ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
...............................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559 ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 218 (4/2559) เมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2559 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดกําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
5.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องเป็น
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการจากสถาบันการศึกษา
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
5.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทัง้ ทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
มีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าและระหว่างศึกษาใน
หลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดมีผลการเรียนต่ํากว่า 3.50 จะถือว่าขาดคุณสมบัติ
ในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า
5.4 เป็นผู้ที่มีรา่ งกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.5 ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความ
ที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
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5.6 ไม่ เ คยถู ก คั ด ชื่ อ ออก หรื อ ถู ก ไล่ อ อกจากสถาบั น การศึ ก ษาใดๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติ
ข้อ 6 การรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยจะทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือ ระดับ
อนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ หรือหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หรือหลักสูตรปริญญาตรี
แบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ เข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ
และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยหรือสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด
ข้อ 7 การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
7.1 มหาวิ ท ยาลั ย อาจรั บ โอนนิ สิ ต หรื อ นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น
ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง
7.2 คุณสมบัติของผู้ขอโอนมาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
7.2.1 มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ 5
7.2.2 ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งปีการศึกษา
7.3 ผู้ประสงค์ที่จะขอโอนมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติดังนี้
7.3.1 ยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่กําหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ
7.3.2 ให้สถานศึกษาเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียนและรายละเอียดเนื้อหา
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
7.4 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอน โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
7.5 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน
7.5.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมา โดยความเห็นชอบ
ของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
7.5.2 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
7.5.3 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศ ในกรณีมีข้อตกลงในการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
7.5.4 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนในการจัดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาในหลั ก สู ต ร สํา หรั บ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) จากรายวิ ช าที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาแล้ ว ใน
ระดั บ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอนุปริญญา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 8 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาทีส่ อง
8.1 ผูท้ ี่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือจากสถาบัน
อุดมศึกษาอื่น อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ แต่ต้องเป็น
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ 5
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8.2 การแสดงความจํานงขอเข้าศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้
8.2.1 ยื่ น คํา ร้ อ งต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ตามแบบฟอร์ ม ที่ กํา หนด โดยส่ ง ถึ ง
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
8.2.2 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าโดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
8.3 การเทียบโอนหน่วยกิต
8.3.1 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นําข้อ 7.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 9 การรายงานตัวเป็นนิสิต
9.1 ผู้ ที่ ส อบคั ด เลื อ กได้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก ผู้ ท่ี ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ โ อนมาจาก
สถานศึก ษาอื่ น หรือผู้ที่ ไ ด้รับอนุมัติใ ห้ เข้ าศึก ษาต่ อหรื อผู้ที่ เข้ าศึ ก ษาเพื่อ ปริ ญ ญาที่ สองจะต้ อ ง
ไปรายงานตัว และเตรียมหลักฐานต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
นิสิต ในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
9.2 กรณีนสิ ิตไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้ถือว่า สละสิทธิ์
การเข้าเป็นนิสิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป
9.3 เมื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นิ สิ ต แล้ ว มหาวิ ท ยาลั ย จะกํา หนดรหั ส ประจํา ตั ว
นิ สิ ต โดยทางคณะจะจั ด อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ และให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษามี ห น้ า ที่ ใ ห้ คํา ปรึ ก ษา
แนะนํา ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนกําหนดการศึกษา
ข้อ 10 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา 2 ระบบ คือ
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
10.1 การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาในหลักสูตรที่มีการกําหนดจุดมุ่งหมาย
แผนการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและการประเมินผล ซึง่ เป็นเงื่อนไขของการสําเร็จ
การศึกษา
10.2 การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผล และการประเมินผล
ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา
10.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค โดยแบ่งการจัด
การศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ
10.3.1 แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาปกติ
ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อน
ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับและใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชา ให้มีจํานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต ตามที่กําหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
10.3.2 แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องจัดการเรียนให้มีจํานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต ตามที่กําหนด
ไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
10.4 กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใด ประกอบด้วยรายวิชาที่จําเป็นต้องเปิดสอน
ในภาคฤดูร้อน เพื่อการฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาให้ถือเสมือนว่าภาคฤดูร้อนเป็น
ส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาภาคบังคับด้วย
10.5 มหาวิทยาลัย ใช้ระบบหน่วยกิตในการดําเนินการศึกษา จํานวนหน่วยกิต
ใช้แสดงถึงปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา
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10.6 การคิดหน่วยกิต
10.6.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า
15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
10.6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
10.6.3 การฝึกงาน หรือการฝึกอบรมในต่างประเทศ ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อย
กว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
10.6.4 การฝึกสหกิจศึกษา ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ใช้เวลาฝึกสหกิจ
ศึกษา ไม่ต่ํากว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยมีจํานวนหน่วยกิต 6 – 9 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
10.7 มหาวิ ท ยาลั ย อาจกํา หนดเงื่ อ นไขที่ ต้ อ งผ่ า นก่ อ น (Prerequisite)
สําหรับการลงทะเบียนบางรายวิชา โดยนิสิตต้องมีผลการเรียนระดับ D ขึ้นไป เพื่อให้นสิ ิตสามารถ
เรียนรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
10.8 รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชาที่กํากับไว้
10.9 รหัสรายวิชาประกอบด้วย
10.9.1 เลขที่ 3 ตัวแรก แสดงถึง
สาขาวิชา
10.9.2 เลขที่ 4 ตัวแรก แสดงถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
10.9.3 เลขที่ 5 ตัวแรก แสดงถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
10.9.4 เลขที่ 6 ตัวแรก แสดงถึง
อนุกรมของรายวิชา
10.10 สภาพนิสิต แบ่งออกได้ ดังนี้
10.10.1 นิสติ ปกติ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
10.10.2 นิสติ รอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่มผี ลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมมากกว่า 1.50 แต่น้อยกว่า 2.00
10.10.3 นิสติ พ้นสภาพ ได้แก่ นิสิตทีม่ ีผลการเรียนและการสอบได้ค่าน้อย
กว่า 1.50 หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกว่า 1.50 แต่น้อยกว่า 2.00 สามภาคการศึกษาปกติ
10.11 การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ของการศึกษาใน
ระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาค
การศึกษา ต่อปีการศึกษา สําหรับผลการศึกษาภาคฤดูร้อนให้นําไปรวมกับผลการศึกษาถัดไป ที่นิสิต
ผู้นั้นลงทะเบียนเรียน ยกเว้น ผู้ที่จบการศึกษาภาคฤดูร้อน
ข้อ 11 หลักสูตรสาขาวิชา
11.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย
11.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคมไทยและสังคมโลก โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
11.1.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา เป็นกลุ่มรายวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ โดยให้มี
หน่วยกิตรวม ดังนี้
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11.1.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ทางวิชาชีพ
หรือ ปฏิบัติการ ให้มจี ํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
11.1.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มจี ํานวนหน่วยกิต หมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
11.1.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มจี ํานวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต
11.1.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต และในจํานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
11.1.2.5 หลักสู ตรปริญญาตรีแ บบก้ า วหน้า ให้มีจํานวน
หน่ว ยกิต รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
11.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา
ใดๆ ในหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางออกไป ตลอดจน
เป็นการส่งเสริมความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
11.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
11.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
11.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า
180 หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ
ไม่เกิน 18 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
11.5 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนั้น
11.6 เพื่ อ ให้ ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รสาขาวิ ช า
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตทําความเข้าใจหลักสูตร สาขาวิชา และแผนการศึกษานั้น และให้อาจารย์
ที่ปรึกษาเป็นผูใ้ ห้คาํ ปรึกษา ดูแลนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร สาขาวิชา
ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียน
12.1 การลงทะเบี ย นเรี ย น ให้ เ ป็ น ไปตามที่ กํา หนดไว้ ใ นประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
หากนิ สิ ต มาลงทะเบี ย นหลั ง วั น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํา หนด จะต้ อ งชํา ระค่ า ปรั บ ตามที่ กํา หนดไว้
ในประกาศมหาวิทยาลัย
12.2 การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือ
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน รายวิชา ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่กําหนดไว้
ในประกาศมหาวิทยาลัย
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12.3 การลงทะเบี ย นรายวิ ช าหลั ง กํา หนด ให้ ก ระทํา ได้ ภ ายใน
ระยะเวลาของการขอเพิ่มรายวิชา หากพ้นกําหนดนี้ มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การ
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
12.4 การลงทะเบี ย นเรี ย นจะสมบู ร ณ์ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ ชํา ระค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ
ตามที่กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
12.5 วิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
12.6 การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษา ต่อปีการศึกษา
นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสําหรับภาคฤดูร้อนได้ ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
กรณีนิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 22 หน่วยกิต
สําหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง หรือต้องการ
ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือมากกว่า 15 หน่วยกิต สําหรับ การจั ด การศึ ก ษาในระบบ
ทวิ ภ าค แบบ 3 ภาคการศึ กษาต่ อปีก ารศึกษา ตามวรรคสอง ให้ยื่นคําร้องขออนุมัติต่อ
มหาวิทยาลัย
12.7 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้น ให้ได้รบั อักษร W
12.8 นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ (Audit) ได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนและคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่รายวิชานั้น
สังกัดอยู่ยินยอม และได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นิสิตจะต้องชําระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น
ตามที่กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย และนิสิตจะได้รับผลการเรียนเป็นอักษร S หรือ U
12.9 ภาคการศึกษาปกติใด หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
จะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อคณบดี
และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/เพื่อรักษาสภาพนิสิตภายในสิบห้าวัน นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว ต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต
12.10 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่พน้ สภาพนิสิต กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ถ้ามี
เหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพนิสิตนั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้
นิสิตจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างชําระเสมือน
เป็นผู้ลาพักการศึกษา มหาวิทยาลัยไม่อนุมตั ิให้กลับเข้าเป็นนิสิตตามวรรคก่อน หากพ้นกําหนดเวลา
สองปี นับจากวันที่นิสิตผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนิสิต
12.11 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
หรือมีข้อตกลงเฉพาะราย หรือมีข้อตกลงในการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
12.11.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น แทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด หรือบางส่วนได้
12.11.2 กรณีเป็นนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอื่น มหาวิทยาลัย อาจพิจารณา
อนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยชําระค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดไว้
ในประกาศมหาวิทยาลัย
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ข้อ 13 การเพิม่ และถอนรายวิชา
13.1 การเพิ่มรายวิชาจะกระทําได้ภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
หรือภายใน 1 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
13.2 การถอนรายวิชาจะกระทําได้ภายในกําหนดเวลาไม่เกินสัปดาห์ที่ 12
ของเวลาเรียนของภาคการศึกษานับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลา
เดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร W ในระเบียนผลการศึกษา แต่ถ้าถอนรายวิชาหลัง
กําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชานิสิตจะได้รับอักษร W
13.3 ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย
13.4 การคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ
ให้นําเอาผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชา
ที่รับเข้า ไม่ ว่า จะเป็ น รายวิ ช าที่ เที ย บให้ ห รือไม่ ก็ ต าม รายวิช าที่ไม่ ป รากฏในหลัก สูตรสาขาวิช า
ที่รับเข้ า ไม่ว่านิสิตจะได้รับค่าระดับขั้นใด จะไม่นํามาคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
13.5 การคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ให้คํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม่
ข้อ 14 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
14.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
14.2 นิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ผู้ไม่มสี ิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลตามวรรคก่อน
จะได้รับระดับขั้น F หรือ อักษร U
14.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล
นอกจากรายวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U
14.4 สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละความหมายของการวั ด และประเมิ น ผลรายวิ ช าต่ า งๆ
ให้กําหนด ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
ค่าระดับขัน้
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
F
ตก (Failed)
0.00
S
เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (In Progress)
W
การถอนรายวิชา (Withdrawn)
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กรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีสัญลักษณ์การวัดผลและการประเมินผล ดังนี้
CE หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบ (Credits from examination)
CP หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from portfolio)
CS หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from standardized tests)
CT หน่วยกิตทีไ่ ด้จากการประเมินหรืออบรมที่วัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ (Credits from training)
CX หน่วยกิตที่ได้จากการยกเว้นการเรียน (Credits from exemption)
14.5 ระบบอั ก ษร S และ U ใช้ เ ฉพาะบางรายวิ ช าที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํา หนด
และประเมินผลด้วยอักษร S และ U
14.6 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้น
ให้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ไ ด้ โดยมี ห ลั ก ฐานแสดงว่ า มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย บางประการ การให้ อั ก ษร I ต้ อ งได้ รั บ
ความเห็น ชอบจากอาจารย์ ผู้ ส อนและการอนุ มั ติจ ากคณบดี ที่ร ายวิ ชานั้นสั งกัด อยู่ นิสิตจะต้ อ ง
ดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์นับแต่วันเปิด
ภาคการศึ ก ษาถัด ไปของการลงทะเบี ย นเรียน หากพ้ น กํา หนดดั งกล่ าวมหาวิ ท ยาลัยจะเปลี่ยน
อักษร I เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U
14.7 อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่
และไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด อักษร P จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีการวัดและประเมินผล ภายในระยะเวลาไม่เกินวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาค ประจําสองภาคการศึกษาถัดไปหากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
ตามวรรคก่อนแล้ว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U
14.8 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า
14.8.1 นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน
14.8.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ
14.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
14.8.4 มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติให้นิสิตถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
14.9 อักษร S U I P และ W จะไม่ถูกนํามาคํานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
14.10 การนั บ หน่ ว ยกิ ต สะสม และการคํา นวณหาค่ า ระดั บ ขั้ น สะสมเฉลี่ ย
14.10.1 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
14.10.2 มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต
และค่าระดับขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
14.10.3 การคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยให้นําเอาผลคูณของจํานวน
หน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกๆ รายวิชาตามข้อ 14.10.2 มารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนหน่วยกิต
ของรายวิชาทั้งหมด ยกเว้นข้อ 14.9 และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
มากกว่าหนึ่งครั้ง มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิตและค่าระดับขั้นที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว
ข้อ 15 การเรียนซ้ํา
15.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ต่ํากว่า C นิสติ สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ําได้
15.2 รายวิ ช าบั ง คั บ ใดตามโครงสร้ า งหลั ก สู ต รที่ นิ สิ ต สอบได้ F นิ สิ ต ต้ อ ง
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ลงทะเบียนเรียนซ้ํา
15.3 รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ U นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซ้ํา
ข้อ 16 การลา
16.1 การลาป่วยและการลากิจ
นิสิตผู้ใดมีกิจจําเป็น หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้
ให้ยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนําไปขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
16.2 การลาพักการศึกษา
16.2.1 นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้
(1) ถูกเรียกระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือ ทุนอืน่ ใด
ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เหตุผลอื่นๆ ทีค่ ณะเห็นสมควร
16.2.2 นิสิตที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย พร้อมกับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
16.2.3 นิสิตทีล่ าพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่า จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา
16.3 การลาออก นิสิตที่ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือ
ยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 17 การย้ายสาขาวิชา
17.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะและภาควิชานั้น
17.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
17.2.1 นิ สิ ต ที่ ป ระสงค์ จ ะขอย้ า ยสาขาวิ ช าไปคณะอื่ น จะต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษา
ในคณะเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ
17.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
โดยผ่านการพิจารณาของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่นิสิตสังกัดและจะรับย้ายไปสังกัดนั้น ทัง้ นี้
ให้ทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
17.2.3 การย้ายสาขาวิชาหรือย้ายคณะจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และต้องดําเนินการให้เสร็จสิน้ ก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษาที่นิสิตประสงค์จะย้ายไป
17.2.4 เมื่อนิสิตได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจนํามาคํานวณ
หาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ได้
ข้อ 18 การพ้นสภาพนิสิต
นิสิตจะพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุดังต่อไปนี้
18.1 ตาย
18.2 ลาออก
18.3 โอนไปเป็นนิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น

