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ประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหประสิทธิภาพในการดําเนินการอยางเปนระบบ และยัง
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน หากมีขอเสนอแนะท่ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุง
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สมบูรณตอไป 

 

 

 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 

มกราคม 2562 

  



ข 
 

สารบัญ 

 

เนื้อหา หนา 
   

1. บทนํา  
 - ความเปนมา/ความสําคัญ 1 
 - วัตถุประสงคของการศึกษา 2 
 - ขอบเขตของการศึกษา 2 

2. บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ  
 - บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 3 
 - ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 3 
 - โครงสรางการบริหารจัดการ 5 

3. หลักเกณฑการปฏิบัติงานและเง่ือนไข  
 - หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 9 
 - วิธีการปฏิบัติงาน 9 
 - เง่ือนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 17 

4. เทคนิคในการปฏิบัติงาน  
 - แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน 18 
 - ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 22 
 - วิธีการใหบริการกับผูรับบริการมีความพึงพอใจ 25 
 - จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 25 

5. ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและการพัฒนางาน  
 - ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 26 
 - แนวทางแกไขและพัฒนางาน 26 

เอกสารอางอิง 27 
ภาคผนวก  

 - ภาคผนวก ก แบบคํารองขอสําเร็จการศึกษา (นว. 18) 28 
 - ภาคผนวก ข คําสั่งแตตั้งคณะกรรมการอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา 30 
 - ภาคผนวก ค ตัวอยางบันทึกขอความขออนุมัติผลสําเร็จการศึกษา (เอกสารเวียน) 31 
 - ภาคผนวก ง ตัวอยางเอกสารบัญชีรายชื่อผูขอสําเร็จการศึกษา 33 
 - ภาคผนวก จ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษา  
 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 38 
 - ภาคผนวก ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค วาดวยการประเมินผล  
 การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 46 

ประวัติผูจัดทํา 52 



ค 
 

สารบัญภาพ 

 

ภาพ หนา 
1 แสดงโครงสรางการบริหารงาน (ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม  

ครั้งท่ี 12/2549 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2549) 
5 

2 แสดงโครงสรางการแบงสวนราชการ (ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม  
ครั้งท่ี 12/2549 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2549) 

5 

3 แสดงโครงสรางการบริหารงานปจจุบัน  
(ภายหลังสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติใหจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย) 

6 

4 ภาพ 4 โครงสรางการแบงสวนราชการปจจุบัน (ภายหลังสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติ
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย) 

6 

5 แสดงจํานวนบุคลากรประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 8 
6 แสดงหนาจอเขาสูระบบงานทะเบียนนักศึกษา 11 
7 แสดงหนาจอหลกัของระบบงานทะเบียนนักศึกษา 11 
8 แสดงเมนูการตรวจสอบโครงสรางการเรียนนักศึกษา 12 
9 แสดงหนาจอรายละเอียดการใหบริการ เง่ือนไขและขอตกลงการใชงานของระบบ 12 
10 แสดงหนาจอโครงสรางการเรียนท่ีไดดําเนินการตรวจสอบแลว 13 
11 แสดงเมนูคํารองออนไลนของระบบงานทะเบียนและประมวลผล 13 
12 แสดงหนาจอระบบคํารองออนไลนของกลุมงานทะเบียนและประมวลผล 14 
13 แสดงเมนูคํารองในระบบคํารองออนไลนของกลุมงานทะเบียนและประมวลผล 14 
14 แสดงหนาจอการกรอกขอมูลคํารองขอสําเร็จการศึกษา (นว. 18) 15 
15 แสดงหนาจอการยืนยันคํารองขอสําเร็จการศึกษา (นว. 18) 15 
16 แสดงเอกสารคํารองขอสําเร็จการศึกษา (นว. 18) 16 
17 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow hart) การอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา (1) 22 
18 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow hart) การอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา(2) 23 
   
   
   
   
   
   
   
   

 



บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาของปญหา 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กอตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2518 

ตามโครงสรางของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีชื่อวา ฝายทะเบียนและวัดผล ตอมามีภารกิจ

เพ่ิมข้ึน จึงไดจัดตั้งเปนสํานักสงเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2527 

ตามมาตรา 7 ตอมาเม่ือมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.2538 และประกาศ

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑการแบงสวนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันท่ี 

25 ตุลาคม พ.ศ.2538 สถาบันราชภัฏนครสวรรค จึงไดแบงสวนราชการเปน สํานักสงเสริมวิชาการ 

ตอในป พ.ศ.2548 ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค มาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จึงมีการแบงสวนราชการใหมเปน สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตาม

กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ณ 

วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2548 ซ่ึงปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนท่ี 20 ก วันท่ี 8 มีนาคม 

พ.ศ.2548 และมีการแบงสวนราชการ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.2549 โดยใหแบงสวนราชการเปนสํานักงาน

ผูอํานวยการ ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ.2549 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 

ตอนท่ี 74 ง วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2549  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในการประชุมครั้ง

ท่ี 12/2549 วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 และครั้งท่ี 13/2549 วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2549 

เห็นชอบโครงสรางการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย ของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งท่ี 12/2549  เม่ือวันท่ี 30 

พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ไดมีการอนุมัติการจัดโครงสรางแบงสวนราชการ และการบริหารงานของ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการประชุมครั้งท่ี 12/2549 วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.

2549 และครั้งท่ี 13/2549 วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2549 โดยแบงสวนราชการและการบริหารงาน

ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดแบงการดําเนินงานออกเปน 3 กลุมงานคือ 1) กลุมงาน

บริหารสํานักงานผูอํานวยการ 2) กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 3) กลุมงานสงเสริมวิชาการ ในแต

ละกลุมงานประกอบดวยสวนงานยอยท่ีมีบุคลากรในการปฏิบัติงานรับชอบควบคุมดูแลนักศึกษาและ

สนับสนุนการปฏิบัติการสอนของคณาจารย 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีภารกิจและหนาท่ีหลัก

ในดานการสนับสนุนการบริหารและดําเนินงานดานวิชาการ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย ในดานใหบริการการศึกษาแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร และหนวยงาน
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ของมหาวิทยาลัย ในดานเปนแหลงสารสนเทศดานวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนเปนศูนยประสานงานดานวิชาการ ซ่ึงปจจุบันสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี

ระบบสารสนเทศ คือ ระบบบริหารการศึกษา ซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครสอบบุคคลเขาศึกษา 

การลงทะเบียนเรียน ตารางสอนตารางสอบ ผลการเรียน ทะเบียนประวัตินักศึกษา การสําเร็จ

การศึกษา หลักฐานการศึกษา หลักสูตรและรายวิชา การประเมิน หลักสูตรและการเรียนการสอน 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

งานอนุมัติผลการศึกษา เปนงานท่ีใหบริการนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา โดยนักศึกษา
จะตองเขาใจและดําเนินการตามข้ันตอนใหถูกตอง และผูปฏิบัติงานก็ตองบริการดวยความรวดเร็ว
และถูกตองเชนเดียวกัน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ทําใหผูเก่ียวของในการปฏิบัติงานอนุมัติ
ผลการศึกษาไดทราบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ขอเสนอแนะและปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
งานอนุมัติผลการศึกษา เพ่ือใหการปฏิบัติงานของอนุมัติผลการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1) เพ่ือใหผู ปฏิบัติงานของงานบริการการศึกษา ไดทราบเทคนิคในการปฏิบัติงานและ 
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 2) เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปบทเรียนจากประสบการณของผูปฏิบัติงาน 
เผยแพร ใหบุคลากรไดใชเปนแนวทางการทํางาน และเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง ควร
ปฏิบัติงาน อยางใด เม่ือใด กับใคร 
 3) เพ่ือใหนักศึกษา และบุคลากรเขาใจถึงกระบวนการในการใหบริการงานอนุมัติผล
การศึกษา 
  
1.3 ขอบเขตการศึกษา  
 1) เนื้อหาในคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ รวบรวมเนื้อหาจากการปฏิบัติงานของงานอนุมัติผล
การศึกษา 
 2) เปนแหลงขอมูลใหอาจารย นักศึกษา และผู สนใจไดทราบรายละเอียดเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานอนุมัติผลการศึกษา 
 3) ใชเปนคูมือเปนเอกสารประกอบการปฏิบัติงานของงานอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา 

4) เปนเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน กรณี หัวหนางาน นักวิชาการศึกษา หรือเจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานในสวนงานอนุมัติผลสําเร็จไมสามารถปฏิบัติงานได ทําใหผูท่ีมารับผิดชอบงานแทนสามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันได 



บทท่ี 2 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 

2.1 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 

2.1.1 คณะกรรมการอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  เปนผูอนุมัติ

ผลสําเร็จการศึกษา ประกอบไปดวย 

 1) อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   ประธานกรรมการ 

 2) รองอธิการบดี ฝายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 

 3) รองอธิการบดี ฝายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 

 4) คณบดีคณะครุศาสตร      กรรมการ 

 5) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

 6) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    กรรมการ 

 7) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 

 8) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

 10) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ 

 11) รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ผูชวยเลขานุการ 

 

2.1.2 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนผูตรวจสอบความถูกตองของ

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาท่ีขออนุมัติผลสําเร็จการศึกษา  

2.1.3 นายทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนผูตรวจสอบความถูกตองของบัญชี

รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาท่ีขออนุมัติผลสําเร็จการศึกษา 

2.1.4 เจาหนาท่ีงานทะเบียนผูรับผิดชอบงานอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา เปนผูตรวจสอบ

รายชื่อผูท่ีอยูในเกณฑสําเร็จการศึกษา พิมพบัญชีรายชื่อผูเขาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี จัดทําเอกสารใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  

  

2.2 ลักษณะงานท่ีปฏบิัติ 

 2.2.1 ภาระงานหลัก   

   ภาระงานหลัก ประกอบดวย 

1) งานอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา 

- ตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนและผลการเรียนท้ังหมด  
- ตรวจสอบโครงสรางการศึกษา 
- คัดรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา 
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- จัดประชุมคณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษา หรือ ออกหนังสือเวียนเพ่ือแจง
การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 

- จัดเตรียมขอมูลรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติใหปริญญากับสภา
วิชาการ 

- จัดเตรียมขอมูลรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ืออนุ มัติ ใหปริญญากับสภา
มหาวิทยาลัย 

- ออกใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิ ตามรายชื่อผูสําเร็จ
การศึกษา 

2) งานออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

- ตรวจสอบขอมูลความถูกตองผลการเรียนของนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู หรือ

สําเร็จการศึกษา ไปแลว 

- ออกเอกสารแบบรายงานผลการเรียน ใบรับรองคุณวุฒิ เอกสารแทนใบรับรอง

คุณวุฒิ และเอกสารใบแทนใบปริญญาบัตร 

- ตรวจสอบความถูกตองนําเสนอเอกสารตอผูบริหาร เพ่ือทําการอนุมัติเอกสาร 

3) งานสารสนเทศนักศึกษา 

- ตรวจสอบขอมูลพ้ืนฐานนักศึกษา ในระบบงานทะเบียน 

- คนหาขอมูลนักศึกษาจาก ฐานขอมูล ตามความตองการของหนวยงาน หรือ

คณาจารย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

4) งานบริการนักศึกษาหรือผูท่ีมาติดตอ 

- รับบริการใหคําแนะนําปรึกษาและแกปญหาตางๆ ใหกับนักศึกษาท้ังภาคปกติ 

และ ภาค กศ.บป. 

- รับขอมูลคํารองตางๆ ของนักศึกษา 

- เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

 2.2.2 ภาระงานรอง 

  ภาระงานรอง ประกอบดวย 

   1) การรับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติและภาค กศ.บป. 

