ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”

“ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ว่าด้วยการจัด

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วแบ่งออกเป็น ๒
ประเภทคือ
(๑) นักศึกษาภาคปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในวัน เวลาทําการปกติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(๒) นักศึกษาภาคพิเศษ ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นใดที่ไม่ใช่นักศึกษา
ภาคปกติ
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้

และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน

หมวด ๑
ความมุ่งหมาย
ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยมีความมุง่ หมายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคือ
มุ่งผลิต
บัณฑิตที่สนองความต้องการของท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งให้เป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ ๗ ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุความมุง่ หมายตามข้อ ๖
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

ให้กําหนดยุทธศาสตร์ใน

(๑) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
(๒) พัฒนาการศึกษาต่อเนื่องและการเรียนรูต้ ลอดชีวิตให้แก่ท้องถิ่น
(๓) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยและในท้องถิ่น
หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ข้อ ๘ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี ) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือหลักเกณฑ์วิธีการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐ ระบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ใช้ระบบทวิภาค ใน ๑ ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
กรณีเปิดภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยมีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตใน
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
ระบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๑ การคิดหน่วยกิตมีหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด
ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ระบบทวิภาค
ข้อ ๑๒ จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษามีดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
(๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐
หน่วยกิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคําว่า “ต่อเนื่อง”
ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
ข้อ ๑๓ การลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา
(๑) นักศึกษาทีม่ ีเหตุจําเป็นอันสมควร อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่งก็ได้ เมื่อได้
ศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา โดยยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกําหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นักศึกษาอาจขอลาพัก
การศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้

(ก) นักศึกษาเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคําสั่งแพทย์
โดยมี
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชน ที่ทาง
ราชการรับรอง
(ข) นักศึกษามีเหตุจําเป็นสุดวิสัย

และได้รับการพิจารณาอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาทีไ่ ด้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษา
สถานภาพทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน
(๓) นักศึกษาทีไ่ ด้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อกลับเข้าศึกษา
ใหม่จะต้องยื่นคําร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน
มิฉะนั้นจะไม่มสี ิทธิลงทะเบียน รายวิชาในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็น
กรณีพิเศษ
ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
(๑) นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า
การศึกษาปกติที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

๑.๖๐

เมื่อสิ้นภาค

(ข) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า
การศึกษาปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ และที่ ๑๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

๑.๘๐

เมื่อสิ้นภาค

(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๘๐

แต่ยังได้ค่าระดับ

(ง) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๔ ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี ครบ
๘ ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี ครบ ๑๐ ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี ครบ ๑๒
ปีการศึกษาในกรณีที่เรียนหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๔(๒) และ ๓๔(๓) ในการ
เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(จ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประสบการณ์วิชาชีพต่ํากว่า C เป็นครั้งที่ ๒

หรือรายวิชาการฝึก

(ฉ) ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๓ (๔)
(ช) ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามข้อ ๒๒ หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓
(๒) นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า
การศึกษาที่ ๓ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

๑.๖๐

เมื่อสิ้นภาค

(ข) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า
การศึกษาที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ และที่ ๑๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

๑.๘๐

เมื่อสิ้นภาค

(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากว่า ๑.๘๐

แต่ยงั ได้ค่าระดับ

(ง) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๔ ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี ครบ
๘ ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี ครบ ๑๐ ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี ครบ ๑๒
ปีการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๔ (๒) และ ๓๔ (๓) ใน
การเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(จ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประสบการณ์วิชาชีพ ต่ํากว่า C เป็นครั้งที่ ๒

หรือรายวิชาการฝึก

(ฉ) ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๓ (๔)
(ช) ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาตามข้อ ๒๒
เงื่อนไขการลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓

หรือไม่ปฏิบัติตาม

(๓) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ จะขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ก็ต่อเมื่อเป็น
กรณีตาม ข้อ ๑๔ (๑) (ช) และข้อ ๑๔ (๒) (ช) โดยต้องยื่นคําร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยและดําเนินการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาตามข้อ ๒๒ หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขการลา
พักการศึกษาตามข้อ ๑๓
ข้อ ๑๕ การขอเข้าศึกษาปริญญาทีส่ องมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) นักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่เทียบเท่าอาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้
(๒) การรับเข้าศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอเข้า
ศึกษาและอธิการบดี
(๓) การเทียบโอนและการรับโอนผลการเรียนรายวิชา
(ก) รายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
จะได้รับการ
พิจารณาเทียบโอนและรับโอนผลการเรียนรายวิชา โดยให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม และให้นับ
หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมแต่ไม่นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

(ข) นักศึกษาไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียน รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนและการรับ
โอนเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน
(ค) การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจําคณะโดยมีหลักเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัย
(ง) การสําเร็จการศึกษาของปริญญาทีส่ อง
เกณฑ์ปกติของการสําเร็จการศึกษา