10

18.4 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนิสิตข้อหนึ่งข้อใดตามที่กําหนดไว้ในข้อ 5
18.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามข้อ 12.9
18.6 มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนิสติ หรือกระทําการอันก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนิสิต
18.7 เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเวลา 2 เท่าของเวลาที่
กําหนดไว้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้นแล้วยังไม่สําเร็จการศึกษา
18.8 มีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
18.8.1 เมื่อเรียนมาแล้ว มีผลการเรียนน้อยกว่า 1.50 ต่อหนึ่งภาคการศึกษา
18.8.2 เมื่อมีสถานภาพนิสิตรอพินิจ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม มากกว่า
1.50 แต่น้อยกว่า 2.00 สามภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 19 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี
19.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบ
รายงานคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1
เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน ทั้งนี้นิสิตต้องมีสถานภาพการเป็นนิสิตในภาคการศึกษาที่ยื่นใบรายงาน
19.2 นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
19.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้น และ ไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P โดยใช้เวลาเรียน ดังนี้
19.2.1.1 การศึกษาเพื่อปริญญาตรี 4 ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่กอ่ น
6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
19.2.1.2 การศึกษาเพื่อปริญญาตรี 5 ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน
8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
19.2.1.3 หลักสูตรปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี สําเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
19.2.1.4 การศึกษาเพื่อปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
19.2.1.5 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน
2 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
19.2.2 นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
นเรศวรอย่างน้อย 1 ปีการการศึกษา
19.2.3 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
19.2.4 ได้รับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
19.3 นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินยิ ม นอกจากเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ 19.2 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
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19.3.1 มี ค่ า ระดั บ ขั้ น สะสมเฉลี่ ย ตลอดหลั ก สู ต รตั้ ง แต่ 3.50
ขึ้ น ไป จะได้รบั เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตัง้ แต่ 3.25
ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
19.3.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียน
ซ้ําในรายวิชาใด
19.3.3 กรณีเป็นนิสิตที่มีการขอเทียบโอนผลการเรียน จํานวนหน่วยกิต
ต้องไม่เกิน 1 ใน 6 ของจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ข้อ 20 การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้น
ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น กรณีที่นิสิตไม่สําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่หลักสูตรกําหนดให้อนุมัติ
ในวันที่มีผลการเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษานั้นๆ และนิสิตต้องมีสถานภาพการเป็นนิสิตด้วย
ข้อ 21 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี
21.1 รางวัลเรียนดีประจําปี มหาวิทยาลัยจะมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่มีผล
การเรียนดีประจําปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติ ในปีการศึกษานั้น
ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรือ อักษร U และต้องมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ในปีการศึกษานั้นๆ 3.75 ขึน้ ไป นิสิตปีสุดท้ายของหลักสูตรไม่อยู่ในข่ายของสิทธิได้รับรางวัลเรียนดี
21.2 รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร นิสติ ที่เรียนดีตลอดหลักสูตร ได้รับปริญญา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไป มีสิทธิได้รับรางวัลเหรียญทอง
ข้อ 22 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ
22.1 การกํากับมาตรฐาน
22.2 บัณฑิต
22.3 นักศึกษา
22.4 อาจารย์
22.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
22.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อ 23 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
ข้อ 24 นิสิตที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ ก็ให้ใช้ข้อบังคับนั้นต่อไปจนสําเร็จการศึกษา
ข้อ 25 ให้ อธิก ารบดีรั ก ษาการให้เป็ น ไปตามข้อบั งคับนี้แ ละเพื่ อ การนี้ ใ ห้มีอํานาจ
ประกาศได้ การใดที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจ
วินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารย์ ดร. นพ. กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๑