   2) เตรียมงานจัดประชุมการปฏิบัติการ 

   3) ดําเนินการสอบสัมภาษณนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตอ 

   4) ปฏิบัติหนาท่ีในงานพระราชทานปริญญาบัตร 

     5) การตรวจ ดูแล รักษา อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร              
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2.3 โครงสรางการบริหารจัดการและแบงสวนราชการ ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2.3.1 โครงสรางการบริหาร (ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2549 วันท่ี 

30 พฤศจิกายน 2549) 
 

 
ภาพ 1 แสดงโครงสรางการบริหารงาน (ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  

ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2549 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2549) 

 

 2.3.2 โครงสรางการแบงสวนราชการ 

 

 
ภาพ 2 แสดงโครงสรางการแบงสวนราชการ (ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ 

ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2549 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2549) 
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2.3.3 โครงสรางการบริหารงานปจจุบัน (ภายหลังสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติใหจัดตั้งบัณฑิต

วิทยาลัย) 
 

 
ภาพ 3 แสดงโครงสรางการบริหารงานปจจุบัน  

(ภายหลังสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติใหจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย) 

 

2.3.4 โครงสรางการแบงสวนราชการปจจุบัน (ภายหลังสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิต

วิทยาลัย) 
 

 
ภาพ 4 โครงสรางการแบงสวนราชการปจจุบัน 

(ภายหลังสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย) 
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2.3.5 ทําเนียบผูบริหาร คณะกรรมการประจําสํานักงานฯ และบุคลากร 

1) รายชื่อผูบริหาร 

 1. อาจารยปราณี  เนรมิตร  ผูอํานวยการ 

 2. อาจารย ดร.บัณฑิต  อินสมบัติ  รองผูอํานวยการสํานัก 

 3. อาจารยธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม  รองผูอํานวยการสํานัก 

 4. อาจารยเอกวิทย  สิทธิวะ  รองผูอํานวยการ 

 5. นายธรรมนูญ  จูทา   รักษาการหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

      รักษาการหัวหนากลุมงานสงเสริมวิชาการ 

 6. นางสาวธิติยา  หงสเวียงจนัทร  นายทะเบียน 

      รักษาการหัวหนากลุมงานทะเบียนฯ 

 7. นางสาวขนิษฐา  พวงมณี  รักษาการหัวหนากลุมงานบริหารสํานักงานฯ 

 

2) รายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 1. อาจารยปราณี  เนรมิต   ประธานกรรมการ 

 2. อาจารย ดร.บัณฑิต  อินสมบัติ  รองประธานกรรมการ 

 3. อาจารยเอกวิทย  สิทธิวะ  กรรมการ 

 4. อาจารยธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม  กรรมการ 

 5. รศ.ดร.ปกรณ  ประจัญบาน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 6. นายชาติชาย  เกียรติพิริยะ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 7. ทพญ.พัชราวลัย  จิงสืบพงษ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 8. นายธรรมนูฐ  จูทา   กรรมการและเลขานุการ 

 9. นางสาวอรอุมา  ยองคํากาด  ผูชวยเลขานุการ 
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3) บุคลากรประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 บุคลากรในหนวยงาน จํานวนท้ังหมด 25 คน ดังนี้ 

 
ภาพ 5 แสดงจํานวนบุคลากรประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 



บทที่ 3 

หลักเกณฑวิธกีารปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 

หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 
 จากระเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2550 หมวดท่ี 6 ขอ 34 การสําเร็จการศึกษา ไดกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติและคุณสมบัติของ
ผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

1. มีความประพฤติดี 
2. สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
3. ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
4. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกต ิ
5. หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ 
6. หลักสูตรปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษาปกติ 
7. หลักสูตรปริญญาตรี ตอเนื่อง สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
8. มีสภาพเปนนักศึกษาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีหลักสูตร 2 ป ไมเกิน 

16 ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีหลักสูตร 4 ป ไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ
ติดตอในกรณีหลักสูตร 5 ป และไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณี
หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป  

 
วิธีการปฏิบัติงาน 

1. สงเอกสารตรวจสอบโครงสรางการศึกษาไปยังสาขาวิชาท่ีจะสําเร็จการศึกษาในเทอม
นั้นๆ 

2. ทําบันทึกขอความแจงวันอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาไปยังแตคณะเพ่ือไดเตรียมดําเนินการ
อนุมัติผลการเรียนในแตละวิชา 

3. นักศึกษากรอกแบบฟอรมคํารอง เลือกสวนคํารอง นว. 18 (คํารองขอสําเร็จการศึกษา) 
4. นักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา รูปถาย/ซองจดหมาย และเจาหนาท่ีตรวจสอบ

เอกสารท่ีอาจารยท่ีปรึกษาลงนามแลว 
5. เจาหนาท่ีเขาระบบการบริการสารสนเทศเพ่ือเขาตรวจสอบขอมูลผลการเรียนหลังจากท่ี 

คณะตางๆ ดําเนินการสงผลการเรียนมายังฝายทะเบียนเรียบรอยแลว 
6. ดึงขอมูลรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองกอนเสนอรายชื่อเขา

ประชุมสําเร็จการศึกษา 
7. จัดเตรียมเอกสารบัญชีรายชื่อ
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8. นักศึกษาท่ีขออนุมัติผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพ่ือเขาประชุมตามรอบอนุมัติ 
รอบท่ี 1. คณะกรรมการอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา 
รอบท่ี 2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
รอบท่ี 3. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

9. นํารายชื่อนักศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติผล จัดทําใบรายงานผลการเรียนและใบรับรอง
คุณวุฒิ 

10. นักศึกษาตรวจสอบสถานะวันสําเร็จการศึกษาและตรวจสอบกําหนดวันรับเอกสารใบ
รายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ 

 
การยื่นคํารองสําเร็จการศึกษา 

1. ข้ันตอนการกรอกขอมูลแบบคํารองขอสําเร็จการศึกษา 

1.1 นักศึกษา กรอกขอมูลการยื่นสําเร็จการศึกษา ผานระบบงานทะเบียนออนไลน และพิมพ

แบบคํารองขอยื่นสําเร็จการศึกษา (นว. 18) 

1.2 นักศึกษานําแบบขอยื่นสําเร็จการศึกษา (นว. 18) ไปยื่นตรวจสอบการลงทะเบียน

รายวิชาตางๆ ครบตามหนวยกิตท่ีกําหนดไวตามหลักสูตรแลวจริง อาจารยท่ีปรึกษา

ตรวจสอบพรอมกับลงชื่ออนุญาต 

1.3 นักศึกษานําแบบขอยื่นสําเร็จการศึกษา (นว. 18) ไปยื่นตรวจสอบการยืมหนังสือ ท่ี

สํานักวิทยาบริการ เจาหนาท่ีนักวิทยาบริการตรวจสอบพรอมอนุญาต 

1.4 นักศึกษานําแบบคํารองขอสําเร็จการศึกษา (นว. 18) ไปยื่นตรวจสอบการเขารวม

กิจกรรมของนักศึกษา ท่ีกองพัฒนานักศึกษา ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาอนุมัติคํา

รอง 

1.5 เม่ือคํารองขอสําเร็จการศึกษาผานการตรวจสอบครบตามข้ันตอนแลว ใหนักศึกษายื่น

เอกสารชําระเงินคาลงทะเบียนบัณฑิต เปนเงิน 500 บาท ท่ีฝายการเงิน อาคาร 14 ชั้น 

1 เม่ือชําระเงินเรียบรอยแลวใหนําเอกสารสงท่ี กลุมงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 

14 ชั้น 1 

2. รายละเอียดข้ันตอนการยื่นคํารองสําเร็จการศึกษา 

2.1 เขาสูระบบงานทะเบียนนักศึกษา  

 2.1.1 ใหนักศึกษาคลิดท่ีเมนู “เขาสูระบบ”  

 2.1.2 พิมพรหัสประจําตัวนักศึกษาและรหัสผาน 
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 2.1.3 คลิกท่ีปุม “เขาสูระบบ” 

 

 
 

ภาพ 6 แสดงหนาจอเขาสูระบบงานทะเบียนนักศึกษา 

 

2.2 หนาจอหลักของระบบงานทะเบียนนักศึกษาหลังจากทําการเขาสูระบบงานแลว 

 2.2.1 แสดงรูปถายและรายละเอียดนักศึกษา เชน ชื่อ-สกุล ประวัตินักศึกษา เปนตน 

 2.2.2 เมนูการทํางานในระบบงานทะเบียนนักศึกษา 

 

 
 

ภาพ 7 แสดงหนาจอหลักของระบบงานทะเบียนนักศึกษา 
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3. การตรวจสอบโครงสรางการเรยีนของนักศึกษา 

3.1 เลือกไปสวนของเมนู “ตรวจโครงสรางหลักสูตร” 

 

 
 

ภาพ 8 แสดงเมนูการตรวจสอบโครงสรางการเรียนนักศึกษา 
 

3.2 เม่ือเลือกเมนู “ตรวจโครงสรางหลักสูตร” จะแสดงสวนของเง่ือนไขและขอตกลงการใช
งาน รายละเอียดการใหบริการ ขอความปฏิเสธความรับผิด ขอจํากัดความรับผิด เม่ือผูเขาใช
งานอานายละเอียดแลว ใหเลือกท่ี ปุม “ยอมรับเง่ือนไข” 

 

 
 

ภาพ 9 แสดงหนาจอรายละเอียดการใหบริการ เง่ือนไขและขอตกลงการใชงานของระบบ 
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3.3 เม่ือคลิกเลือกท่ี ปุม “ยอมรับเง่ือนไข” จะแสดงหนาขอมูลการจัดรายวิชาท่ีผูเขาใชงาน 
(นักศึกษา) ไดเรียนมาแลวท้ังหมด เพ่ือใหตรวจโครงสรางการเรียนขอตนเองได 

 

 
 

ภาพ 10 แสดงหนาจอโครงสรางการเรียนท่ีไดดําเนินการตรวจสอบแลว 
 

4. การกรอกเอกสารใบคํารองขอสําเร็จการศึกษา (นว.18) 

4.1 เลือกไปในสวนของเมน ู“คํารองออนไลน” 

 

 
 

ภาพ 11 แสดงเมนูคํารองออนไลนของระบบงานทะเบียนและประมวลผล 



14 
 

4.2 เม่ือเลือก “คํารองออนไลน” จะแสดงหนาจอ ระบบคํารองออนไลน กลุมงานทะเบียน

และประมวลผล ข้ึนมา 

 

 
 

ภาพ 12 แสดงหนาจอระบบคํารองออนไลนของกลุมงานทะเบียนและประมวลผล 
 

4.3  เลือกในสวนเมนูคํารอง คํารองขอสําเร็จการศึกษา (นว. 18)  
 

 
 

ภาพ 13 แสดงเมนูคํารองในระบบคํารองออนไลนของกลุมงานทะเบยีนและประมวลผล 
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4.4 เม่ือนักศึกษาเลือกไปท่ีเมนู คํารองขอสําเร็จการศึกษา แลว จะแสดงในสวนขอรายละเอียด
การกรอกขอมูลคํารองขอสําเร็จการศึกษา นักศึกษาดําเนินการกรอกขอมูลใหครบถวน 
  

 
 

ภาพ 14 แสดงหนาจอการกรอกขอมูลคํารองขอสําเร็จการศึกษา (นว. 18) 
 

4.5 เม่ือกรอกขอมูลคํารองขอสําเร็จการศึกษาครบถวนแลว นักศึกษาดําเนินการบันทึกขอมูล 
พรอมยื่นยันการบันทึกขอมูลคํารอง  

 

 
 

ภาพ 15 แสดงหนาจอการยืนยันคํารองขอสําเร็จการศึกษา (นว. 18) 
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4.6 รูปแบบของคํารองขอสําเร็จการศึกษา (นว. 18) ท่ีดําเนินการยื่นยันการบันทึกขอมูล
เรียบรอยแลว 
 4.6.1 เอกสารท่ีตองเตรียมสงมาพรอมกับคํารองขอสําเร็จการศึกษา (นว.18) ไดแก  
  - รูปถายชุดครุยวิทยฐานะ สีตามคุณวุฒิของสาขาท่ีนักศึกษาไดเรียน จํานวน 5 รูป 
  - สําเนาทะเบียนบาน 