อาจสําเร็จการศึกษาได้ก่อนตาม

ข้อ ๑๖ การศึกษาสองปริญญาพร้อมกัน
(๑) นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอาจศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ โดยผู้สําเร็จ
การศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร
แต่จะศึกษาสองปริญญาควบได้เฉพาะหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยประกาศให้เป็นหลักสูตรควบเท่านั้น
(๒) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ครบถ้วน ตามแผนการศึกษาที่กําหนดไว้
ในแต่ละหลักสูตร กรณีทรี่ ายวิชาใช้ร่วมกันให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเหล่านั้นจากหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่ง
(๓) ระยะเวลาในการศึกษาและระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ให้
เป็นไปตามข้อ ๑๒ และข้อ ๓๔
หมวด ๓
หลักสูตร
ข้อ ๑๗ โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี
ข้อ ๑๘ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้าง
ขวาง มีโลกทัศน์ที่ กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมี
เหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ
สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารง
ตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยมีเนื้อหาวิชาครอบคลุม สาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่เหมาะสม และมีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย
กว่า ๓๐ หน่วยกิต
การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นราย
วิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ ระดับอนุปริญญาทั้งนี้จํานวนหน่วยกิตของ
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่
อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

ข้อ ๑๙ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผ้เู รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมดังนี้
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๘๔
หน่วยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า
๑๑๔ หน่วยกิต
(๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่
น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า
๔๒ หน่วยกิต
การจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโท
จะต้องมีจํานวนหน่วยกิตวิชาเอกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และมีจํานวนหน่วยกิตวิชาโทไม่น้อยกว่า ๑๕
หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพิ่มจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอก อีกไม่น้อยกว่า ๓๐
หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
ข้อ ๒๐ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่ม่งุ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยทีเ่ ปิดทําการสอน โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียน
โดยไม่นับหน่วยกิต ในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตร ของสาขาวิชาต่าง ๆ และมีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิต
ข้อ ๒๑ การจัดการศึกษาแต่ละหลักสูตร ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนัน้ ซึ่งมีคณ
ุ วุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน และใน
จํานวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ ไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างน้อย ๒ คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสูตร จะเป็นอาจารย์ประจํา
เกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่
ได้ประจําอยู่แล้วจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้อีก ๑ หลักสูตร
หมวด ๔
การลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ ๒๒ การลงทะเบียนรายวิชา
(๑) นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษา ตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

อนึ่ง นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว
ลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา

แต่ยังไม่สาํ เร็จการศึกษาต้อง

(๒) นักศึกษาทีไ่ ม่มาลงทะเบียนตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ
(๓) จํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา
ของรายวิชาที่ต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต มีดังนี้

จะไม่มสี ิทธิ์

ซึ่งไม่นับรวมหน่วยกิต

(ก) นักศึกษาภาคปกติ ให้ลงทะเบียนไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ สําหรับภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
(ข) นักศึกษาภาคพิเศษ ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต
กรณีมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเป็น ในการลงทะเบียนเรียน ที่มีจํานวน
หน่วยกิต แตกต่างไปจากที่กําหนด ให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๓ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ํา
กับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ําให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณา
รายวิชาครบตามหลักสูตรที่กาํ ลังศึกษาอยู่ เว้นแต่กรณีที่สมาคมวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ระบุให้เรียนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและไม่เสียสิทธิ์ในการได้รบั เกียรตินิยม
ข้อ ๒๔ การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ว่าด้วยการนั้น ๆ

ให้เป็นไปตาม

ข้อ ๒๕ การขอถอนและขอเพิ่มรายวิชา
(๑) การขอถอนรายวิชาให้กระทําก่อนการสอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
(๒) การขอเพิ่มรายวิชาให้กระทําภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วัน
แรกของ ภาคฤดูร้อน ทั้งนี้จํานวนหน่วยกิตต้องเป็นไปตามข้อ ๒๒
ข้อ ๒๖ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งกรณีที่นกั ศึกษาอาจได้รับค่าธรรมเนียมคืน
ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ฉบับที่ประกาศใช้ใน
ช่วงเวลานั้น ๆ
หมวด ๕
การประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๒๘ ให้มีการประเมินผลการศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒
ระบบคือ
(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 รายวิชาใดหากค่าระดับคะแนนเป็น E ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ เว้นแต่
รายวิชาเลือก สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
สําหรับการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ํากว่า C ให้ถอื ว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
และถ้าได้ผลการประเมินต่ํากว่า C เป็นครั้งที่สองถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๒) ระบบไม่มคี ่าระดับคะแนน ให้ใช้สัญลักษณ์ดังนี้
สัญลักษณ์

ความหมายของผลการเรียน

PD

(Pass with Distinction)

ผ่านดีเยี่ยม

P

(Pass)

ผ่าน

F

(Fail)