สรุปการเปรียบเทียบและข้อแตกต่างของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับเดิม
ข้อ 14.2 การถอนรายวิชา จะกระทําได้
ภายในกําหนดเวลาไม่เกินร้อยละ 75 ของ
เวลาเรียนของภาคการศึกษา

ข้อมูลจริง

ข้อ 19 การพ้นสภาพนิสิต
19.8.1 เมื่อเรียนมาแล้วครบสองภาค
การศึกษาปกติ ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ทั้งหมดไม่ถึง 1.50
19.8.2 เมือ่ เรียนมาแล้วครบสี่ภาค
การศึกษาปกติ ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ทั้งหมดไม่ถึง 1.75
19.8.3 เมือ่ เรียนมาแล้วครบสี่ภาค
การศึกษาปกติขึ้นไป ยังมีค่าระดับขั้นสะสม
เฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง 1.75

มีจํานวนนิสิตที่อยู่ใน
สถานะรอพินิจมากและ
ยืดเวลานานจนไม่สามารถ
สําเร็จการศึกษาได้ในเวลา
ที่หลักสูตรกําหนด (ปี
2558 มีจํานวนนิสิต
สถานะรอพินิจจํานวน
1,107 คน)

ปัญหา/อุปสรรค
วิธีแก้ไข
อาจารย์ผู้สอนละเลยการตรวจ ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการถอน
คะแนนทําให้ประกาศคะแนน รายวิชาให้เร็วขึ้นเพื่อให้
อาจารย์รีบดําเนินการตรวจ
สอบกลางภาคช้า
และประกาศคะแนนสอบกลาง
ภาคเร็วขึ้น

ข้อบังคับใหม่
ข้อ 13.2 การถอนรายวิชา จะกระทํา
ได้ภายในกําหนดเวลาไม่เกินสัปดาห์ที่
12 ของเวลาเรียนของภาคการศึกษา
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การ
ถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาของ
การเพิ่มรายวิชา จะไม่ปรากฏอักษร W
ในระเบียนผลการศึกษา แต่ถ้าถอนหลัง
กําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชาจะได้รับ
อักษร W
ปรับเกณฑ์การพ้นสภาพให้พ้น ข้อ 11.10.3 นิสิตพ้นสภาพ ได้แก่
สภาพเร็วขึ้น
นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่า
น้อยกว่า 1.50 ต่อหนึ่งภาคการศึกษา
หรือ มีผลการเรียนสะสมเฉลีย่ มากกว่า
1.50 แต่น้อยกว่า 2.00 สามภาค
การศึกษาปกติ
ข้อ 18.8.1 เมื่อเรียนมาแล้ว มีผลการ
เรียนน้อยกว่า 1.50 ต่อหนึ่งภาค
การศึกษา
ข้อ 18.8.2 เมื่อมีสถานภาพรอพินิจ
มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยมากกว่า
1.50 แต่น้อยกว่า 2.00 สามภาค
การศึกษาปกติ

๒

ข้อบังคับเดิม

ข้อมูลจริง

ข้อ 20 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี
ข้อ 20.2.3 ได้รับการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ

เป็นนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและ สกอ.
กําหนดให้สถาบันยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษทุก
หลักสูตรทุกระดับ

ข้อ 20.4 นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้
ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามทีก่ ําหนดไว้ในข้อ 20.2 แล้ว
ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาทีโ่ อนมาจาก
สถาบันอื่นและมีคุณสมบัติเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้
20.4.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ตัง้ แต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ถ้ามีคา่ ระดับขั้น
สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง
3.49 จะได้รับเกียรตินิยม อันดับสอง

นิสิตที่ขอเทียบโอนผลการเรียน
มีสิทธิ์ขอรับปริญญาเกียรตินยิ ม
ได้ เช่น นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา
ไปแลกเปลี่ยน ณ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ปัญหา/อุปสรรค

