ การประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรแบงเปนสองระบบ คือ
(๑) ระบบมีคาระดับคะแนน แบงเปนแปดระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน ความหมายของระดับคะแนน คาระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B+
B
ดี (Good)
๓.๐
ดีพอใช (Fairly Good)
๒.๕
C+
C
พอใช (Fair)
๒.๐
ออน (Poor)
๑.๕
D+
D
ออนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
ระบบนี้ ใช สํ าหรั บ การประเมิ น ผลการศึ ก ษารายวิ ช าที่ เรี ย นตามหลั ก สู ต ร
ระดับคะแนนที่ถือวาสอบได ตองไมต่ํากวา “D”
นักศึกษาไดระดับ คะแนนรายวิชาบั งคับเปน “F” ตองลงทะเบียนเรียนและ
เรียนใหมจนกวาจะสอบได และใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียนดวย
/สําหรับวิชา ...

๗
สํ าหรั บ วิ ช าเลือก ถาไดร ะดับ คะแนน “F” จะลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช านั้ น
ซ้ําอีกหรือเลือกวิชาอื่นในหมวดวิชาเดียวกันหรือแขนงเดียวกันแทนได และใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผล
การเรียนดวย
การประเมินผลการศึกษารายวิชาในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ หรือกลุมฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ถาไดระดับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหม
ถาไดระดับคะแนนต่ํากวา “C” เปนครั้งที่สอง ถือวาพนสภาพนักศึกษา
(๒) ระบบไมมีคาระดับคะแนน
(ก) การประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มโดยไมนับหนวยกิต
กําหนดสัญลักษณระดับการประเมินผล ดังนี้
ระดับการ
ประเมินผล
PD
P
NP

ความหมายของระดับการประเมินผล
ผานดีเยี่ยม (Pass With Distinction)
ผาน (Pass)
ไมผาน (Not Pass)

รายวิชาที่ไดระดับการประเมินผล “NP” นักศึกษาจะตองลงทะเบียน
เรียนและเรียนใหมจนกวาจะผานการประเมินผล
(ข) การประเมิ น ผลการทดสอบมาตรฐานความรู กํ า หนดระดั บ การ
ประเมินผล ดังนี้
ระดับการ
ประเมินผล
Excellent
Good
Fair
Fail

ความหมายของระดับการประเมินผล
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดี (Good)
พอใช (Fair)
ตก (Fail)

ขอ ๓๐ สัญลักษณอื่นในระดับการประเมินผล ดังนี้
(๑) ระดับการประเมินผล “Au” (Audit) ใชสําหรับบันทึกรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต
(๒) ระดั บ การป ระเมิ น ผล“W” (Withdraw) ใช สํ า ห รั บ บั น ทึ ก รายวิ ช าที่
มหาวิทยาลัยอนุมัติให ยกเลิกรายวิชานั้นกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมน อยกวาสิบ สี่วันสําหรับ ภาค
การศึ กษาปกติ และในภาคการศึ ก ษาฤดู รอนไมน อยกวาเจ็ดวัน และสําหรับ รายวิช าที่ นั กศึกษาลาพั ก
การศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว
(๓) ระดับการประเมินผล “I” (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกรายวิชาที่นักศึกษา
ยังปฏิบัติงานไมเสร็จสมบูรณเมื่อสิ้นภาคการศึกษานั้น

/นักศึกษาที่ ...