ไม่ผ่าน

ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกําหนดเฉพาะ
รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพิ่ม รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียน F นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
ข้อ ๒๙ สัญลักษณ์อื่น ๆ มีความหมายดังนี้

(๑) Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและสามารถ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด
(๒) W (Withdraw) ใช้สําหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้
(ก) นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกําหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษาหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และต้องกระทําก่อนกําหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒
สัปดาห์
(ข) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว

หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก

(๓) I (Incomplete) ใช้สําหรับการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาทํางานไม่สมบูรณ์เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการประเมิน
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ตามกรณีดังต่อไปนี้
(ก) กรณีที่นักศึกษาทํางานไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอน
พิจารณากําหนดระยะเวลาทํางานของนักศึกษา หากยังทํางานไม่สมบูรณ์ตามกําหนดระยะเวลา ให้
พิจารณาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้วและให้ดําเนินการส่งผลการเรียน ภายในภาคการศึกษา
ถัดไป
(ข) กรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ให้นักศึกษาดําเนินการยื่นคํา
ร้องขอสอบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วให้
ดําเนินการสอบให้เสร็จสิ้น และให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนภายในภาคการศึกษาถัดไป ในกรณี
นักศึกษาไม่มายื่นคําร้องขอสอบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป ให้นายทะเบียนเปลี่ยน
ผลการเรียนเป็น “E”
ข้อ ๓๐ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
ยกเว้นการเรียนให้ได้ผลการเรียนเป็น “P”
ข้อ ๓๑ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I”
ไม่นําหน่วยกิต มารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย
(๑) กรณีทสี่ อบตกและต้องเรียนซ้ํา ให้นบั รวมหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ําเพื่อใช้เป็น
ตัวหารด้วย
(๒) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว เพื่อเปลี่ยนค่าระดับ
คะแนนให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งหลังเท่านั้น

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่นักศึกษาได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมและหรือเรียนซ้ํารายวิชา
เดิมเพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้นักศึกษาภาคปกติต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนด
ตามข้อ ๑๒ หรือตามระยะเวลาที่กําหนดสภาพการเป็นนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคนั้น ๆ
กรณีที่นักศึกษาประสงค์เรียนซ้ํารายวิชาที่สอบได้มาแล้ว เพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนใน
รายวิชาหนึ่ง ๆ จะกระทําได้ไม่เกินสองครั้ง
ข้อ ๓๓ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดังนี้
(๑) สอบตกในรายวิชานั้น หรือ
(๒) สอบตกในรายวิชานั้น และพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
(๓) สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
(๔) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
หมวด ๖
การสําเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๔ การสําเร็จการศึกษา

ผู้ทสี่ ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเกณฑ์ปกติ

ต้องมี

คุณสมบัติดังนี้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
(๕) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
(๖) หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษา
ปกติ
(๗) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
(๘) มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีที่หลักสูตร ๒ ปี
ไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีที่หลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันใน
กรณีหลักสูตร ๕ ปี และไม่เกิน ๒๔ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี

กรณีที่นักศึกษาอาจสําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๕ ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี เมื่อศึกษา
ครบตามหลักสูตร แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนี่ง
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง หลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และ
ศึกษาครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า
๓.๒๕ และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
(๒) สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ํากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
(๓) ไม่เคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน
(๔) ไม่เป็นผู้ทศี่ ึกษาในปริญญาที่สอง
(๕) กําหนดเวลาการศึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร ๕ ปี และไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๖ ปี
ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๑๒ ภาค
การศึกษาสําหรับหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร ๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ภาค
การศึกษาสําหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี ยกเว้นกรณีนักศึกษามีเวลาศึกษาเกินกําหนด แต่ไม่เกินจํานวน
ภาคการศึกษาตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด ๗
การประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อ ๓๖ การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีต้องมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕
ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
ข้อ ๓๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีต้อง
กําหนดระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรให้ชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔
ประเด็น คือ

(๑) การบริหารหลักสูตร
(๒) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
(๓) การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
(๔) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ข้อ ๓๘ การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ให้
ดําเนินการเพื่อให้เกิดมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน การ
วางแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้กระบวนการที่
หลากหลาย
การใช้สอื่ การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สําหรับการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดอื่น กรณีหมวดใด
เห็นสมควรให้ดําเนินการเพื่อให้เกิดมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในวรรคแรก ให้เสนอเพื่อมหาวิทยาลัยจัดทํา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัยบังคับใช้ต่อไป
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๙ สําหรับนักศึกษาที่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ก่อน
ระเบียบนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ระเบียบหรือข้อบังคับเดิมไปจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา รวมทั้งแนวทางการบริหารหลักสูตรให้ถือปฏิบัติตามแนวเดิมไปจนกว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ลงชื่อ พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์
(ศิริ ทิวะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