วิธีแก้ไข

ข้อบังคับใหม่

เป็นการเพิ่มทักษะ เพื่อนําไปใช้ ข้อ 19 การเสนอให้ได้รับ
ในการทํางานหลังสําเร็จ
ปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติ
การศึกษาไปแล้วจะได้เป็นบัณฑิต ดังต่อไปนี้
ที่มีคุณภาพ
ข้อ 19.2.4 ได้รับการ
ทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษและ
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเอือ้ ให้กับนิสิตที่ศึกษา
ข้อ 19.3 นิสิตที่ได้รับการเสนอ
แลกเปลี่ยน ณ สถาบัน
ชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ต่างประเทศ สามารถรับปริญญา ต้องมีคุณสมบัตเิ พิ่มเติม
เกียรตินิยมได้ จึงตัดข้อความออก ดังต่อไปนี้
และเพิ่มเติมเกณฑ์ จํานวนหน่วย
ข้อ 19.3.1 มีค่าระดับขั้น
กิตทีข่ อเทียบโอน เพื่อให้คุณภาพ สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่
ทางวิชาการมีมาตรฐานและปรับ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินยิ ม
ผลการเรียนค่าสะสมเฉลี่ยของ
อันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขัน้
สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่
เกียรตินิยมอันดับสองให้สงู ขึ้น
เพื่อให้ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับ 3.25 – 3.49 จะได้รับเกียรติ
สถาบันอื่นๆ
นิยมอันดับสอง
ข้อ 19.3.3 กรณีเป็นนิสิตที่มี
การขอเทียบโอนผลการเรียน
จํานวนหน่วยกิตต้องไม่เกิน 1 ใน
6 ของจํานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร

๓
ข้อบังคับเดิม
ข้อ 22 การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี
ให้คณะเสนอชือ่ นิสิตที่เรียนดีต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับรางวัลเรียนดี
ตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดี
ประจําปี ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
22.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอด
หลักสูตร
22.1.1 เหรียญทอง ให้กบั นิสิตที่
เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับ
ระดับขั้น F หรืออักษร U หรืออักษรอื่น
ใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิม
และในมหาวิทยาลัยนเรศวร และมีค่า
ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและ
ในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแต่ละแห่งไม่
น้อยกว่า 3.75
22.1.2 เหรียญเงินให้กับนิสิตที่เรียนดี
ตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับระดับขั้น
F หรืออักษร U หรืออักษรอื่นใดที่
เทียบเท่าในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิม
และในมหาวิทยาลัยนเรศวร และมีค่า
ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและ
ในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแต่ละแห่งไม่
น้อยกว่า 3.50

ข้อมูลจริง
ปัญหา/อุปสรรค
ในปีการศึกษาหนึ่งๆ มีนสิ ิตมี ไม่มีงบประมาณในการ
ผลการเรียนดี ได้รับเหรียญ ดําเนินการจัดทําเหรียญ
ทองแดงเป็นจํานวนมาก
ประมาณ 1,300 คน
และเหรียญรางวัลเรียนดี
ตลอดหลักสูตรที่ให้กับนิสิตใน
วันพระราชทานปริญญาบัตร
เนื่องจาก แต่ละปีการศึกษามี
นิสิตที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ได้รับรางวัล
เรียนดีตลอดหลักสูตร
ประมาณ 200 คน ซึ่งจะ
ได้รับรางวัลเป็นเหรียญเงิน
และเหรียญทองผูกติดกับปก
ปริญญาบัตร ทําให้น้ําหนัก
ของปกและเหรียญหนักมาก
สํานักพระราชวังได้ออก
ระเบียบให้ลดขนาดปก
ปริญญาบัตรและน้ําหนักของ
ปกไม่เกิน 140 มล. จึงได้
ยกเลิก การผูกกล่องเหรียญ
กับปกปริญญาบัตร

วิธีแก้ไข
ปรับการให้รางวัลนิสิตที่เรียนดี
เป็นการให้เกียรติบัตรแทน และ
ปรับเกณฑ์ให้สงู ขึ้น เพื่อให้มี
คุณค่าเหมาะสมกับการเป็น
นิสิตที่เรียนดีจริงๆ

ข้อบังคับใหม่
ข้อ 21 การให้รางวัลแก่ผู้เรียน
ดี
21.1 รางวัลเรียนดี
ประจําปี มหาวิทยาลัยจะมอบ
เกียรติบัตรให้กับนิสิตที่มีผลการ
เรียนดี ประจําปีการศึกษา
หนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียนสอง
ภาคการศึกษาปกติ ในปี
การศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 32
หน่วยกิต ไม่เคยได้รับระดับชั้น
F หรือ U และต้องมีค่าระดับ
ขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษา
นั้นๆ 3.75 ขึน้ ไป นิสิตปี
สุดท้ายของหลักสูตรไม่อยู่ใน
ข่ายของสิทธิได้รับรางวัลเรียนดี
ปรับการให้รางวัลนิสิตที่เรียนดี ข้อ 21.2 รางวัลเรียนดีตลอด
ตลอดหลักสูตร เพื่อให้
หลักสูตร นิสิตที่เรียนดีตลอด
หลักสูตร ได้รบั ปริญญาเกียรติ
สอดคล้องกับนิสิตที่เรียนดี
ประจําปี โดยมีผลการเรียน
นิยมอันดับหนึ่งและมีผลการ
3.75 ขึ้นไป จึงจะได้รับเหรียญ เรียนเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไป
ทอง เพื่อให้คุณค่าแก่รางวัล
มีสิทธิได้รับรางวัลเหรียญทอง
และเหมาะสมกับนิสิตที่เรียนดี
ตลอดหลักสูตรและให้เป็น
สากลเช่นเดียวกับสถาบันอื่นๆ

๔
ข้อบังคับเดิม
22.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจําปี
เหรียญทองแดง ให้กับนิสิตที่เรียนดี
ประจําปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียน
เรียนสองภาคการศึกษาปกติในปี
การศึกษานั้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
และไม่เคยได้รบั ระดับขั้น F หรืออักษร
U ในปีการศึกษานั้น และต้องมีค่าระดับ
ขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นๆ 3.50
ขึ้นไป

ข้อมูลจริง

ปัญหา/อุปสรรค

วิธีแก้ไข

เส้นทางสู่การสาเร็จการศึกษา

ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปริญญาตรี

ทางวิชาการ

วิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ

วิชาการ

วิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ

แบบก้าวหน้าทาง
วิชาการ

แบบก้าวหน้าทาง
วิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ

โครงสร้ างหลักสู ตร
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร พ.ศ. 2558

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่ น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่า

4 ปี

5 ปี

30
72

30
90

ทางวิชาการ วิชาชีพ หรือปฏิบัตกิ าร
ป.ตรี
6 ปี
ต่ อเนื่อง
30
30
108
42
วิชาทฤษฎี
ไม่ น้อยกว่า 18 นก.

