
 

ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค ์
ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับอนปุริญญาและระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

------------------------------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐” 

  ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

  ข้อ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

  “การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตร”ี หมายความว่า การจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

  “การประเมินผลการศึกษา” หมายความว่า การตัดสินผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  “การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรีที่ดําเนนิการในวัน เวลาทําการปกติ 

  “การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรีที่นอกเหนือจากการจัดการศึกษาภาคปกติ 

  “อาจารย์” หมายความว่า อาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้สอนในรายวิชาตาม
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เรียบร้อยแล้ว 

  ข้อ ๕ ให้มหาวทิยาลัยจัดให้มรีะบบการประเมินผลการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุม
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งด้านความรู้ คุณธรรม หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และด้านทักษะ



  

 

กระบวนการโดยต้องมีทั้งการวัดและประเมินผลระหว่างภาคการศึกษา และการวดัและประเมินผลปลาย
ภาคการศึกษา รายละเอียดการดําเนินการ กรอบการประเมินและสัดส่วนของคะแนนระหว่างภาค
การศึกษาและปลายภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภา
วิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  ข้อ ๖ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา และจะมีสิทธ์ิขอเข้ารับ
การประเมินผลปลายภาคการศึกษาได้ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 

  (๑) มีเวลาในการดําเนินกิจกรรมการเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด 

  (๒) กรณีที่มีเวลาในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ ๖๐ และคณะกรรมการที่มหาวทิยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเห็นสมควรให้มสีิทธ์ิสอบ 

  ข้อ ๗ นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ จะไม่มสีิทธ์ิเข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา 

  (๑) มีเวลาในการดําเนินกิจกรรมการเรียนนอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
และคณะกรรมการตามข้อ ๖ (๒) พิจารณาไม่ให้มสีิทธ์ิสอบ 

  (๒) มีเวลาในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมด 

  ข้อ ๘ นักศึกษาผู้มีสิทธ์ิเข้ารบัการประเมินผลปลายภาคการศึกษา แต่ไม่ได้เข้ารับการ
ประเมินผลเนือ่งจากเหตุจําเป็นอย่างยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องขอรับการประเมินผล
ในรายวิชาที่ไม่ได้เข้ารับการประเมินผลต่อฝา่ยทะเบียนและวัดผล ทั้งนี้ต้องดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับ
แต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษา ถัดไป โดยใหค้ณะกรรมการตามข้อ ๖(๒) พิจารณา 

  กรณีคณะกรรมการตามข้อ ๖ (๒) อนุญาตให้เข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
ได้ ให้นักศึกษาผู้นั้นไปพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อเข้ารับการประเมินผลตามกระบวนการและเวลาทีกํ่าหนด
ภายในภาคการศึกษาถัดไป 

  กรณีที่นักศึกษามีเหตุจําเป็นอย่างยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องขอ
เลื่อนการขอเข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
ก่อนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษา โดยให้คณะกรรมการตามข้อ ๖(๒) พิจารณาอนุญาตให้เลื่อนการ
เข้ารับการประเมินผล กรณีคณะกรรมการตามข้อ ๖(๒) อนุญาต ให้นักศึกษาผู้นั้นไปขอรับการประเมินผล
ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนกําหนด 

  กรณีนักศึกษาไม่มาติดต่อขอยื่นคําร้องขอรับการประเมินผล ภายในกําหนดตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสามหรือคณะกรรมการตามข้อ ๖ (๒) ไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินผล หรืออนุญาตให้เข้ารับ



การประเมินผลแต่นักศึกษาไม่เข้ารับการประเมินผลตามกาํหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเปน็ E 
หรือ F แล้วแต่กรณี 

  ผู้ไม่มีสทิธ์ิเข้ารับการประเมินผลตามข้อ ๗ (๑) และข้อ ๗ (๒) ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา
ให้ผลการเรียนเป็น E หรือ F แล้วแต่กรณ ี

  ข้อ ๙ ให้มีการประเมินผลการศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ 
ระบบ คือ 

  (๑) ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม ๔.๐ 

B+ ดีมาก ๓.๕ 

B ดี ๓.๐ 

C+ ค่อนข้างดี ๒.๕ 

C พอใช้ ๒.๐ 

D+ อ่อน ๑.๕ 

D อ่อนมาก ๑.๐ 

E ตก ๐ 

  นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนได้ระดับคะแนนเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D จึงจะถือว่า
สอบได้ รายวิชาใดได้ค่าระดับคะแนนเป็น E ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชา
เลือกสามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได ้

   สําหรับการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ํากว่า C ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ และ
ถ้าได้ผลการประเมินตํ่ากว่า C เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  (๒) ระบบไม่มคีา่ระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 

สัญลักษณ ์ ความหมายของผลการเรียน 

PD (Pass with Distinction) ผ่านดีเยี่ยม 

P (Pass) ผ่าน 

F (Fail) ไม่ผ่าน 



  

 

  ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่ม ตามข้อกําหนด
เฉพาะรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพิ่ม รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียน F นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 

  ข้อ ๑๐ สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีความหมายดังนี้ 

  (๑) Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิตและสามารถ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด 

  (๒) W (Withdraw) ใช้สําหรบัการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้ 

   (ก) นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกําหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษาหรือตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด และต้องกระทําก่อนกําหนดสอบปลายภาคการศึกษาไม่น้อย
กว่า ๒ สัปดาห์ 

   (ข) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 

นั้นแล้ว 

  (๓) I (Incomplete) ใช้สําหรับการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาทํางานไม่สมบูรณ์เมือ่
สิ้นภาคการศึกษา หรือขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการประเมิน 
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน 
ตามกรณีดังต่อไปนี้ 

   (ก) กรณีที่นักศึกษาทํางานไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอน
พิจารณากําหนดระยะเวลาทํางานของนักศึกษา หากยังทํางานไม่สมบูรณ์ตามกําหนดระยะเวลา ให้
พิจารณาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว และให้ดําเนินการส่งผลการเรียนภายในภาคการศึกษา
ถัดไป 

   (ข) กรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ให้นกัศึกษาดําเนินการยื่นคํา
ร้องขอสอบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วให้
ดําเนินการสอบให้เสร็จสิ้นและให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนภายในภาคการศึกษาถัดไป 

   ในกรณีนักศึกษาไม่มาย่ืนคําร้องขอสอบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษาถัดไป ให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” 

  ข้อ ๑๑ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการยกเว้นการเรียน ให้
ได้ผลการเรียนเป็น “P” 



  ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตร ี(ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ําให้เว้นการนับหน่วยกิต 
เพื่อพิจารณารายวิชาครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่ เว้นแต่กรณีที่สมาคมวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ระบุ
ให้เรียนในหลกัสูตรระดับปริญญาตรี ให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและไม่เสียสิทธ์ิในการได้เกียรตินิยม 

  ข้อ ๑๓ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” 
ไม่นําหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 

  (๑) กรณีทีส่อบตกและต้องเรียนซ้ํา ให้นบัรวมหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ําเพื่อใช้เป็น
ตัวหารด้วย 

  (๒) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้วเพื่อเปลี่ยนค่าระดับ
คะแนนให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งหลังเท่านั้น 

  ข้อ ๑๔ การสําเร็จการศึกษา ผู้ทีส่ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเกณฑ์ปกติ ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

  (๑) มีความประพฤติดี 

  (๒) สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด 

  (๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ 

  (๔) หลักสูตรปรญิญาตร ี(๔ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ 

  (๕) หลักสูตรปริญญาตร ี(๕ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 

  (๖) หลักสูตรปริญญาตร ี(ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษา
ปกติ 

  (๗) หลักสูตรปริญญาตร ี(ต่อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ 

  (๘) มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตร ๒ ปี ไม่
เกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันใน
กรณีหลักสูตร ๕ ปี และไม่เกนิ ๒๔ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรไมน่้อยกว่า ๖ ปี 

  กรณีที่นักศึกษาอาจสําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๑๕ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 



  

 

  (๑) นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

   (ก) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ ๒ นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

   (ข) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที ่๘ ที่ ๑๐ และที ่๑๒ นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

   (ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลกัสูตรกําหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ 

   (ง) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๔ ปีการศกึษาในกรณีหลักสูตร ๒ ปี ครบ ๘ ปี
การศึกษาในกรณีหลักสูตร ๔ ปี ครบ ๑๐ ปีการศึกษา ในกรณีหลักสูตร ๕ ปี ครบ ๑๒ ปีการศึกษาในกรณี
หลักสูตรไมน่้อยกว่า ๖ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ (๒) และ ๑๔ (๓) ในการเป็นผู้ที่สําเร็จการศกึษา
ตามหลักสูตร 