๘
นักศึกษาที่ไดระดับการประเมินผล “I” ตองดําเนินการขอรับการประเมินผล
เพื่อเปลี่ยนระดับการประเมินผลใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป หากนักศึกษายังทํางานไมแลวเสร็จ
ตามกํ าหนด ให ผู ส อนประเมิ น ผลงานที่ ค างอยู เป น ศู น ย และประเมิ น ผลการศึ กษาจากคะแนนที่ มี อ ยู
หากผูสอนไมสงผลการศึกษาตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “F” เวนแตกรณีไมใช
ความบกพรองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจขยายเวลาตอไปได
(๔) ระดั บ การประเมิ น ผล “M” (Missing) ใช สํ าหรั บ บั น ทึ กรายวิ ช าที่ นั กศึ ก ษา
ขาดสอบปลายภาค
กรณี นั กศึ กษาขาดสอบปลายภาคจะตอ งยื่น คํารอ งขอสอบภายในสิ บ สี่ วัน
นับจากวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป โดยไดรับความเห็นชอบและอนุมัติโดยอธิการบดีหรือ
ผูซึ่งอธิการบดีมอบหมาย นักศึกษาที่ขาดสอบและไมยื่นคํารองขอสอบตามกําหนดหรือยื่นคํารองขอสอบ
แตไมมาสอบตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ ใหผูสอนปรับคะแนนปลายภาคเปนศูนยแลวประเมินผลการศึกษา
จากคะแนนที่มีอยู หากผูสอนไมสงผลการศึกษาตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “F”
ขอ ๓๑ รายวิ ช าที่ ได รั บ การเที ย บโอนผลการเรี ย นและเที ย บโอนความรู ทั ก ษะ และ
ประสบการณ ใหไดระดับการประเมินผล ดังนี้
(๑) รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบใหไดรับระดับ
การประเมินผล “P”
(๒) รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณใหไดรับระดับ
การประเมินผล ดังนี้
(ก) ระดับการประเมินผล “CS” (Credits Standardized Test) ใชบันทึก
กรณีไดหนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test)
(ข) ระดับการประเมินผล “CE” (Credits from Examination) ใชบันทึก
กรณีไดหนวยกิตจากการทดสอบดวยการสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)
(ค) ระดับการประเมินผล “CT” (Credits from Training) ใชบันทึกกรณี
ไดหนวยกิตจากการประเมินผลการศึกษาหรือการอบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา
(Evaluation of Non-Sponsored Training)
(ง) ระดับการประเมินผล “CP” (Credits from Portfolio) ใชบันทึกกรณี
ไดหนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
ขอ ๓๒ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average : GPA)
ค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ประจํ าภาคการศึ ก ษาและค าระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมให
คํานวณเปนเลขทศนิยมสองตําแหนงโดยไมปดเศษ เฉพาะรายวิชาที่มีคาระดับคะแนนในขอ ๒๙ (๑)
(๑) กรณี ที่ ส อบตกและต อ งเรี ย นซ้ํ า ให นั บ รวมจํ า นวนหน ว ยกิ ต ที่ ไม ผ านการ
ประเมินผลและเรียนซ้ํา เพื่อใชเปนตัวหาร
(๒) กรณี เรี ย นซ้ํ ารายวิช าที่ ได รับ ระดับ คะแนนต่ํ ากวา C การคํ านวณค าระดั บ
คะแนนเฉลี่ยตองคํานวณทั้งคะแนนเดิมและคะแนนใหม สําหรับรายวิชาที่เรียนซ้ํา
(๓) กรณี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับ รายวิชาที่ไดรับ การเทียบโอนผลการเรียน
หรือการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ ใหนับหนวยกิตเฉพาะรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอน
เทานั้น รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ําใหตัดออก
/ขอ ๓๓ ...

๙
ขอ ๓๓ นักศึกษาที่ทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใดใหนักศึกษาผูนั้นไดรับ ระดับ
คะแนน “F” หรือระดับการประเมินผล “NP” ในรายวิชานั้นแลวแตกรณี โดยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
พิจารณาโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๔ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีความประพฤติดี และเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) ไมอยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(๓) สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด
(๔) ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวาสองจุดศูนยศูนย
(๕) มีระยะเวลาศึกษาตามหลักเกณฑ ดังนี้
(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนหกภาคการศึกษา
ปกติ
(ข) หลักสูตรปริญญาตรี (หาป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนแปดภาคการศึกษา
ปกติ
(ค) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต อ เนื่ อ ง) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาได ไ ม ก อ นสี่ ภ าค
การศึกษาปกติ
(๖) ตองไมมีพันธะดานหนี้สินหรือทรัพยสินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๕ นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๓) ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
(๔) ทําผิดระเบียบมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศใหพนสภาพนักศึกษา
(๕) ไมรักษาสภาพนักศึกษา โดยไมขัดหรือแยงกับมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๖) เรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดและไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา
(๗) ลงทะเบี ย นเรียนครบตามที่ห ลักสูตรกําหนด และไดคาระดับ คะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ํากวาหนึ่งจุดแปดศูนย
(๘) ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวาหนึ่งจุดหกศูนย เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ที่สองนับตั้งแตวันเริ่มเขาเรียน โดยไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา
(๙) ได รั บ ค า ระดั บ คะแนนต่ํ า กว า “C” เป น ครั้ ง ที่ สอง ในรายวิ ช ากลุ ม
ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือกลุมฝกประสบการณวิชาชีพครู
(๑๐) มีระยะเวลาศึกษาเกินหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ป) ใชเวลาศึกษาไมเกินแปดปการศึกษา
(ข) หลักสูตรปริญญาตรี (หาป) ใชเวลาศึกษาไมเกินสิบปการศึกษา
(ค) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาศึกษาไมเกินสี่ปการศึกษา
ขอ ๓๖ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว และ
ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตหนึ่งจุดแปดศูนยแตไมถึงสองจุดศูนยศูนย ใหเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมเพื่อ
/ทําคาระดับ ...