2.1 วิชาพืน้ ฐาน
2.2 วิชาเฉพาะด้ าน ไม่ น้อยกว่ า
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก ไม่ น้อยกว่ า
2.3 วิชาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี
2.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์ วชิ าชีพ
2.4.1 สหกิจศึกษา
2.4.2 การฝึ กงานหรือฝึ กอบรมในต่ างประเทศ
2.4.3 ประสบการณ์ วชิ าชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่า
รวมไม่ น้อยกว่า

ป.ตรี
ก้าวหน้ า
30
72
วิชาบัณฑิตศึกษา
ไม่ น้อยกว่า 12 นก.

ถ้าเป็นหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ ต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่
มาตรฐานวิชาชีพกาหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพ
กาหนด ต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
6

6

6

6

6

120

150

180

72

120

Compulsory Courses: 4-year Curriculum
Component

Courses

Compulsory
Courses

General Education

- English
- Communicative English
for Specific Purpose
- Communicative English
for Academic Analysis
- Communicative English
for Research Presentation
- Sport and Exercise
- International Academic &
Professional Training Or
Co-operative Education
- Undergraduate Thesis

No. of
Credits

30(1)
credits
9 credits
1 credit
1 credit
1 credit
Non-credit
6 credits

6 credits

การคิดหน่วยกิต
• วิชาภาคทฤษฎีที่บรรยาย/อภิปรายปัญหาไม่น้อย
กว่า 15 ชั่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ = 1 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค (ไม่นับรวมกับชั่วโมงสอบ)
• วิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึก/ทดลองไม่น้อยกว่า 30
ชั่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ = 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559
• การฝึกงาน/ฝึกอบรมในต่างประเทศ/การฝึก
ภาคสนาม ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษาปกติ = 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
• การฝึกสหกิจศึกษา ทั้งใน/ต่างประเทศ ใช้เวลา
ฝึกสหกิจศึกษา ไม่ต่ากว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง
= 6 - 9 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
4

เส้นทางสู่การสาเร็จการศึกษา
นิสิตรายงานตัวขึ้น
ทะเบียนเป็ นนิสิตใหม่

พบอาจารย์ที่ปรึ กษา

รับจดหมาย
แจ้งรับปริ ญญา

นิสิตตรวจสอบ
รายชื่อรับปริ ญญา

รับพระราชทาน
ปริ ญญาบัตร

นิสิตยืน่ ขอสาเร็จการศึกษา
ไม่ ผ่านให้ กลับมาพบอาจารย์ ทปี่ รึกษา ชั้นปี การศึกษา
ต่ อไป หรือนิสิตสาเร็จการศึกษาชั้นปี สุ ดท้ าย

ตรวจสอบแผนการเรี ยน
และเตรี ยมตัวลงทะเบียน

นิสิตตรวจสอบจบ ตาม
โครงสร้างหลักสู ตร

ผ่ าน

ระบบทะเบียน online
www.reg.nu.ac.th

กบศ. ประกาศผล
การศึกษา

ลงทะเบียนเรี ยน

อาจารย์ส่งผลการเรี ยน
ผ่านคณะมายัง กบศ.

พิมพ์ใบแจ้งหนี้

ชาระเงินผ่านธนาคาร
ที่กาหนด

นิสิตตรวจสอบ
สถานภาพ

เปิ ดภาคเรี ยน

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

ปิ ดภาคเรี ยน

รู้หรือไม่?
ถ้าไม่ลงทะเบียนเรียนในเวลาทีก่ าหนด จะเสียค่าปรับ
ถ้าไม่ชาระเงินในเวลาทีก่ าหนด จะพ้นสภาพนิสิต

ค่าปรับกรณีไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาทีก่ าหนด ประจาปีการศึกษา 2559
•
•
•
•

ค่าคืนสภาพนิสิต
ค่าปรับรายสัปดาห์
ค่ารักษาสภาพ ภาคเรียนต้น
ค่ารักษาสภาพ ภาคเรียนปลาย

=
=
=
=

1,000
100
375
150

บาท
บาท
บาท
บาท

สัปดาห์ของการจัดการเรียนการสอน

1

2

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
ค่าปรับวันละ 25 บาท

3

4

5

6

7

8

นิสิตชาระค่าลง
ทะเบียน
(หากไม่ชาระจะ
พ้นสภาพการ
เป็นนิสิต)

1,000 +100
= 1,100

1,000 +200
= 1,200

1,000 +300
= 1,300

1,000 +400
= 1,400

1,000 +500
= 1,500

หมายเหตุ : นิสิตต้องเขียนคาร้อง (NU7) ขอคืนสภาพนิสิต และลงทะเบียนหลังกาหนด โดยชาระ
ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ปรั บ กรณี มาขอช าระค่ า ลงทะเบี ย นตั้ ง แต่ สั ป ดาห์ ที่ 9 เป็ น ต้ น ไป
มหาวิทยาลัยจะให้รักษาสภาพการเป็นนิสิตไว้เท่านั้น

การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา

การเพิ่มรายวิชา ผ่าน www.reg.nu.ac.th
ภาคเรียน
ต้น

ภายใน 2
สัปดาห์

ภาคเรียน
ฤดูร้อน

ภายใน 1
สัปดาห์

ภาคเรียน
ปลาย

หมายเหตุ : นับจากวันเปิ ดภาคเรียน

การถอนรายวิชา

ไม่ปรากฏอักษร
W

ภายใน
ระยะเวลา
ของการเพิ่ม
รายวิชา

ได้รับอักษร W

สัปดาห์ที่
3-12

การจาแนกสภาพนิสิตจากผลการเรียน

นิสิตปกติ

• ผลการเรียน ≥ 2.00
นิสิตรอพินิจ

• ผลการเรียน ≥ 1.50 แต่ < 2.00
1.50 - 1.99

นิสิตพ้นสภาพ

• ผลการเรียน < 1.50 (≤1.49)
หรือมีสถานะรอพินิจครบ 3 ครั้ง/
ภาคเรียน

การตรวจสอบสถานภาพนิสติ จากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียน
สาหรับนิสิตปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา
• 4 ปี ใช้เวลาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
• 5 ปี ใช้เวลาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
• 6 ปี ใช้เวลาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคต้น