- ซองจดหมายยาว สีขาว พรอมติดแสตมป 5 บาท กรณีนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใหแนบ ไปรษณียบัตร 

 

 
 

ภาพ 16 แสดงเอกสารคํารองขอสําเร็จการศึกษา (นว. 18) 
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เง่ือนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/ส่ิงท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 
1. ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
3. หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ 
4. หลักสูตรปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษาปกติ 
5. หลักสูตรปริญญาตรี ตอเนื่อง สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
6. มีสภาพเปนนักศึกษาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีหลักสูตร 2 ป ไมเกิน 

16 ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีหลักสูตร 4 ป ไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ
ติดตอในกรณีหลักสูตร 5 ป และไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณี
หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป 
 

 



บทท่ี 4 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 

แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน 

ปรัชญา/ปณิธาน 

สงเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการดวยใจ 

 

วิสัยทัศน 

 สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนองคกรท่ีทันสมัยใหบริการถูกตอง รวดเร็ว 

 

พันธกิจ 

1. สงเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

2. พัฒนาระบบการใหบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ภารกิจ 

1. สงเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

2. ดําเนินงานดานงานทะเบียนและประมวลผล 

3. ใหบริการดานวิชาการแกนักศึกษา คณาจารย และบุคคลท่ัวไป 

4. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

 

เอกลักษณ 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนงานดานวิชาการ 

และงานบริการ ดวยความถูกตอง รวดเร็ว กระชับ ฉับไว เทคโนโลยีทันสมัยในดานวิชาการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา ยุทธศาสตรท่ีมุงเนนสงเสริมการจัดการศึกษา ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ใหการ

จัดการเรียน การสอนใหมีรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ตามสภาวการณของสังคมและคานิยมท่ี

เปลี่ยนไป ดวยการ พัฒนาปจจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก สงเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไป

ตามแนวปฏิบัติในการพัฒนา หลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
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หลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาแหงชาติ การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรูของ ผูเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และ

การฝกประสบการณวิชาชีพท่ีไดมาตรฐาน รวมท้ังการ สรางความรูความเขาใจใหแกคณาจารยคณะ

ตาง ๆ ในพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการสอน โดยมี เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ดังนี้  

1) เพ่ือสงเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหมีการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 4  

2) เพ่ือพัฒนาหองเรียนในความรับผิดชอบใหเปนหองเรียนมาตรฐาน  

3) เพ่ือพัฒนาอาจารยผูสอนใหมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับนโยบายการจัดการเรียนการสอน

ของ มหาวิทยาลัย  

 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

1. สัดสวนของหลักสูตรท่ีมีการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

2. รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน โดยเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากการ 

ปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย)  

3. สัดสวนผู เขาเรียนระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตร ตอดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร (ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย)  

4. อัตราการคงอยูของนักศึกษาใหม ภายหลังการจองรายวิชาเรียน  

5. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง พัฒนาหองเรียนมาตรฐานในความรับผิดชอบ  

6. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการใชบริการหองเรียนอาคารเรียนรวม (อาคาร 14)  

7. รอยละของอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ตัวชี้วัดตามเกณฑการประกันคุณภาพ)  

8. อัตราสวนของอาจารยท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอน (ตัวชี้วัด 

ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย) (งานประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2561. 3-4) 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการพัฒนางานบริการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ จาก

ภารกิจของหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การใหบริการวิชาการ มุงเนนความ

พึงพอใจสูงสุดของผูรับบริการ ซ่ึงในการพัฒนางานใหบริการนั้นจําเปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปน การ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร กระบวนการใหบริการ ตลอดไปจนถึงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการใหบริการ 

เชน ระบบสารสนเทศ อุปกรณสนับสนุนการใหบริการ การดําเนินงานในยุทธศาสตรนี้ มุงเนนการ

พัฒนา ระบบสารสนเทศดานงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ดานหลักสูตรและแผนการเรียน 

และดานการ บริหารงานวิชาการ ใหมีระบบสนับสนุนการดําเนินงานท่ีทันสมัย รวดเร็ว ถูกตอง 
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บุคลากรมีความสามารถ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนการดําเนินงาน โดยมี

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ดังนี้  

1) ระบบใหบริการมีความถูกตอง รวดเร็ว สรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย  

2) การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานดานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลใหมี  

ความทันสมัย ขอมูลถูกตอง เชื่อถือได  

3) เพ่ือสรางมาตรฐานการใหบริการตามพันธกิจของหนวยงาน 

 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

1. ระดับความพึงพอใจของผูใชขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน  

2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของหนวยงาน  

3. ระดับคะแนนความสําเร็จของรอยละ เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา  

การใหบริการ  

4. ระดับความสําเร็จของการจัดทํามาตรฐานการใหบริการ  

5. รอยละของงานท่ีมีการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการทํางาน (งานประกันคุณภาพ สํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2561. 4) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานและเปนไปตามหลักเกณฑ

และ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หนวยงานเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารงานของ

องคกร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามแนว ปฏิบัติท่ีกําหนดไวใน พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดประโยชนสูงสุดตอ

หนวยงาน มหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดเสียทุกระดับ และ เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของหนวยงาน

อยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา และมีการพัฒนาหนวยงาน อยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงจากความ

คาดหวังดังกลาว หนวยงานมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ดังนี้  

1) เพ่ือใหการบริหารหนวยงานเปนไปดวยความโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล  

2) เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพรอมของบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 สู

การเปน Smart Organization  

3) เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานใหมีมาตรฐาน ตามเกณฑการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

4) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

1. ผลประเมินการบริหารงานของผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยบุคลากรภายใน

หนวยงาน  

2. ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑการประกันคุณภาพ  

ตัวบงชี้ 5.1 เกณฑขอ  

3. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ รายไตรมาส  

4. ระดับความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  

5. ระดับคะแนนความสําเร็จของการจัดการความเสี่ยง  

6. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะ  

7. รอยละของงานตามโครงสรางท่ีมีคูมือปฏิบัติงาน  

8. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหนวยงานสนับสนุน  

9. จํานวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา (งาน

ประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2561. 5) 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow hart) 
 

 
 

ภาพ 17 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) การอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา (1) 
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ภาพ 18 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) การอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา(2) 
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รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. เจาหนาท่ีงานตรวจสอบโครงสรางการศึกษาดําเนินการตรวจผลการเรียน รายวิชาการ

ลงทะเบียน ครบตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชา 

2. เจาหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบขอมูลผูผานการตรวจสอบโครงสรางและสรุปรายชื่อผู
ผานการตรวจสอบโครงสรางการศึกษา 

3. เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูลผลการเรียน ขอมูลการลงทะเบียน ตามรายชื่อท่ีนักศึกษาผาน
การตรวจสอบโครงสราง 

4. เจาหนาท่ีสรุปรายชื่อนักศึกษาท่ีจะดําเนินการเสนอชื่อเขาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาและ

เจาหนาท่ีกําหนดวันสําเร็จการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย เรือง การอนุมัติ

ผลสําเร็จการศึกษา 

5. จัดทําเอกสารรายชื่อผูขออนุมัติผลสําเร็จการศึกษา เสนอนายทะเบียน ลงนามเอกสาร 

6. เจาหนาท่ีเสนอเอกสารรายชื่อผูขออนุมัติผลสําเร็จการศึกษาตอคณะกรรมการอนุมัติ

ผลสําเร็จการศึกษา 

7. คณะกรรมการอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาพิจารณาคุณสมบัติ เพ่ืออนุมัติผลสําเร็จ

การศึกษา 

8. คณะกรรมการอนุมัติผลลงนามหนังสือขออนุมัติผลสําเร็จการศึกษาเพ่ือนําเขาวาระการ

ประชุมสภาวิชาการ 

9. เจาหนาท่ีจัดทํารายชื่อผูผานการอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา เพ่ือเตรียมเสนอสภาวิชาการ 

10. นายทะเบียนและผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนลงนามในเอกสาร

รายชื่อผูผานการอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา 

11. เจาหนาท่ีนําสงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ตองานสภาวิชาการ 

12. งานสภาวิชาการรับเรื่องนําเขาวาระการประชุมสภาวิชาเพ่ือพิจารณาขออนุมัติปริญญา 
13. แจงมติประชุมสภาวิชาการวาระพิจารณาการอนุมัติผลการขออนุมัติปริญญา 

14. คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติผลขอใหปริญญา 

15. แจงผลการอนุมัติไปยังกลุมงานทะเบียนและประมวลผล เพ่ือดําเนินเตรียมเอกสารเสนอ

สภามหาวิทยาลัย 

16. เจาหนาท่ีจัดทํารายชื่อเสนอ นายทะเบียน และผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน เพ่ืออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

17. เจาหนาท่ีนําสงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ตองานกิจการสภามหาวิทยาลัย 

18. งานกิจการสภามหาวิทยาลัยรับเรื่องนําเขาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา 

19. แจงมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิจารณาอนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
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20. เจาหนาท่ีปรับสถานะนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในระบบงานทะเบียนของนักศึกษา 

21. เจาหนาท่ีจัดทําเอกสารใบรายงานผลการเรียน และเอกสารใบรับรองคุณวุฒิของ

นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

22. กําหนดวันรับเอกสาร 
 

วิธีการใหบริการกับผูมารับบริการมีความพึงพอใจ 

งานอนุมัติการศึกษาเปนการใหบริการโดยอาศัยคนเปนหลักหรือแบบพบหนา (Face to 
Face) ซ่ึงเปนวิธีการท่ีดี เพราะสามารถเปนการใหบริการแบบใกลชิด และการใหบริการดวยอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงปจจุบันนี้นับวามีความสําคัญมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตางๆ ท่ี
มีการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใช ซ่ึงผูรับบริการสามารถตรวจสอบขอมูลรายชื่อผูท่ีได
รับการอนุมัติผลการศึกษาไดรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยการตรวจสอบรายชื่อผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 งานอนุมัติผลการศึกษาไดดําเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู รับบริการ ซ่ึงวิธีการดําเนินงานมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการใหบริการงานอนุมัติผลการศึกษา และเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การใหบริการงานอนุมัติผลการศึกษาจําแนกตามเพศและคณะ โดยทําการศึกษาดวยวิธีการสํารวจ
ความพึงพอใจในการบริการ โดยทําการแจกแบบสํารวจใหนักศึกษาเม่ือมาติดตอขอทําเรื่องจบ
การศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการรับบริการจากงาน
อนุมัติผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลดวย โปรแกรม Excell  
ใชคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
1. พ่ึงใช ภาษา ถอยคําสํานวนท่ีชัดเจนสุภาพ เหมาะสม และเข าใจง ายในการสื่อ

ความหมายตอนักศึกษาและผูรับบริการท่ีมาติดตอราชการ 
2. พ่ึงละเวนการใชอํานาจหนาท่ีในการหาประโยชน โดยมิชอบจากนักศึกษาและผูบริการ 
3. พ่ึงใหขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยตอนักศึกษาและผูรับบริการดวยความเต็มใจและรวดเร็ว

ทันเวลา 
4. พ่ึงใหการบริการตอนักศึกษาและผูรับบริการดวยจิตสํานึกในการใหบริการท่ีดี มีความ

เสมอภาค รวดเร็ว ประหยัด ถูกตอง และปราศจากอคติ 
5. พ่ึงละเวนการแนะนํานักศึกษาและผูรับบริการใหดําเนินการใดๆ อันเปนการหลบเลี่ยงต

อกฎหมายและระเบียบของราชการท่ีเก่ียวของ 
 



บทที่ 5 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและการพัฒนางาน 
 

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. การอนุมัติผลการศึกษาแตละรอบมีการกําหนด วัน เดือน ป ท่ีอนุมัติจบไมชัดเจน 
2. การอนุมัติผลการศึกษาแตละปการศึกษา นักศึกษาไมทราบขอมูลวามีการอนุมัติผลการศึกษา

ก่ีรอบ 
3. นักศึกษาเขาใจวาการสงเอกสารคํารองขอสําเร็จการศึกษาแลวนั้น จะมีชื่อขออนุมัติผลจบก็

สามารถจบไดเลย 
4. อาจารยท่ีปรึกษายังไมทราบบทบาทหนาท่ีของตนเองเก่ียวกับงานอนุมัติผลการศึกษา 
5. นักศึกษามีความเขาใจในโครงสรางของการเรียนของตนเองนอย 

 
แนวทางแกไขและพัฒนางาน 
 

1. กําหนด วัน เดือน ป ท่ีชัดเจนและแจงนักศึกษาใหรับทราบอยางท่ัวถึง 
2. ชี้แจงบทบาทหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาใหชัดเจน โดยการทําคูมืออาจารยท่ีปรึกษา 
3. แนะนําวิธีการสรางโครงสรางการเรียนใหกับนักศึกษาโดยการทําเอกสารชี้แจงใหทราบ 
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งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค) 

 

คูมือนักศึกษา (2561). ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัด 

  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค) 

 

คูมือนักศึกษา (2561). ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประเมินผล 

การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 

 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล (2561). ระบบคํารองนักศึกษา(ออนไลน) 
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ภาคผนวก ก 

แบบคํารองขอสําเร็จการศึกษา (นว. 18) 

  



นว.18 

ค ำร้องที ่..........................

ค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำ 

วันท่ี ......... เดือน .............................. พ.ศ. ................ 
เร่ือง ขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1.รูปถ่ำยขนำด 1 น้ิว จ ำนวน 4 รูป   2.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 3.ซองขำวยำวพร้อมแสตมป์ 5 บำท หรือ ไปรษณยีบัตร 

4.หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) โปรดระบ ุ.................................................................................................................................................

ข้ำพเจ้ำ ....................................................................................................   รหัสนักศึกษำ ................................................................. 
สำขำวิชำ/วิชำเอก .........................................................................................................  
เกิด.................................................................................. วุฒิกำรศึกษำ (เดิม) .................................................................. 
วิชำเอก (เดิม) ...................................................... คะแนนเฉลี่ย (เดมิ) .................. 
 ภำคปกติ สำขำวิชำ/วิชำเอก ...................................................................................................................................................... 
 ภำค กศ.บป. รุ่น ........ สำขำวิชำ/วิชำเอก ...................................................................................................................................................... 
 อืน่ๆ ........... รุ่น ......... สำขำวิชำ/วิชำเอก ...................................................................................................................................................... 
ระดับ ................................................................................................... หลักสตูร………………………………………………………………………………………….. 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขท่ี ..................... หมู่ที่ ........... ถนน ............................... ต ำบล/แขวง ................................. อ ำเภอ/เขต .............................. 
จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ ............... หมำยเลขโทรศัพท์ ................................... E-mail …………………………….………………… 
มีควำมประสงค์ขอส ำเร็จกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำที่ ......... ปีกำรศึกษำ ....................... เนื่องจำกไดล้งทะเบียนรำยวิชำครบตำมจ ำนวนหน่วยกิต
ที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรและก ำลังศึกษำอยู่ในภำคเรยีนสดุท้ำยที่จะส ำเรจ็กำรศึกษำ 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 
ขอแสดงควำมนับถือ 

..................................................... 
(.....................................................) 

ผู้เสนอควำมเห็นขั้นตน้เพ่ือพิจำรณำ 
1) อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 2) ส ำนักวิทยบริกำร 3) ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ

ขอรับรองว่ำนักศึกษำผู้นี้ลงทะเบยีนรำยวิชำ
ต่ำงๆ ตำมจ ำนวนหน่วยกิต 
ที่ก ำหนดไว้ในสตูรแล้วจริง 

ลงช่ือ ............................................................... 
วันท่ี ............... / .................... / ..................... 

 ไม่มีปญัหำเกี่ยวกับกำรยืมหนงัสือ 
 มีปัญหำเกีย่วกับกำรยมืหนังสอื 
......................................................................... 

ลงช่ือ ............................................................... 
วันท่ี ............... / .................... / ..................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

ลงช่ือ ............................................................... 
วันท่ี ............... / .................... / ..................... 

4) กองคลัง

ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนบณัฑิตแลว้ เป็นเงิน 500 บำท 
ใบเสร็จเล่มที่ .................... เลขท่ี ............... 

ลงช่ือ ........................................................................ 
วันท่ี ............... / .......................... / ......................... 

ปรับปรุง 31 ตุลำคม 2559 

ด ำเนินกำรตรวจ/บันทกึ 
ข้อมูลที่อยู่นกัศึกษำทีย่ื่นเร่ืองขอจบเรียบร้อยแล้ว 
.........................(....../...../..........) ผู้ตรวจ/บันทึก 

ติดรูปถ่ำย
1 รูป

** หลังจากชาํระเงินแลว กรุณานําคํารองสงกลุมงานทะเบียนและประมวลผล หามนํากลับบาน **

79562

24 มกราคม 2562

-

นายปริวัตร อินชู 57112782024

ดนตรี กลุมวิชาดนตรีสากล ปริญญาตรี 4 ป

วันที่  12 กรกฏาคม พ.ศ. 2538  มัธยมศึกษาปที่ 6

ศิลป-คำนวณ 0.00

ดนตรี กลุมวิชาดนตรีสากล ปริญญาตรี 4 ป

ปริญญาตรี 4 ป ศล.บ. 4 ป

2 5  สระทะเล พยุหะคีรี

นครสวรรค 60130 0614730770

pariwat0770@gmail.com

2 2561

นายปริวัตร อินชู
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นว.18 

ค ำแนะน ำ 

1. กรอกข้อควำมด้วยตัวบรรจงหรอืพิมพ์ดีด ให้ครบถ้วนและตรวจทำนให้ถูกต้อง
2. กรณีเปลี่ยนแปลงค ำน ำหน้ำช่ือ, ช่ือ, ช่ือสกุล ให้แนบส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมำกับในค ำร้องนี้ด้วย เพื่อด ำเนินกำรแกไ้ขให้

ถูกต้องต่อไป ถ้ำไม่มีหลักฐำนแนบมำจะไม่มีกำรแก้ไขให้
3. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว ต้องเป็นรูปหน้ำตรง ไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตำด ำ ไม่มีหนวด ไม่ท ำผมปรกหน้ำ ไม่ท ำสผีม ระดับปริญญำตรีให้สวมครยุ

ปริญญำ ระดับอนุปรญิญำ, สัมฤทธิบัตร, สัมฤทธิบัตรบณัฑิต และประกำศนยีบัตรบัณฑติ ใสสู่ทของมหำวิทยำลัยฯ
4. ด้ำนหลังรูปถ่ำย ให้เขยีนช่ือ-ช่ือสกุล สำขำวิชำ รุ่น ห้อง และรหสันักศึกษำให้ชัดเจน ตดิใบค ำร้อง 1 รูป และแนบใส่ถุงพลำสติก 4 รูป
5. ค ำร้องต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ กองพัฒนำนกัศึกษำ และกองคลังมำแล้ว จึงจะสมบรูณ์
6. นักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำพรอ้มกันตำมปีกำรศึกษำหรือรุ่น ให้ยื่นค ำร้องรวมกันทั้งห้องหรือหมูเ่รยีน ไม่รับเป็นรำยบุคคล (ยกเว้นนกัศึกษำ

ตกค้ำง) พร้อมเรียงตำมล ำดับเลขท่ี ส่งภำยใน 30 วันนับจำกวันเปิดเรียนของภำคเรยีนสุดท้ำยที่จะส ำเรจ็กำรศึกษำหรือตำมที่มหำวิทยำลัยฯ
ก ำหนด ผู้ที่ไม่ยื่นค ำร้องจะไม่เสนอรำยชื่ออนุมัติผลกำรส ำเร็จกำรศึกษำให้

7. นักศึกษำสัมฤทธิบัตร สัมฤทธิบตัรบณัฑิต ประกำศนียบตัรบณัฑิต และอนุปริญญำ ไม่ต้องช ำระเงินค่ำลงทะเบียนบณัฑติ
8. ระดับปรญิญำตรี ต้องแนบซองเปล่ำ (ซองขำวยำว) ติดแสตมป ์5 บำท 1 ซอง ระดับสมัฤทธิบัตร สมัฤทธิบัตรบณัฑิต ประกำศนียบตัรบัณฑติ

และอนุปริญญำ แนบไปรษณียบัตร 1 ใบ พร้อมทั้งจ่ำหน้ำถึงตัวของท่ำนเองให้เรียบร้อย
9.สีครุยประจ ำหลักสูตร มีดังนี้
- ครุศำสตรบณัฑิต (ค.บ.) สีฟ้ำ - วิทยำศำสตรบณัฑติ (วท.บ.) สีเหลือง 
- ศิลปศำสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) สีแสด - บริหำรธุรกิจบณัฑติ (บธ.บ.) สีชมพ ู
- นิติศำสตรบัณฑิต (น.บ.) สีขำว - บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สีฟ้ำเทำ 
- รัฐศำสตรบัณฑิต (ร.บ.) สีทอง - ศิลปบัณฑติ (ศล.บ.) สีแดงเลือดนก 
- นิเทศศำสตรบัณฑติ (นศ.บ.) สีเทำเงิน - เศรษฐศำสตรบณัฑิต (ศ.บ.) สีชมพูอมม่วง 
- อุตสำหกรรมศำสตรบัณฑติ (อส.บ.) สีม่วง - รัฐประศำสนศำสตรบณัฑติ (รป.บ.) สีน้ ำตำล 
- วิศวกรรมศำสตรบณัฑติ (วศ.บ.) สีแดงเลือดหม ู - เทคโนโลยีบณัฑติ (ทล.บ.) สีม่วงเมด็มะปรำง 

หมำยเหตุ 1. หำกนักศึกษำไม่ส ำเรจ็กำรศึกษำตำมภำคกำรศึกษำท่ียื่นควำมจ ำนงขอส ำเร็จกำรศึกษำ ด้วยเหตุใดก็ตำม แบบค ำร้องฉบับน้ีจะ 
    เป็นโมฆะ และต้องยื่นแบบค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำใหม่ ในภำคกำรศึกษำท่ีคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
2. หลังจำกช ำระค่ำลงทะเบียนบณัฑิตแล้ว กรณุำเก็บใบเสร็จไว้เปน็หลักฐำนในกำรขอรับใบรำยงำนผลกำรศึกษำและ

ใบรับรองคุณวุฒิ
3. นักศึกษำช ำระค่ำธรรมเนียมค ำร้อง ติดต่อกองคลังก่อนเวลำ 15.30 น.

ปรับปรุง 31 ตุลำคม 2559 
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ภาคผนวก ข 

คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ที่ 063/2560 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยางบันทึกขอความขออนุมัติผลสําเร็จการศึกษา (โดยเวียน) 
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สวนราชการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ท่ี          ลงเลขทะเบียนบันทึกขอความภายใน        วันท่ี  25 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 
เรื่อง การอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา 
 

เรียน คณะกรรมการอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา 
      

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา ครั้งท่ี 11/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 27 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61 เห็นชอบการอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 86 คน  
จึงขอใหทานพิจารณารับรองรายงานผลการประชุม (ดังเอกสารหมายเลข ๑)  

และขอความอนุเคราะหใหทานพิจารณาลงนามใหความเห็นในเรื่องอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาแกผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 158 คน (ดังเอกสารหมายเลข 2,3) ท้ังนี้ขอความกรุณาใหสงแบบบันทึก
ความเห็นคืนสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ภายในวันศุกรท่ี 4 มกราคม พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือเสนอสภา
วิชาการ ตอไป 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(อาจารยปราณี  เนรมิตร) 
กรรมการและเลขานุการ 
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แบบบันทึกความเห็นของคณะกรรมการอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา  
๑. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา (ดังเอกสารหมายเลข ๑) 
  รับรองรายงานการประชุม  โดยไมมีขอแกไข 
 

  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีขอแกไข ดังนี้ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
.๒. การพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  เห็นชอบ  การเสนอใหการอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  จํานวน  158 คน    

(ดังเอกสารหมายเลข 2, 3)  
 

  ไมเห็นชอบ  การเสนอใหการอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา    จํานวน ..............คน ดังนี้ 
๑.............................................................................................................................................................................. 
๒.............................................................................................................................................................................. 

  เหตุผลท่ีไมใหความเห็นชอบ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
ขอเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๐

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค  จงึออกระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ี พ.ศ. ๒๕๕๐”

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศหรอืคำสัง่อืน่ใดทีข่ดัหรอืแยงกบัระเบยีบนีใ้หใชระเบยีบนีแ้ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวทิยาลยั”  หมายความวา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา  สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี  หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา  ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลวแบงออกเปน ๒ ประเภทคือ

(๑) นักศึกษาภาคปกติ ไดแก นักศึกษาที่เขาศึกษาในวัน เวลาทำการปกติตามประกาศ
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

(๒) นักศึกษาภาคพิเศษ ไดแก นักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการอื่นใดที่ไมใชนักศึกษา
ภาคปกติ

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้

หมวด  ๑
ความมงุหมาย

ขอ ๖ มหาวิทยาลัยมีความมุงหมายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคือ มุงผลิตบัณฑิตที่สนอง
ความตองการของทองถิ่นและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการอุดมศึกษา
ของชาติ ปรัชญาการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ
โดยเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถ
ตดิตอสือ่สารกบัผอูืน่ไดเปนอยางด ี รวมทัง้ใหเปนผมูคีณุธรรมและจรยิธรรม

ขอ ๗ ในการดำเนนิงานเพือ่ใหบรรลคุวามมงุหมายตามขอ ๖ ใหกำหนดยทุธศาสตรในการจดัการศกึษา
ของมหาวทิยาลยั ดงัตอไปนี้

(๑) ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น
(๒) พฒันาการศกึษาตอเนือ่งและการเรยีนรตูลอดชวีติใหแกทองถิน่
(๓) พัฒนาแหลงเรียนรูในมหาวิทยาลัยและในทองถิ่น
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หมวด ๒
ระบบการศกึษา

ขอ ๘ คณุสมบตัขิองผมูสีทิธเิขาศกึษา
(๑) หลกัสตูรปรญิญาตร ี (๔ ป ๕ ป และไมนอยกวา ๖ ป) จะตองเปนผูสาํเรจ็การศกึษา

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทาและมคีณุสมบตัดิานตาง ๆ  ตามประกาศมหาวทิยาลยั
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรือเทียบเทา ตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวทิยาลยัหรอืตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรือ่งเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดบัอนปุรญิญา พ.ศ. ๒๕๔๘
และมคีณุสมบตัดิานตาง ๆ  ตามประกาศมหาวทิยาลยั

ขอ ๙ การคัดเลือกผูเขาศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
สำนกังานคณะกรรมการอดุมศกึษาและ/หรอืหลกัเกณฑวธิกีารของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค แลวแตกรณี

ขอ ๑๐ ระบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติใชระบบทวิภาค ใน ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน
๒ ภาคการศกึษาปกต ิโดย ๑ ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไมนอยกวา ๑๕ สปัดาห กรณเีปดภาคฤดรูอน
มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห โดยมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตในสัดสวนเทียบเคียงกันได
กบัภาคการศกึษาปกติ

ระบบการจดัการศกึษาของนกัศกึษาภาคพเิศษใหเปนไปตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด
ขอ ๑๑ การคดิหนวยกติมหีลกัเกณฑดงันี้

(๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาค
การศกึษาปกต ิใหมคีาเทากบั ๑ หนวยกติระบบทวภิาค

(๒) รายวชิาภาคปฏบิตัทิีใ่ชเวลาฝกหรอืทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชัว่โมงตอภาคการศกึษาปกติ
ใหมคีาเทากบั ๑ หนวยกติระบบทวภิาค

(๓) การฝกงานหรอืการฝกภาคสนามทีใ่ชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชัว่โมงตอภาคการศกึษาปกติ
ใหมคีาเทากบั ๑ หนวยกติระบบทวภิาค

(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรอืกจิกรรมนัน้ ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชัว่โมงตอภาคการศกึษาปกต ิใหมคีาเทากบั ๑ หนวยกติระบบทวภิาค

ขอ ๑๒ จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษามีดังตอไปนี้
(๑) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๔ ป) ใหมจีาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกติ ใชเวลา

ศกึษาไมเกนิ ๘ ปการศกึษา
(๒) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๕ ป) ใหมจีาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกติ ใชเวลา

ศกึษาไมเกนิ ๑๐ ปการศกึษา
(๓) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมจีาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา ๑๘๐ หนวยกติ

ใชเวลาศกึษาไมเกนิ ๑๒ ปการศกึษา
(๔) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ตอเนือ่ง) ใหมจีาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกติ ใชเวลา

ศกึษาไมเกนิ ๔ ปการศกึษา
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะตองสะทอนปรัชญา

และเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวน และใหระบุคำวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อ
หลกัสตูร

ทั้งนี้ใหนับระยะเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
ขอ ๑๓ การลาพกัการศกึษาและการกลบัเขาศกึษา

(๑) นกัศกึษาทีม่เีหตจุำเปนอนัสมควร อาจลาพกัการศกึษาภาคใดภาคหนึง่กไ็ด เมือ่ไดศกึษา
ในมหาวิทยาลัยแลวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา โดยยื่นคำรองตอมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันเปด
ภาคการศึกษา หากพนกำหนดการลาพักการศึกษาดังกลาว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเปนกรณีพิเศษ
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้

(ก) นักศึกษาเจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคำสั่งแพทย โดยมีใบรับรอง
แพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรอง
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(ข) นักศึกษามีเหตุจำเปนสุดวิสัย และไดรับการพิจารณาอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชำระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ

ทกุภาคการศกึษา ทัง้นีล้าพกัการศกึษาไดไมเกนิ ๒ ภาคการศกึษาปกตติดิตอกนั
(๓) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อกลับเขาศึกษา

ใหมจะตองยื่นคำรองขอกลับเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา ๑๔ วัน มิฉะนั้น
จะไมมสีทิธลิงทะเบยีน รายวชิาในภาคการศกึษานัน้ เวนแตจะไดรบัอนมุตัจิากมหาวทิยาลยัเปนกรณพีเิศษ

ขอ ๑๔ การพนสภาพการเปนนกัศกึษาและการขอคนืสภาพการเปนนกัศกึษา
(๑) นกัศกึษาภาคปกต ิจะพนสภาพการเปนนกัศกึษาในกรณใีดกรณหีนึง่ดงัตอไปนี้

(ก) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกตทิี ่๒ นบั ตัง้แตเริม่เขาศกึษา

(ข) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกตทิี ่๔ ที ่๖ ที ่๘ ที ่๑๐ และที ่๑๒ นบัตัง้แตเริม่เขาศกึษา

(ค) นักศึกษาลงทะเบยีนเรยีนครบตามทีห่ลกัสตูรกำหนดแตยงัไดคาระดบัคะแนนเฉลีย่
สะสมต่ำกวา ๑.๘๐

(ง) มีสภาพเปนนักศึกษาครบ ๔ ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ป ครบ
๘ ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป ครบ ๑๐ ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕  ป ครบ ๑๒
ปการศึกษาในกรณีที่เรียนหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป และขาดคุณสมบัติตามขอ ๓๔ (๒) และ ๓๔ (๓) ในการ
เปนผทูีส่ำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร

(จ) ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหรือรายวิชาการฝกประสบ
การณวชิาชพีต่ำกวา C เปนครัง้ที ่๒

(ฉ) ถกูลงโทษใหพนสภาพการเปนนกัศกึษาตามขอ ๓๓ (๔)
(ช) ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามขอ ๒๒ หรือไมปฏิบัติตาม

เงือ่นไขการลาพกัการศกึษาตามขอ ๑๓
(๒) นกัศกึษาภาคพเิศษจะพนสภาพการเปนนกัศกึษาในกรณใีดกรณหีนึง่ดงัตอไปนี้

(ก) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที ่๓ นบัตัง้แตเริม่เขาศกึษา

(ข) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที ่๖ ที ่๙ ที ่๑๒ ที ่๑๕ และที ่๑๘ นบัตัง้แตเริม่เขาศกึษา

(ค) นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนครบตามทีห่ลกัสตูรกำหนด แตยงัไดคาระดบัคะแนนเฉลีย่
สะสม ต่ำกวา ๑.๘๐

(ง) มีสภาพเปนนักศึกษาครบ ๔ ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ป ครบ
๘ ปการศึกษา  ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป ครบ ๑๐ ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ป ครบ ๑๒
ปการศึกษา ในกรณีที่เรียนหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป และขาดคุณสมบัติตามขอ ๓๔ (๒) และ ๓๔ (๓)
ในการเปนผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(จ) ผลการเรยีนรายวชิาเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีหรอืรายวชิาการฝกประสบการณ
วชิาชพี ต่ำกวา C เปนครัง้ที ่๒

(ฉ) ถกูลงโทษใหพนสภาพการเปนนกัศกึษาตามขอ ๓๓ (๔)
(ช) ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาตามขอ ๒๒ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข

การลาพกัการศกึษาตามขอ ๑๓
(๓) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษจะขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดก็ตอเมื่อเปนกรณี

ตาม ขอ ๑๔ (๑) (ช) และขอ ๑๔ (๒) (ช) โดยตองยืน่คำรองขอคนืสภาพการเปนนกัศกึษาตอมหาวทิยาลยัและ
ดำเนนิการลงทะเบยีนรายวชิาในภาคการศกึษาตามขอ ๒๒ หรอืปฏบิตัติามเงือ่นไขการลาพกัการศกึษาตาม ขอ ๑๓

ขอ ๑๕ การขอเขาศึกษาปริญญาที่สองมีหลักเกณฑดังนี้
(๑) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่เทียบเทาอาจขอเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นเปนการเพิ่มเติมได
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(๒) การรับเขาศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาขอเขา
ศกึษาและอธกิารบดี

(๓) การเทียบโอนและการรับโอนผลการเรียนรายวิชา
(ก) รายวิชาที่นักศึกษาไดศึกษาในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาจะไดรับการพิจารณา

เทียบโอนและรับโอนผลการเรียนรายวิชา โดยใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม และใหนับหนวยกิตราย
วิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสมแตไมนำมาคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

(ข) นักศึกษาไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนและการรับ
โอนเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนน

(ค) การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจำคณะโดยมีหลักเกณฑตามประกาศมหาวิทยาลัย

(ง) การสำเร็จการศึกษาของปริญญาที่สองอาจสำเร็จการศึกษาไดกอนตามเกณฑ
ปกตขิองการสำเรจ็การศกึษา

ขอ ๑๖ การศึกษาสองปริญญาพรอมกัน
(๑) นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอาจศึกษาสองปริญญาพรอมกันได โดยผูสำเร็จ

การศึกษาจะไดรับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร แตจะศึกษาสองปริญญาควบไดเฉพาะหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
ประกาศใหเปนหลักสูตรควบเทานั้น

(๒) นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาใหครบถวนตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว
ในแตละหลักสูตร กรณีที่รายวิชาใชรวมกันใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเหลานั้นจากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

(๓) ระยะเวลาในการศึกษาและระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาของแตละหลักสูตรใหเปน
ไปตามขอ ๑๒ และขอ ๓๔

หมวด  ๓
หลกัสตูร

ขอ ๑๗ โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลอืกเสรี

ขอ ๑๘ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มี
โลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี  มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมได
เปนอยางดี โดยมีเนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษาและกลุมวิชา
วทิยาศาสตรกบัคณติศาสตรในสดัสวนทีเ่หมาะสม และมจีาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกติ

การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษา
มาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ ระดับอนุปริญญาทั้งนี้จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับ
การยกเวน ดังกลาว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอย
กวา ๓๐ หนวยกติ

ขอ ๑๙ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่
มงุหมายใหผูเรยีนมคีวามรู  ความเขาใจ และปฏบิตังิานได โดยใหมจีาํนวนหนวยกติรวมดงันี้

(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา ๘๔
หนวยกติ

(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๑๔
หนวยกติ

(๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไมนอยกวา ๑๔๔ หนวยกติ

(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา
๔๒ หนวยกติ
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การจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอกและวิชาโท จะตองมีจำนวน
หนวยกิตวิชาเอกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และมีจำนวนหนวยกิตวิชาโทไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต ในกรณีที่
จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และใหมีจํานวน
หนวยกติรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกติ

ขอ ๒๐ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจตามที่ตนเองถนัดหรือ
สนใจโดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เปดทำการ
สอน โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต ในเกณฑ
การสำเรจ็หลกัสตูร ของสาขาวชิาตาง ๆ และมจีาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกติ

ขอ ๒๑ การจัดการศึกษาแตละหลักสูตรตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา ๕ คน และในจํานวนั้นตองเปน
ผูมีคุณวุฒิ ไมต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย
อยางนอย ๒ คน ทั้งนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได เวนแตเปนหลักสูตรพหุวิทยาการที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจำอยูแลวจึงจะสามารถ
เปนอาจารยประจำหลกัสตูรไดอกี ๑ หลกัสตูร

หมวด  ๔
การลงทะเบยีนรายวชิา

ขอ ๒๒  การลงทะเบยีนรายวชิา
(๑) นกัศกึษาตองลงทะเบยีนรายวชิาทกุภาคการศึกษาตามกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
อนึ่ง นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลว แตยังไมสำเร็จการศึกษาตองลงทะเบียน

รกัษาสภาพนกัศกึษาทกุภาคการศกึษา
(๒) นกัศกึษาทีไ่มมาลงทะเบยีนตามกำหนดเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด จะไมมสีทิธิล์งทะเบยีน

ในภาคการศกึษานัน้ เวนแตจะไดรบัอนมุตัจิากมหาวทิยาลยัเปนกรณพีเิศษ
(๓) จำนวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแตละภาคการศึกษา ซึ่งไมนับรวมหนวยกิตของ

รายวชิาทีต่องศกึษาโดยไมนบัหนวยกติ มดีงันี้
(ก) นักศึกษาภาคปกติ ใหลงทะเบียน ไมเกิน ๒๒ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษา

ปกต ิ สำหรบัภาคฤดรูอน ใหลงทะเบยีนเรยีนไดไมเกนิ ๙ หนวยกติ
(ข) นกัศกึษาภาคพเิศษ ใหลงทะเบยีนไดไมเกนิ ๑๒ หนวยกติ

กรณีมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจำเปนในการลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหนวยกิตแตกตาง
ไปจากที่กำหนดใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ ๒๓  นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ำกับรายวิชา
ที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได  หากลงทะเบียนซ้ำใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อพิจารณารายวิชาครบ
ตามหลกัสตูรทีก่ำลงัศกึษาอย ู เวนแตกรณทีีส่มาคมวชิาชพีในสาขาวชิานัน้ ๆ ระบใุหเรยีนในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี
ใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยและไมเสียสิทธิ์ในการไดรับเกียรตินิยม

ขอ ๒๔  การยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบของ
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคทีว่าดวยการนัน้ ๆ

ขอ ๒๕  การขอถอนและขอเพิม่รายวชิา
(๑) การขอถอนรายวชิาใหกระทำกอนการสอบปลายภาค ไมนอยกวา ๑๕ วนั
(๒) การขอเพิ่มรายวิชาใหกระทำภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วันแรก

ของภาคฤดูรอนทั้งนี้จำนวนหนวยกิตตองเปนไปตามขอ ๒๒
ขอ ๒๖  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งกรณีที่นักศึกษาอาจไดรับคาธรรมเนียมคืน ใหเปนไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยวาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ฉบับที่ประกาศใชในชวงเวลานั้น ๆ
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หมวด ๕
การประเมนิผลการศกึษา

ขอ ๒๗  ใหมหาวทิยาลยัจดัใหมกีารประเมนิผลการศกึษา ภาคการศกึษาละ ๑ ครัง้
ขอ ๒๘  ใหมกีารประเมนิผลการศกึษารายวชิาตาง ๆ ตามหลกัสตูร ซึง่แบงออกเปน ๒ ระบบคอื

(๑) ระบบคาระดบัคะแนน แบงเปน ๘ ระดบั

นักศึกษาจะตองมีผลการเรียนไดระดับคะแนนเปน A, B+, B, C+, C, D+, D จึงจะถือวาสอบได
รายวิชาใดหากคาระดับคะแนนเปน E  ตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได  เวนแตรายวิชาเลือก
สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นที่อยูในกลุมเดียวกันแทนได

สำหรบัการประเมนิรายวชิาเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพี และรายวชิาการฝกประสบการณวชิาชพี ถาได
ระดับคะแนนต่ำกวา C ใหถอืวาสอบตก นกัศกึษาจะตองลงทะเบยีนเรยีนใหม และถาไดผลการประเมนิต่ำกวา C
เปนครัง้ทีส่องถอืวาพนสภาพการเปนนกัศกึษา

(๒)  ระบบไมมคีาระดบัคะแนน ใหใชสญัลกัษณดงันี้

ระบบนี้ใชสำหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่ม ตามขอกำหนดเฉพาะรายวิชาที่
สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเรียนเพิ่ม รายวิชาใดที่ไดผลการเรียน F นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวา
จะสอบได

ขอ ๒๙ สญัลกัษณอืน่ ๆ  มคีวามหมายดงันี้
(๑) Au (Audit) ใชสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟงโดยไมนับหนวยกิตและสามารถ

ปฏบิตังิานตามเกณฑทีอ่าจารยผสูอนกำหนด
(๒) W (Withdraw) ใชสำหรบัการบนัทกึกรณดีงัตอไปนี้

(ก)  นกัศกึษาขอยกเลกิรายวชิาเรยีนเมือ่พนกำหนด ๑๕ วนั นบัแตวนัเปดภาคการศกึษา
หรอืตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด และตองกระทำกอนกำหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สปัดาห

(ข)  กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศกึษานัน้แลว

(๓) I (Incomplete)  ใชสำหรับการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาทำงานไมสมบูรณเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาคการศึกษา  นักศึกษาที่ได  “I”  ตองดำเนินการขอรับการประเมิน เพื่อ
เปลีย่นระดบัคะแนน ตามกรณดีงัตอไปนี้

(ก)  กรณทีีน่กัศกึษาทำงานไมสมบรูณเมือ่สิน้ภาคการศกึษา ใหอาจารยผสูอนพจิารณากำหนด
ระยะเวลาทำงานของนักศึกษา หากยังทำงานไมสมบูรณตามกำหนดระยะเวลา ใหพิจารณาประเมินผลการเรียน
จากคะแนนทีม่อียแูลวและใหดำเนนิการสงผลการเรยีน ภายในภาคการศกึษาถดัไป

(ข)  กรณทีีน่กัศกึษาขาดสอบปลายภาคการศกึษา ใหนกัศกึษาดำเนนิการยืน่คำรองขอสอบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษาถัดไป  เมื่อไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลวใหดำเนินการสอบให

ความหมายของผลการเรยีน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี

คอนขางดี
พอใช
ออน

ออนมาก
ตก

คาระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐

ระดับคะแนน
A
B+

B
C+

C
D+

D
E

สัญลักษณ
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
F (Fail)

ความหมายของผลการเรยีน
ผานดีเยี่ยม

ผาน
ไมผาน
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เสรจ็สิน้  และใหอาจารยผสูอนสงผลการเรยีนภายในภาคการศกึษาถดัไป ในกรณนีกัศกึษาไมมายืน่คำรองขอสอบ
ภายใน ๑๕ วนันบัแตวนัเปดภาคการศกึษาถดัไป  ใหนายทะเบยีนเปลีย่นผลการเรยีนเปน  “E”

ขอ ๓๐ รายวชิาทีไ่ดรบัการยกเวนการเรยีนตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัวาดวยการยกเวนการเรยีนใหได
ผลการเรยีนเปน “P”

ขอ ๓๑  การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย  คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมใหคิดเปนเลขทศนิยม ๒ ตำแหนง โดยไมปดเศษ สำหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไมนำหนวยกิต
มารวมเปนตวัหารเฉลีย่

(๑) กรณีที่สอบตกและตองเรียนซ้ำ ใหนับรวมหนวยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ำเพื่อใชเปน
ตวัหารดวย

(๒) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ำกับรายวิชาที่สอบไดแลว เพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนน
ใหนบัหนวยกติและคาระดบัคะแนนเฉพาะรายวชิาทีล่งทะเบยีนครัง้หลงัเทานัน้

ขอ ๓๒  ในกรณีที่นักศึกษาไดจำนวนหนวยกิตครบตามที่กำหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมและหรือเรียนซ้ำรายวิชาเดิม
เพื่อทำคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้นักศึกษาภาคปกติตองอยูในระยะเวลาที่กำหนดตาม
ขอ ๑๒ หรอืตามระยะเวลาทีก่ำหนดสภาพการเปนนกัศกึษาของการจดัการศกึษาภาคนัน้ ๆ

กรณีที่นักศึกษาประสงคเรียนซ้ำรายวิชาที่สอบไดมาแลวเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนนในรายวิชาหนึ่ง ๆ
จะกระทำไดไมเกินสองครั้ง

ขอ ๓๓  นักศึกษาที่ทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควร
แกกรณดีงันี้

(๑) สอบตกในรายวชิานัน้  หรอื
(๒) สอบตกในรายวชิานัน้ และพกัการศกึษาในภาคการศกึษาถดัไป หรอื
(๓) สอบตกทกุรายวชิาในภาคการศกึษานัน้ หรอื
(๔) พนสภาพการเปนนกัศกึษา

หมวด ๖
การสำเรจ็การศกึษา

ขอ ๓๔ การสาํเรจ็การศกึษา ผทูีส่ำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรเกณฑปกต ิตองมคีณุสมบตัดิงันี้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) สอบไดในรายวชิาตาง ๆ  ครบตามหลกัสตูร รวมทัง้รายวชิาทีส่ภามหาวทิยาลยักำหนด
(๓) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐
(๔) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๔ ป ) สาํเรจ็การศกึษาไดไมกอน ๖ ภาคการศกึษาปกติ
(๕) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๕ ป) สาํเรจ็การศกึษาไดไมกอน ๘ ภาคการศกึษาปกติ
(๖) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ไมนอยกวา ๖ ป) สาํเรจ็การศกึษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศกึษาปกติ
(๗) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ตอเนือ่ง) สาํเรจ็การศกึษาไดไมกอน ๔ ภาคการศกึษาปกติ
(๘) มสีภาพเปนนกัศกึษาไมเกนิ ๘ ภาคการศกึษาปกตติดิตอกนัในกรณทีีห่ลกัสตูร ๒ ป

ไมเกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติติดตอกันในกรณีที่หลักสูตร ๔ ป ไมเกิน  ๒๐ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน
ในกรณหีลกัสตูร ๕ ป และไมเกนิ ๒๔ ภาคการศกึษาปกตติดิตอกนัในกรณหีลกัสตูรไมนอยกวา ๖ ป

กรณีที่นักศึกษาอาจสำเร็จการศึกษากอนกำหนดตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหผานความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ขอ ๓๕ ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ปรญิญาตรหีลกัสตูร ๔ ป  หลกัสตูร ๕ ป  และหลกัสตูรไมนอยกวา ๖ ป  เมือ่ศกึษา

ครบตามหลักสูตร แลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนี่ง และ
ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓ .๒๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง หลักสูตรปริญญาตรี
(ตอเนื่อง) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๖๐ และศึกษา
ครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยม
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อันดับหนึ่ง และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๒๕ และเรียน
ครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๒๕ จะไดรับเกียรตินิยม
อนัดบัสอง

(๒) สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ำกวา C ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได F ตาม
ระบบไมมีคาระดับคะแนน

(๓) ไมเคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนน
(๔) ไมเปนผูที่ศึกษาในปริญญาที่สอง
(๕) กำหนดเวลาการศกึษา สำหรบันกัศกึษาภาคปกต ิมเีวลาศกึษาไมเกนิ ๔ ภาคการศกึษา

ปกต ิ  สำหรบัหลกัสตูร ๒ ป  ไมเกนิ ๘ ภาคการศกึษาปกตสิำหรบัหลกัสตูร ๔ ป  ไมเกนิ ๑๐ ภาคการศกึษา
ปกติสำหรับหลักสูตร ๕ ป และไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ป สวนนักศึกษา
ภาคพเิศษมเีวลาเรยีนไมเกนิ ๖ ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร ๒ ป ไมเกนิ ๑๒ ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร
๔ ป ไมเกนิ ๑๕ ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร ๕ ป และไมเกนิ ๑๘ ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรไมนอยกวา
๖ ป ยกเวนกรณนีกัศกึษามเีวลาศกึษาเกนิกำหนด แตไมเกนิจำนวนภาคการศกึษาตามแผนการศกึษาทีม่หาวทิยาลยั
กำหนด

หมวด ๗
การประกนัคณุภาพการศกึษา

ขอ ๓๖  การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรีตองมีการพัฒนาหลักสูตร
ใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมี
การประเมนิเพือ่พฒันาหลกัสตูรอยางตอเนือ่งทกุ ๕ ป

ขอ ๓๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีตองกำหนดระบบ
การประกนัคณุภาพหลกัสตูรใหชดัเจน โดยอยางนอยตองประกอบดวยประเดน็หลกั ๔ ประเดน็ คอื

(๑)  การบรหิารหลกัสตูร
(๒)  ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนและการวจิยั
(๓)  การสนบัสนนุและการใหคำแนะนำนกัศกึษา
(๔)  ความตองการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของผใูชบณัฑติ

ขอ ๓๘  การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ใหดำเนินการเพื่อ
ใหเกิดมาตรฐานการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน การวางแผนการเรียนรู
อยางเปนระบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชกระบวนการที่หลากหลาย การใชสื่อ
การเรียนรูไดอยางเหมาะสม และการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สำหรับการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดอื่น กรณีหมวดใดเห็นสมควรให
ดำเนินการเพื่อใหเกิดมาตรฐานการจัดการเรียนรูในวรรคแรก ใหเสนอเพื่อมหาวิทยาลัยจัดทำเปนประกาศ
มหาวิทยาลัยบังคับใชตอไป

บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๙  สำหรับนักศึกษาที่ไดศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งกอนระเบียบนี้

ประกาศใช ใหใชระเบียบหรือขอบังคับเดิมไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา รวมทั้ง
แนวทางการบริหารหลักสูตรใหถือปฏิบัติตามแนวเดิมไปจนกวาจะมีการปรับปรุงหลักสูตร

ประกาศ ณ วนัที ่๒๒ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๐

    พลเอก
(ศริ ิ ทวิะพนัธ)ุ

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
วาดวยการประเมนิผลการศกึษาระดบัอนปุรญิญาและระดบัปรญิญาตร ี พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค จงึออกระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรควาดวยการประเมนิผลการศกึษา
ระดบัอนปุรญิญาและระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๐”

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศหรอืคำสัง่อืน่ใดทีข่ดัหรอืแยงกบัระเบยีบนีใ้หใชระเบยีบ

นี้แทน
ขอ ๔(๑) ในระเบยีบนี้

“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“อธกิารบด”ี หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“รองอธกิารบด”ี หมายความวา  รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“คณะ” หมายความวา คณะของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“คณบด”ี หมายความวา คณบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
“ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความวา ผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณะกรรมการประจำคณะ”  หมายความวา คณะกรรมการประจำคณะตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘

“คณะกรรมการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา”  หมายความวา  คณะกรรมการอนุมัติผลสำเร็จ
การศึกษาที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

“การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี” หมายความวา การจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

“การประเมินผลการศึกษา” หมายความวา การตัดสินผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรีขอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

“การศกึษาภาคปกต”ิ หมายความวา การจดัการศกึษาตามหลกัสตูรระดบัอนปุรญิญาและระดบั
ปรญิญาตรทีีด่ำเนนิการในวนั เวลาทำการปกติ

“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา การจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ระดบัปรญิญาตรทีีน่อกเหนอืจากการจดัการศกึษาภาคปกติ

“อาจารย” หมายความวา อาจารยประจำหรืออาจารยพิเศษซึ่งเปนผูสอนในรายวิชาตาม
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

“นกัศกึษา” หมายความวา ผทูีไ่ดขึน้ทะเบยีนเปนนกัศกึษาระดบัอนปุรญิญาและระดบัปรญิญาตรี
ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคเรยีบรอยแลว

(๑) ขอ ๔ ความเดิมถูกเพิ่มเติมโดยขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบการประเมินผลการศึกษาที่ไดมาตรฐาน ครอบคลุมพฤติกรรม
การเรียนรูของนักศึกษาทั้งดานความรู คุณธรรม หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค และดานทักษะกระบวนการโดย
ตองมทีัง้การวดัและประเมนิผลระหวางภาคการศกึษา และการวดัและประเมนิผลปลายภาคการศกึษา

รายละเอียดการดำเนินการ กรอบการประเมินและสัดสวนของคะแนนระหวางภาคการศึกษา
และปลายภาคการศกึษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัโดยความเหน็ชอบของสภาวชิาการสภามหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค

ขอ ๖ นกัศกึษาจะตองเขารบัการประเมนิผลปลายภาคการศกึษาและจะมสีทิธิข์อเขารบัการประเมนิผล
ภาคการศึกษาไดตองอยูในเกณฑตอไปนี้

(๑) มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนในรายวิชานั้นๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด

(๒) กรณทีีม่เีวลาในการดำเนนิกจิกรรมการเรยีนรายวชิาใดนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมต่ำกวา
รอยละ ๖๐ และคณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแตงตัง้พจิารณาเหน็สมควรใหมสีทิธิส์อบ

ขอ ๗ นักศึกษาอยูในเกณฑตอไปนี้ จะไมมีสทิธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
(๑) มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมต่ำกวารอยละ ๖๐

และคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) พจิารณาไมใหมสีทิธิส์อบ
(๒) มเีวลาในการดำเนนิกจิกรรมการเรยีนรายวชิาใดนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรยีนทัง้หมด

ขอ ๘ นักศึกษาผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาแตไมไดเขารับการประเมินผล
เนื่องจากเหตุจำเปนอยางยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถยื่นคำรองขอรับการประเมินผลในรายวิชาที่ไมได
เขารับการประเมินผลตอฝายทะเบียนและวัดผล ทั้งนี้ตองดำเนินการภายใน ๑๕ วันนับแตวันเปดภาคการศึกษา
ของภาคการศกึษาถดัไป โดยใหคณะกรรมการตามขอ ๖(๒) พจิารณา

กรณีคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) อนุญาตใหเขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาได
ใหนักศึกษาผูนั้นไปพบอาจารยผูสอนเพื่อเขารับการประเมินผลตามกระบวนการและเวลาที่กำหนดภายในภาค
การศกึษาถดัไป

กรณีที่นักศึกษามีเหตุจำเปนอยางยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถยื่นคำรองขอเลื่อนการ
ขอเขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาตอฝายทะเบียนและวัดผลลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันกอนกำหนด
การสอบปลายภาคการศกึษา โดยใหคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) พจิารณาอนญุาตใหเลือ่นการเขารบัการประเมนิผล
กรณคีณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) อนญุาตใหนกัศกึษาผนูัน้ไปขอรบัการประเมนิผลตามทีอ่าจารยผสูอนกำหนด

กรณีนักศึกษาไมมาติดตอขอยื่นคำรองขอรับการประเมินผลภายในกำหนดตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสามหรอืคณะกรรมการตามขอ ๖ (๒) ไมอนญุาตใหเขารบัการประเมนิผล หรอือนญุาตใหเขารบัการประเมนิผล
แตนกัศกึษาไมเขารบัการประเมนิผลตามกำหนดใหนายะเบยีนเปลีย่นผลการเรยีนเปน E หรอื F แลวแตกรณี

ผไูมมสีทิธิเ์ขารบัการประเมนิผลตามขอ ๗ (๑) และขอ ๗ (๒) ใหอาจารยผสูอนพจิารณาให
ผลการเรยีนเปน E หรอื F แลวแตกรณี

ขอ ๙ ใหมกีารประเมนิผลการศกึษารายวชิาตางๆ ตามหลกัสตูร ซึง่แบงออกเปน ๒ ระบบ คอื
(๑) ระบบคาระดบัคะแนน แบงเปน ๘ ระดบั

ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมายของผลการเรยีน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี

คอนขางดี
พอใช
ออน

ออนมาก
ตก

คาระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐
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นกัศกึษาจะตองมผีลการเรยีนไดระดบัคะแนนเปน A, B+, B, C+, D-, D จงึจะถอืวาสอบได
รายวิชาใดไดคาระดับคะแนนเปน E ตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได ยกเวนรายวิชาเลือกสามารถ
เปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นที่อยูในกลุมเดียวกันแทนได

สำหรับการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาการฝก
ประสบการณวชิาชพี ถาไดระดบัคะแนนต่ำกวา C ถอืวาสอบตก นกัศกึษาจะตองลงทะเบยีนเรยีนใหม และถาได
ผลการประเมนิต่ำกวา C เปนครัง้ทีส่องถอืวาพนสภาพการเปนนกัศกึษา

(๒) ระบบไมมีคาระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณการประเมินดังนี้

ระบบนี้ใหสำหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกำหนด
เฉพาะรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเรียนเพิ่ม รายวิชาใดที่ไดผลการเรียน F นักศึกษาจะตองลงทะเบียน
เรียนใหมจนกวาจะสอบได

ขอ ๑๐ สญัลกัษณอืน่ ๆ มคีวามหมายดงันี้
(๑) Au (Audit) ใชสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิตและสามารถ

ปฏิบัติงานตามเกณฑที่อาจารยผูสอนกำหนด
(๒) W (Withdraw) ใชสำหรบัการบนัทกึกรณดีงัตอไปนี้

(ก) นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพนกำหนด ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคการ
ศกึษา หรอืตามทีม่หาวทิยาลยักำหนดและตองกระทำกอนกำหนดสอบปลายภาคการศกึษาไมนอยกวา ๒ สปัดาห

(ข) กรณทีีน่กัศกึษาลาพกัการศกึษา หรอืถกูสัง่ใหพกัการศกึษาหลงัจากลงทะเบยีนเรยีน
ในภาคการศกึษานัน้แลว

(๓) I (Incomplete) ใชสำหรับการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาทำงานไมสมบูรณเมื่อ
สิน้ภาคการศกึษาหรอืขาดสอบปลายภาคการศกึษา นกัศกึษาทีไ่ด “I” ตองดำเนนิการขอรบัการประเมนิ เพือ่เปลีย่น
ระดับคะแนนตามกรณีดังตอไปนี้

(ก) กรณทีีน่กัศกึษาทำงานไมสมบรูณเมือ่สิน้ภาคการศกึษา ใหอาจารยผสูอนพจิารณา
กำหนดระยะเวลาทำงานของนักศึกษา หากยังทำงานไมสมบูรณตามกำหนดระยะเวลา ใหพิจารณาประเมินผล
การเรียนจากคะแนนที่มีอยูและใหดำเนินการสงผลการเรียนภายในภาคการศึกษาถัดไป

(ข) กรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ใหนักศึกษาดำเนินการยื่นคำรอง
ขอสอบภายใน ๑๕ วนั นบัแตวนัเปดภาคการศกึษาถดัไป เมือ่ไดรบัอนมุตัจิากมหาวทิยาลยัแลวใหดำเนนิการสอบ
ใหเสร็จสิ้นและใหอาจารยผูสอนสงผลการเรียนภายในภาคการศึกษาถัดไป

ในกรณีนักศึกษาไมมายื่นคำรองขอสอบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษาถัดไป
ใหนายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเปน "E"

ขอ ๑๑ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนตามระเบียบวาดวยการยกเวนการเรียนใหไดผลการเรียน
เปน “P”

ขอ ๑๒ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำกับ
รายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ำใหเวนการนับหนวยกิต เพื่อพิจารณารายวิชา
ครบตามหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู เวนแตกรณีที่สมาคมวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ระบุใหเรียนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ใหจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยและไมเสียสิทธิ์ในการไดเกียรตินิยม

ขอ ๑๓ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ใหคิดเปนเลขทศนิยม ๒ ตำแหนง โดยไมปดเศษ สำหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไมนำหนวยกิตมารวม
เปนตัวหารเฉลี่ย

สัญลักษณ
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
F (Fail)

ความหมายของผลการเรยีน
ผานดีเยี่ยม

ผาน
ไมผาน
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(๑) กรณีที่สอบตกและตองเรียนซ้ำ ใหนับรวมหนวยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ำเพื่อใชเปน
ตวัหารดวย

(๒) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ำกับรายวิชาที่สอบไดแลวเพื่อเปลี่ยนคาระดับ
คะแนนใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งหลังเทานั้น

ขอ ๑๔ การสำเรจ็การศกึษา ผทูีส่ำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรเกณฑปกตติองมคีณุสมบตัดิงันี้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) สอบไดในรายวชิาตางๆ ครบตามหลกัสตูร รวมทัง้รายวชิาทีส่ภามหาวทิยาลยักำหนด
(๓) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐
(๔) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๔ ป) สำเรจ็การศกึษาไดไมกอน ๖ ภาคการศกึษาปกติ
(๕) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๕ ป) สำเรจ็การศกึษาไดไมกอน ๘ ภาคการศกึษาปกติ
(๖) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ไมนอยกวา ๖ ป) สำเรจ็การศกึษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศกึษาปกติ
(๗) หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ตอเนือ่ง) สำเรจ็การศกึษาไดไมกอน ๔ ภาคการศกึษาปกติ
(๘) มสีภาพเปนนกัศกึษาไมเกนิ ๘ ภาคการศกึษาปกตติดิตอกนัในกรณหีลกัสตูร ๒ ป ไมเกนิ

๑๖ ภาคการศกึษาปกตติดิตอกนัในกรณหีลกัสตูร ๔ ป ไมเกนิ ๒๐ ภาคการศกึษาปกตติดิตอกนัในกรณหีลกัสตูร
๕ ป และไมเกนิ ๒๔ ภาคการศกึษาปกตติดิตอกนัในกรณหีลกัสตูรไมนอยกวา ๖ ป

กรณทีีน่กัศกึษาอาจสำเรจ็การศกึษากอนกำหนดตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหผานความเหน็
ชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ขอ ๑๕ การพนสภาพการเปนนกัศกึษาและการขอคนืสภาพการเปนนกัศกึษา
(๑) นักศึกษาภาคปกติจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้

(ก) ผลการเรยีนไดคาระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมือ่สิน้ภาคการศกึษาปกติ
ที ่๒ นบัตัง้แตเริม่เขาศกึษา

(ข) ผลการเรยีนไดคาระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมือ่สิน้ภาคการศกึษาปกติ
ที ่๔ ที ่๖ ที ่๘ ที ่๑๐ และที ่๑๒ นบัตัง้แตเริม่เขาศกึษา

(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แตยังไดคาระดับคะแนน
เฉลีย่สะสมต่ำกวา ๑.๘๐

(ง) มสีภาพเปนนกัศกึษาครบ ๔ ป การศกึษาในกรณหีลกัสตูร ๒ ป ครบ ๘ ปการศกึษา
ในกรณหีลกัสตูร ๔ ป ครบ ๑๐ ปการศกึษาในกรณหีลกัสตูร ๕ ป ครบ ๑๒ ปการศกึษาในกรณหีลกัสตูรไมนอยกวา
๖ ป และขาดคณุสมบตัติามขอ ๑๔ (๒) และ ๑๔ (๓) ในการเปนผทูีส่ำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร

(จ) ผลการเรยีนรายวชิาเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีหรอืรายวชิาการฝกประสบการณ
วชิาชพีต่ำกวา C เปนครัง้ที ่๒

(ฉ) ถกูลงโทษใหพนสภาพการเปนนกัศกึษาตามขอ ๑๗ (๔)
(ช) ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพัก

การศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(๒) นกัศกึษาภาคพเิศษ จะพนสภาพการเปนนกัศกึษาในกรณใีดกรณหีนึง่ดงัตอไปนี้

(ก) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสมสมต่ำกวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที ่๓ นบัตัง้แตเริม่เขาศกึษา

(ข) ผลการเรียนไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที ่๖ ที ่๙ ที ่๑๒ ที ่๑๕ และที ่๑๘ นบัตัง้แตเริม่เขาศกึษา

(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แตยังไดคาระดับคะแนน
เฉลีย่สะสมต่ำกวา ๑.๘๐

(ง) มสีภาพเปนนกัศกึษาครบ ๔ ปการศกึษาในกรณทีีเ่รยีนหลกัสตูร ๒ ป ครบ ๘
ปการศกึษาในกรณหีลกัสตูร ๔ ป ครบ ๑๐ ปการศกึษาในกรณหีลกัสตูร ๕ ป ครบ ๑๒ ปการศกึษาในกรณหีลกัสตูร
ไมนอยกวา ๖ ป และขาดคณุสมบตัติามขอ ๑๔ (๒) และ ๑๔ (๓) ในการเปนผทูีส่ำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร
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(จ) ผลการเรยีนรายวชิาเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีหรอืรายวชิาการฝกประสบการณ
วชิาชพีต่ำกวา C เปนครัง้ที ่๒

(ฉ) ถกูลงโทษใหพนสภาพการเปนนกัศกึษาตามขอ ๑๗ (๔)
(ช) ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพัก

การศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(๓) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษจะขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดก็ตอเมื่อเปนกรณี

ตามขอ ๑๕ (๑) (ช) และขอ ๑๕ (๒) (ช) โดยยื่นคำรองขอคืนสภาพตอมหาวิทยาลัยและดำเนินการลงทะเบียน
รายวิชาในภาคการศึกษาหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๖ ในกรณีที่นักศึกษาไดจำนวนหนวยกิตครบตามที่กำหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมและหรือเรียนซ้ำรายวิชาเดิม เพื่อทำ
คาระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมใหถงึ ๒.๐๐ ทัง้นีต้องอยใูนระยะเวลาทีก่ำหนดตามขอ ๑๕ (๑)(ง) หรอืขอ ๑๕ (๒)(ง)
หรอืตามระยะเวลาทีก่ำหนดสภาพการเปนนกัศกึษาของการจดัการศกึษาภาคนัน้ ๆ

กรณทีีน่กัศกึษาประสงคเรยีนซ้ำรายวชิาทีส่อบไดมาแลว เพือ่เปลีย่นคาระดบัคะแนนในรายวชิา
หนึง่ ๆ ใหกระทำไดไมเกนิ ๒ ครัง้

ขอ ๑๗ นกัศกึษาทีท่จุรติหรอืรวมทจุรติในการสอบรายวชิาใด ใหมหาวทิยาลยัพจิารณาโทษตามควรแก
กรณ ีดงันี้

(๑) สอบตกในรายวชิานัน้ หรอื
(๒) สอบตกในรายวชิานัน้ และพกัการศกึษาในภาคการศกึษาถดัไป หรอื
(๓) สอบตากทกุรายวชิาในภาคการศกึษานัน้ หรอื
(๔) พนสภาพการเปนนกัศกึษา

ขอ ๑๘ ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ปรญิญาตรหีลกัสตูร ๔ ป หลกัสตูร ๕ ป และหลกัสตูรไมนอยกวา ๖ ป เมือ่ศกึษาครบตาม

หลักสูตรแลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓.๒๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สอบไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๖๐ และศึกษาครบตามหลักสูตรได
คาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยมหนึ่ง และไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๒๕ และศึกษาครบตามหลักสูตรไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๒๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง

(๒) สอบไดในรายวชิาใดๆ ไมต่ำกวา C ตามระบบคาระดบัคะแนน หรอืไมได F ตามระบบ
ไมมีคาระดับคะแนน

(๓) ไมเคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนน
(๔) ไมเปนผูที่ศึกษาในปริญญาที่สอง
(๕) กำหนดเวลาการศกึษา สำหรบันกัศกึษาภาคปกต ิมเีวลาศกึษาไมเกนิ ๔ ภาคการศกึษาปกติ

สำหรบัหลกัสตูร ๒ ป ไมเกนิ ๘ ภาคการศกึษาปกตสิำหรบัหลกัสตูร ๔ ป ไมเกนิ ๑๐ ภาคการศกึษาปกตสิำหรบั
หลกัสตูร ๕ ป และไมเกนิ ๑๒ ภาคการศกึษาปกตสิำหรบัหลกัสตูรไมนอยกวา ๖ ป สวนนกัศกึษาภาคพเิศษ มเีวลาศกึษา
ไมเกนิ ๖ ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร ๒ ป ไมเกนิ ๑๒ ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร ๔ ป ไมเกนิ ๑๕
ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร ๕ ป และไมเกนิ ๑๘ ภาคการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรไมนอยกวา ๖ ป ยกเวนกรณี
นกัศกึษามเีวลาศกึษาเกนิกำหนดแตไมเกนิจำนวนภาคการศกึษาตามแผนการศกึษาทีม่หาวทิยาลยักำหนด

ขอ ๑๙(๒)ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษาและสำเร็จการศึกษา ใหมีผูอนุมัติดังนี้
(๑) ใหคณะกรรมการประจำคณะเปนผูอนุมัติการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ

ทีส่งักดัคณะนัน้ ๆ

(๒) ขอ ๑๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๕ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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(๒) ใหคณะกรรมการอนมุตัผิลสำเรจ็การศกึษา ซึง่สภามหาวทิยาลยัแตงตัง้ เปนผอูนมุตัิ
ผลสำเรจ็การศกึษา

ขอ ๑๙/๑ คณะกรรมการอนมุตัผิลสำเรจ็การศกึษาประกอบไปดวย
(๑) อธิการบดีเปนประธาน
(๒) รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนรองประธาน
(๓) รองอธกิารบดฝีายกจิการนักศกึษา เปนกรรมการ
(๔) คณบดทีกุคณะเปนกรรมการ
(๕) ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการและเลขานุการ
(๖) รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนผูรับผิดชอบงานทะเบียน

เปนผูชวยเลขานุการ

ขอ ๒๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้

ขอ ๒๑ สำหรับนักศึกษาที่ไดศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งกอนระเบียบนี้
ประกาศใช ใหใชระเบียบ ขอบังคับเดิมไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา รวมทั้งแนว
ทางการบริหารหลักสูตรใหถือปฏิบัติตามแนวเดิมไปจนกวาจะมีการปรับปรุงหลักสูตร

ประกาศ ณ วนัที ่๒๒ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๐

พลเอกศริ ิ ทวิะพนัธุ

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
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