๑๐
ทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึงสองจุดศูนยศูนย ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาศึกษาไมเกินหลักเกณฑซึ่ง
ระบุไวใน ขอ ๓๕ (๑๐)
หมวด ๕
การรับรองผลการศึกษา การขอรับปริญญา การอนุมัติใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาและใหปริญญา
ขอ ๓๗ การรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา ใหมหาวิทยาลัยรับรองผลการศึกษา
ขอ ๓๘ ในภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอ
สําเร็จ การศึกษาโดยผ านความเห็ นชอบจากอาจารยที่ป รึกษาภายในระยะเวลา ๒ เดือนนั บ จากวัน เป ด
ภาคการศึกษานั้น
ขอ ๓๙ การขอรับปริญญา ผูมีสิทธิขอรับปริญญาตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ และมีคุณสมบัติตามขอ ๓๔
(๒) ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๐ การอนุมัติใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาและใหปริญญา ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ
ชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา และสมควรใหปริญญาตอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ปริญญาบัณฑิต นักศึกษามีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตาม ขอ ๓๙
(๒) ปริญ ญาบั ณฑิตเกียรตินิยม นักศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนตามข อ ๓๙
และมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(ก) เปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สี่ป) หรือปริญญาตรี
(หาป) ไดคาระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม นอยกวาสามจุดหกศูนย จะไดรับเกียรตินิยมอัน ดับหนึ่ง กรณี ที่
นักศึกษาไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวาสามจุดสองหาแตไมถึงสามจุดหกศูนย จะไดรับเกียรติ
นิยมอันดับสอง
นั กศึ กษาที่ สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี (ตอเนื่ อง) ไดคาระดั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาไมนอยกวาสามจุด
หกศู น ย จ ากสถาบั น การศึ ก ษาเดิ ม และเรีย นครบตามหลักสูต รโดยไดค าระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัยไมน อยกวาสามจุดหกศูน ย จะไดรับ เกียรตินิ ยมอัน ดับหนึ่ง กรณี ที่ไดคาระดั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาไมนอยกวาสามจุด
สองห าจากสถาบั น การศึ ก ษาเดิ ม และเรีย นครบตามหลั ก สูต ร โดยได คาระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาสามจุดสองหาแตไมถึงสามจุดหกศูนย จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง
(ข) สอบไดในรายวิชาใดๆ ไดระดับคะแนนไมต่ํากวา “C” ตามระบบมีคา
ระดับคะแนนหรือระดับการประเมินผลไมได “NP” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน
(ค) ระยะเวลาศึกษาใหพิจารณา ดังนี้
ในหลักสูตรปริญญาตรี (สี่ป) นักศึกษามีเวลาเรียนไมนอยกวาหกภาค
การศึกษาปกติ และไมเกินแปดภาคการศึกษาปกติ
ในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ห า ป ) นั ก ศึ ก ษามี เ วลาเรี ย นไม น อ ยกว า
แปดภาคการศึกษาปกติ และไมเกินสิบภาคการศึกษาปกติ
/ในหลักสูตร ...

๑๑
ในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) นักศึกษาภาคปกติมีเวลาเรียนไมเกิน
สี่ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชนมีเวลาเรียนไมเกินหาภาคการศึกษาปกติ
(ง) ไมมีรายวิชาใดๆ ที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนหรือการเทียบโอน
ความรู ทักษะ และประสบการณตามขอ ๓๑
(จ) นั ก ศึ ก ษ าที่ ม ห าวิ ท ยาลั ย จั ด ให ล งทะเบี ย นเรี ย นและเรี ย นใน
ภาคการศึกษาฤดูรอนไมนับเปนภาคการศึกษาปกติ และไมเสียสิทธิในการไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๑ นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ข า ศึ ก ษาก อ นข อ บั ง คั บ นี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ หรื อ ก อ น
ปการศึกษา ๒๕๖๐ ใหปฏิบัติตามขอบังคับหรือระเบียบที่ใชบังคับอยูกอนวันที่บังคับนี้ใชบังคับไปจนกวา
จะสําเร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุวัจน ลิปตพัลลภ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