GPA 2.10
(ปกติ)

GPA 1.98
(รอพินิจครั้งที่ 1)

GPA 2.00
(ปกติ)

GPA 1.85
(รอพินิจครั้งที่ 2)

GPA 1.99
(รอพินิจครั้งที่ 3)

ชั้นปีที่ 4
ภาคปลาย

ภาคต้น

ภาคปลาย

นิสิต ก มีผลการเรียน ต่ากว่า 2.00 จานวน 3 ภาคเรียน หรือ 3 ครั้ง
เฉพาะฉะนั้น นิสิต ก ก็จะต้องพ้นสภาพนิสิต ในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

• คิด GPA การจาแนกสภาพนิสิตเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
• ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้รวมกับผลการศึกษาภาคถัดไปที่นิสิตลงทะเบียนเรียน ยกเว้นผู้จบการศึกษาภาคฤดูร้อน
• การลงทะเบียนในระบบทวิภาค ลงทะเบียนรายวิชาของภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 แต่ไม่เกิน 22
หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต

การตรวจสอบสถานภาพนิสติ จากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียน
สาหรับนิสิตปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ต่อ)
ชั้นปีที่ 1
ภาคต้น

ภาคปลาย

*ภาคการศึกษาปกติ*

นิสิตไม่ได้
ลงทะเบียน

ชั้นปีที่ 2
ภาคต้น

ภาคปลาย

ชั้นปีที่ 3
ภาคต้น

ยื่นแบบฟอร์ มใบลาของมหาวิทยาลัย +
หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
ขออนุมตั ิลาพักการศึกษาต่อคณบดีผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา

ชั้นปีที่ 4
ภาคปลาย

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภายใน 15 วัน
จากวันเปิด
ภาคการศึกษา

ลาพัก/ถูกสัง่ พักการศึกษาตลอด 1 ภาคการศึกษา
**หากไม่ปฏิบัติตาม
จะพ้นสภาพการเป็นนิสิต** ปกติหรือมากกว่า ต้ องชาระค่าธรรมเนียมขึ ้น
ทะเบียนเป็ นนิสติ ทุกภาคการศึกษา

• มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่พ้นสภาพกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ถ้ามีเหตุผลสมควรโดยถือระยะเวลาที่
พ้นสภาพนิสิตนั้นเป็นระยะเวลาพักการศึกษา นิสิตต้องชำระค่ำธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และ
ค่ำธรรมเนียมอื่นๆที่ค้ำงชำระเสมือนเป็นผู้ลำพักกำรศึกษำ
• มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติเพื่อพ้นสภาพไปแล้ว 2 ปี

การตรวจสอบสถานภาพนิสติ จากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียน
สาหรับนิสิตปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ต่อ)
ชั้นปีที่ 1
ภาคต้น

ภาคปลาย

ชั้นปีที่ 2
ภาคต้น

ภาคปลาย

ชั้นปีที่ 3
ภาคต้น

ชั้นปีที่ 4
ภาคปลาย

ภาคต้น

ภาคปลาย

 ต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับการวัดผล
และประเมินในรายวิชานั้น ผู้ไม่มีสิทธิ์จะได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U แทน
 มหาวิทยาลัยใช้ระบบขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดผลและประเมินผล นอกจากรายวิชาที่กาหนดให้
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U

 อักษร S U I P และ W
ไม่นามาคานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย

การตรวจสอบสถานภาพนิสติ จากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียน
สาหรับนิสิตปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ต่อ)
ชั้นปีที่ 1
ภาคต้น

ภาคปลาย

ชั้นปีที่ 2
ภาคต้น

ชั้นปีที่ 3

ภาคปลาย

 อักษร I ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลใน
รายวิชานั้นให้เสร็จสมบูรณ์ได้ แสดงว่ามี
เหตุสุดวิสัยบางประการ
 ต้องแก้อักษร I ภายใน 4 สัปดาห์
นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป
 หากพ้นกาหนดดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I
เป็น F / U

ภาคต้น

ชั้นปีที่ 4
ภาคปลาย

ภาคต้น

ภาคปลาย

 อักษร P รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่
ไม่มีการวัดและประเมินผลในภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียน
 อักษร W นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน

การตรวจสอบสถานภาพนิสติ จากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียน
สาหรับนิสิตปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ต่อ)
ชั้นปีที่ 1
ภาคต้น

ภาคปลาย

ชั้นปีที่ 2
ภาคต้น

ชั้นปีที่ 3

ภาคปลาย

ภาคต้น

ชั้นปีที่ 4
ภาคปลาย

ภาคต้น

ภาคปลาย

 การนับหน่วยกิตสะสมและการคานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
วิธีคานวณ

 การเรียนซ้า
 ได้ต่ากว่า C นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเรียนซ้าได้
 ได้ F รายวิชาบังคับตามโครงสร้าง
หลักสูตร นิสิตต้องลงทะเบียน
เรียนซ้า
 ได้ U รายวิชาบังคับตามโครงสร้าง
หลักสูตร นิสิตต้องลงทะเบียน
เรียนซ้า

หน่วยกิต 𝑥 ค่าระดับขันทุ
้ กวิชารวมกัน
จานวนหน่วยกิตทังหมด
้
 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง
คานวณจากหน่วยกิตและค่าระดับขั้นที่นิสิตลงทะเบียนเรียน
ครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว

การตรวจสอบสถานภาพนิสติ จากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียน
สาหรับนิสิตปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ต่อ)
ชั้นปีที่ 1
ภาคต้น

ภาคปลาย

ชั้นปีที่ 2
ภาคต้น

ภาคปลาย

ชั้นปีที่ 3
ภาคต้น

ชั้นปีที่ 4
ภาคปลาย

ภาคต้น

ภาคปลาย

 การย้ายสาขาวิชา
 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะและภาควิชานั้น
 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาและคณบดีคณะเดิม
 ได้เรียนตามแผนในคณะเดิมมาแล้ว >2 ภาคการศึกษาปกติ
 ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย โดยผ่านคณะที่นิสิตสังกัดและคณะจะรับย้ายไปสังกัด
นั้นมาแล้ว
 เสร็จสมบูรณ์เมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่นิสิตประสงค์จะย้ายไป
 เมื่อย้ายสาขาวิชาแล้ว วิชาที่เคยเรียนอาจนามาคานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยใหม่ได้