   (จ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตํ่ากว่า C เป็นครั้งที่ ๒ 

   (ฉ) ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๗ (๔) 

   (ช) ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลา
พักการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

  (๒) นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึง่ดังต่อไปนี้ 

   (ก) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ ๓ นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

   (ข) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที ่๖ ที่ ๙ ที ่๑๒ ที ่๑๕ และที ่๑๘ นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

   (ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลกัสูตรกําหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ 

   (ง) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๔ ปีการศึกษาในกรณีที่เรยีนหลักสูตร ๒ ปี ครบ ๘ 
ปีการศึกษาในกรณีหลักสูตร ๔ ปี ครบ ๑๐ ปีการศึกษาในกรณีหลักสูตร ๕ ปี ครบ ๑๒ ปีการศึกษาในกรณี
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ (๒) และ ๑๔ (๓) ในการเปน็ผู้ที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

   (จ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตํ่ากว่า C เป็นครั้งที่ ๒ 



   (ฉ) ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๗ (๔) 

   (ช) ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพัก
การศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

  (๓) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษจะขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ก็ต่อเมื่อ เป็น
กรณีตามข้อ ๑๕ (๑) (ช) และ ข้อ ๑๕ (๒) (ช) โดยย่ืนคําร้องขอคืนสภาพต่อมหาวิทยาลัยและดําเนินการ
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๑๖ ในกรณีที่นักศึกษาได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมและหรือเรียนซ้ํารายวิชา
เดิม เพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถ้ึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ ๑๕ (๑) (ง) 
หรือข้อ ๑๕ (๒) (ง) หรือตามระยะเวลาที่กําหนดสภาพการเป็นนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคนั้น ๆ  

  กรณีที่นักศึกษาประสงค์เรียนซ้ํารายวิชาที่สอบได้มาแล้ว เพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนใน
รายวิชาหนึ่ง ๆ ให้กระทําได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 

  ข้อ ๑๗ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณี ดังนี้ 

  (๑) สอบตกในรายวิชานั้น หรือ 

  (๒) สอบตกในรายวิชานั้น และพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป หรือ 

  (๓) สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ 

  (๔) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  ข้อ ๑๘ ผู้สําเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  (๑) ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี เมื่อศึกษา
ครบตามหลักสตูรแล้วได้ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนี่ง และ
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง หลักสูตรปริญญาตร ี
(ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และ
ศึกษาครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศกึษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับ
เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 
๓.๒๕ และศึกษาครบตามหลกัสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลีย่จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ 
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

  (๒) สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ตํ่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 



  

 

  (๓) ไม่เคยเรียนซ้ํารายวิชาใด เพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน 

  (๔) ไม่เป็นผู้ทีศ่ึกษาในปริญญาที่สอง 

  (๕) กําหนดเวลาการศึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ภาค
การศึกษาปกติสําหรับหลักสตูร ๒ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับหลกัสตูร ๕ ปี และไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
ส่วนนักศึกษา ภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาสําหรบัหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๑๒ ภาค
การศึกษาสําหรับหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาสําหรับหลกัสูตร ๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ภาค
การศึกษาสําหรับหลักสตูรไมน่้อยกว่า ๖ ปี ยกเว้นกรณนีักศึกษามีเวลาศึกษาเกินกําหนดแต่ไม่เกินจํานวน
ภาคการศึกษาตามแผนการศกึษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  ข้อ ๑๙ ในการอนุมัติการประเมินผลการเรียนและการสําเรจ็การศึกษา ใหม้ีผู้อนุมัติดังนี้ 

  (๑) ให้คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอนุมัติผลการเรียนของคณะเป็น
ผู้อนุมัติการประเมินผลการเรยีนในรายวิชาต่าง ๆ ที่สังกัดคณะนั้น ๆ 

  (๒) ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอนุมัติผลการเรยีน ซึง่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นผู้อนุมัติผลการสําเรจ็การศึกษา 

  ข้อ ๒๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบ 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๒๑ สําหรบันักศึกษาที่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ก่อน
ระเบียบนี้ประกาศใช้ ใหใ้ช้ระเบียบหรือข้อบังคับเดิมไปจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา รวมทั้งแนวทางการบริหารหลักสตูรให้ถือปฏิบัติตามแนวเดิมไปจนกว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตร 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ลงชื่อ พลเอก ศิริ ทิวะพันธ์ุ 

(ศิร ิทิวะพันธ์ุ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์