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การโอนหน่วยกิตรายวิชา ระดับปริญญาตรี
จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
 คุณสมบัติ





ลงทะเบียนรายวิชาที่จะเทียบโอนหน่วยกิตก่อนไปศึกษาต่างประเทศ
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ศึกษาใน มน. มาแล้ว >2 ภาคการศึกษา GPA >2.00
ต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ >3.00

 เกณฑ์การพิจารณา
 เนื้อหารายวิชา/กลุ่มวิชา Course Description/ประมวลผลรายวิชา Course Syllabus ครอบคลุม > 3
ใน 4 หรือ อยู่ในมาตรฐานเดียวกับรายวิชาของ มน. ที่ขอเทียบ โดยผ่านการตรวจสอบจากภาควิชาและคณะ
 หน่วยกิตแต่ละวิชาต้องมากกว่า/เทียบเท่ากับรายวิชาของ มน. จานวนหน่วยกิตรวมที่ขอโอนทั้งหมดไม่เกิน 3
ใน 4 หรือร้อยละ 75 ของหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 การขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
 หลังกลับจากต่างประเทศ คณะแจ้งผลการเรียนนิสิต เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาอนุมัติผลการเรียนและ
เทียบโอนหน่วยกิต โดยแนบ
 ผลการพิจารณารับรองการเทียบเนื้อหารายวิชา/กลุ่มวิชาโดยหัวหน้าภาควิชาที่รายวิชาสังกัด
 Transcript ของนิสิต

การตรวจสอบสถานภาพนิสติ จากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียน
สาหรับนิสิตปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ต่อ)
ชั้นปีที่ 1
ภาคต้น

ชั้นปีที่ 2

ภาคปลาย

ภาคต้น

ภาคปลาย

ชั้นปีที่ 3
ภาคต้น

ชั้นปีที่ 4
ภาคปลาย

ภาคต้น

ภาคปลาย

การคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชาหรือย้ายคณะ

จานวนหน่วยกิต x ค่าระดับขั้นของรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร/สาขาวิชาที่รับเข้า
**ไม่ว่ำจะเป็นรำยวิชำที่เทียบให้หรือไม่ก็ตำม**
 รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตร/สาขาวิชาที่รับเข้า ไม่นาค่าระดับขั้นมาคานวณ
การคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

คานวณเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม่
นิสิตที่ขอลงทะเบียนเข้าร่วมเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ (Audit)

ต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน คณะ/หน่วยงานที่รายวิชานั้นสังกัด
+ ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย
 นิสิตจะต้องชาระค่าหน่วยกิตรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย และนิสิตจะได้รับผล
การเรียนเป็นอักษร S/U

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English
Proficiency) สาหรับนิสิตปริญญาตรี ตามปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (CEPT)
ใช้แบบทดสอบ Cambridge English Placement Test Online ที่เทียบเคียงกับ
Common European Framework of Reference for Languages แบ่งเป็น Level
ดังนี้
A1
Starter
A2
Basic
B1
Intermediate
B2
Upper-Intermediate
C1
Proficiency

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกณฑ์ภาษาอังกฤษสาหรับสาเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
TOEFL iTP
400 คะแนน
Paper-based TOEFL
400 คะแนน
Computer-based TOEFL 115 คะแนน
Internet-based TOEFL 40
คะแนน
IELTS
4.5
คะแนน
CEPT
B1
(50 คะแนน)

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เงื่อนไขสาหรับการสาเร็จการศึกษา คือ

นิสิตทุกคนจะต้องได้รับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การตรวจสอบสถานภาพนิสติ จากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียน
สาหรับนิสิตปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ต่อ)
ชั้นปีที่ 1
ภาคต้น

ภาคปลาย

ชั้นปีที่ 2
ภาคต้น

ภาคปลาย

ชั้นปีที่ 3
ภาคต้น

ภาคปลาย

ชั้นปีที่ 4
ภาคต้น

 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี
 ยื่นใบรายงานคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา (NU25) ต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา
 มีสถานภาพการเป็นนิสิตในภาคการศึกษาที่ยื่นใบรายงาน
 เข้าเรียนและสอบผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา
 ไม่ได้รับอักษร I หรือ P
 มีระยะเวลาเรียนตามที่กาหนด
 นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชา ต้องศึกษาอยู่ใน มน. >1 ปีการศึกษา
 GPA >2.00
 นิสิตทุกคนจะต้อ งได้รับ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอัง กฤษและคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคปลาย

การได้รับรางวัลเรียนดี
 รางวัลเรียนดีประจาปี
 มีผลการเรียนดีประจาปีการศึกษา โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาไม่น้อย
กว่า 32 หน่วยกิต
 ไม่เคยได้ F หรือ U
 GPA 3.75 ขึ้นไป
 นิสิตปีสุดท้ายของหลักสูตรไม่อยู่ในข่ายของสิทธิได้รับรางวัลเรียนดี

 รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
 รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
 GPA 3.75 ขึ้นไปมีสิทธิได้รับรางวัลเหรียญทอง

การได้รับเกียรตินิยม
 ไม่มี F หรือ U
 ไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชา
 กรณีมีการเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิตที่เทียบโอนต้องไม่เกิน 1 ใน
6 ของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ผลการเรียน 3.50 ขึ้นไป

เกียรตินิยมอันดับสอง ผลการเรียน 3.25-3.49

คาแนะนา
ควรแนะนานิสิตให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับฯ แผนการศึกษา คู่มือ
หลักสูตรและคู่มืองานทะเบียน เพื่อจักได้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และ
เป็นประโยชน์ในการวางแผนการเรียนของนิสิต ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ตนเองและมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่นิสิตศึกษา
เล่าเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวร

