
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ แห้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และเพ่ือให้                                
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม อันจะท าให้                              
การจัดการศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)                             
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในคราวประชุม                           
ครั้งที ่๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕                           
เป็นต้นไป 

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับ                            
นี้แทน 

ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีที่
เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๕ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วทุกคน 

 

ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
“นักศึกษา” หมายถึง ผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ระดับปริญญาตรี 
“คณะกรรมการบริหารวิชาการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
“คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
“คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา”๑ หมายถึง คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา๒ ในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 

                                                           
๑ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมค าว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นค าว่า “สาขาวิชา” โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการ                                 

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๒ 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
“ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายถึง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                           

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
“นายทะเบียน” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

งานทะเบียนนักศึกษา 
 

ข้อ ๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่ง
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด 

 

หมวด ๑ 
ระบบการบริหารงาน 

    
 

ข้อ ๕  มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) สภาวิชาการ 
(๒) คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
(๓) คณะ 
(๔) คณะกรรมการประจ าคณะ 
(๕) คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา๓ 
(๖) อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ข้อ ๖  การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

ข้อ ๗  อ านาจและหน้าที่ ของสภาวิชาการ ให้ เป็นไปตามบทบัญญัติ ในมาตรา ๒๒                              
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

ข้อ ๘  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 
(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ 

                                                                                                                                                                                     
๒ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมค าว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นค าว่า “สาขาวิชา” โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการ                                 

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓ ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมค าว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นค าว่า “สาขาวิชา” โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการ                                        

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๓ 

(๓) รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ 
(๔) คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมการ 
(๕) รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการคณะทุกคณะ เป็นกรรมการ 
(๖) หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
 

ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการบริหารวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
(๒) พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา                               

ก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
(๓) พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ 
(๔) ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย                         

ของมหาวิทยาลัย 
(๕) พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน 
(๖) พิจารณาผู้มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค 
(๗) พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ                            

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
 

ข้อ ๑๐  ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหารงานวิชาการ
โดยคณบดีและคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

ข้อ ๑๑  การได้มา อ านาจ หรือหน้าที่ของคณบดีและคณะกรรมการประจ าคณะ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น 

 

ข้อ ๑๒  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา๔ ตามค าแนะน าของคณบดี 
ให้คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา๕ มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ

ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา๖ นั้น ๆ 
ข้อ ๑๓  คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา๗ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

                                                           
๔ ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมค าว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นค าว่า “สาขาวิชา” โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการ                                    

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕ ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมค าว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นค าว่า “สาขาวิชา” โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการ                                    

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖ ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมค าว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นค าว่า “สาขาวิชา” โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการ                                  

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๔ 

(๑) พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือ
ประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสภาวิชาชีพ 

(๒) จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา๘ เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียนการสอน และจัดท า
แนวการสอนทุกรายวิชา 

(๓) จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดี 
(๔) เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
(๕) เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดี 
(๖) เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ

สาขาวิชา๙ 
(๗) ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๘) ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณบดีมอบหมาย 
 

ข้อ ๑๔  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้าในการ
เรียนของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

ข้อ ๑๕  หลักสูตรและระบบการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือสภาวิชาชีพ 

 

หมวด ๒ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
    

 

ข้อ ๑๖  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(๑) ระดับปริญญาตรี ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษา                       

ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
(๒) มีคุณสมบัติอ่ืนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่คณะ สาขาวิชา๑๐ ก าหนด หรือตามประกาศ

มหาวิทยาลัย 

                                                                                                                                                                                     
๗ ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมค าว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นค าว่า “สาขาวิชา” โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการ                                    

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๘ ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมค าว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นค าว่า “สาขาวิชา” โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการ                                      

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๙ ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมค าว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นค าว่า “สาขาวิชา” โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการ                                       

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๐ ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมค าว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นค าว่า “สาขาวิชา” โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการ                                     

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๕ 

ข้อ ๑๗  การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา                              
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๓ 
การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเปลี่ยนสาขาวิชา๑๑ 

    
 

ข้อ ๑๘  การลงทะเบียนวิชาเรียน 
(๑) การลงทะเบียนวิชาเรียน ให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา 
(๒) การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท 

ก. การลงทะเบียนที่นับหน่วยกิต และคิดค่าระดับคะแนน 
ข. การลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตและไม่คิด                            

ค่าระดับคะแนน 
ค. การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง 

(๓) เกณฑ์การลงทะเบียนเรียน เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เกณฑ์การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

(๔) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรรวมแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษา                                 
ที่พักการเรียน ต้องช าระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๑๙  การเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ                                   
เทียบโอนผลการเรียน 

 

ข้อ ๒๐  มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้นักศึกษาเปลี่ยนสาขาวิชา๑๒ ได้ตามความจ าเป็น ทั้งนี้                             
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๔ 
การประเมินผลการศึกษา 
    

 

ข้อ ๒๑  การประเมินผลการเรียนรายวิชาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้อาจารย์ผู้สอน
ประเมินผลการเรียนให้ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ของรายวิชา โดยวิธีการที่คณะเห็นชอบ และต้องมีการสอบ
ปลายภาคการศึกษาในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือตามท่ีได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 

                                                           
๑๑ หมวด ๓ แก้ไขเพิ่มเติมค าว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นค าว่า “สาขาวิชา” โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๒ ข้อ ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมค าว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นค าว่า “สาขาวิชา” โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการ                                  

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๖ 

นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคการศึกษา ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในกรณีที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐                                     
จะไม่มีสิทธิสอบในรายวิชานั้น 

 

ข้อ ๒๒  ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ ดังตาราง 

 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
        A 
        B+ 
        B 
        C+ 
        C 
        D+ 
        D 
        E 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 

ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 

พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 

อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 

๔.๐ 
๓.๕ 
๓.๐ 
๒.๕ 
๒.๐ 
๑.๕ 
๑.๐ 
๐ 

  

ระดับนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้                           
ต้องไม่ต่ ากว่า D ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนน E ในรายวิชาบังคับ ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
กรณีวิชาเลือกได้ค่าระดับคะแนน E สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนวิชาอ่ืน ๆ ได้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่
นักศึกษาเรียนอยู่ ส่วนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า C ถือว่าสอบตก นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนหรือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพใหม่ และถ้าได้รับการประเมินผลต่ ากว่า C เป็นครั้งที่สองถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ กรณีการประเมินผลรายวิชาในหมวดวิชาชีพการพยาบาล ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า C ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

(๒) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังตาราง 
 

ผลการเรียน ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

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

 

ระบบนี้ ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาปรับพ้ืนซึ่ งหลักสูตรบังคับให้ เรียนเ พ่ิมเติม                                
ตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม รายวิชาที่ได้ผลการประเมิน F นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 

 

 



๗ 

ข้อ ๒๓  สัญลักษณ์อ่ืน มีดังต่อไปนี้ 
Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึก กรณีการถอนเฉพาะรายวิชา ก่อนสอบปลายภาคเรียน                                 

ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หรือการถอนรายวิชาเนื่องจากนักศึกษาลาพักการศึกษา 
T (Transfer) ใช้ส าหรับการบันทึกการเทียบโอนผลการเรียน 
I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินผลที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังท างาน                              

ไมเ่สร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค 
นักศึกษาที่ได้ I ต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยนค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้น

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในภาคการศึกษาถัดไป ถ้าไม่เสร็จสิ้นให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์                            
และประเมินผลการเรียนจากคะแนนและผลงานที่มีอยู่ 

กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษาและไม่ได้ร ับอนุญาตให้สอบ ให้นายทะเบียน                            
เปลี่ยนผลการเรียนเป็น E หรือ F แล้วแต่กรณ ี

 

ข้อ ๒๔  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาเป็นต้นมา ให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ และให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาให้คิดเฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผล                               
ตามข้อ ๒๒ (๑) เท่านั้น โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละวิชาที่ประเมิน                              
ในภาคการศึกษารวมกัน แล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว ยกเว้นรายวิชาที่มี
ผลการเรียน I อยู่ไม่น ามาคิดรวมด้วย เมื่อได้ผลการประเมินที่เปลี่ยนจาก I แล้วจึงน ามาคิดในภาคการศึกษา                          
ที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนั้น 

(๒) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลตามข้อ ๒๒ (๑)                        
ยกเว้น E โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ประเมินผลและลงทะเบียนเรียน
รวมกัน แล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว ส่วนรายวิชาที่มีผลการเรียน I ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับข้อ ๒๔ (๑) 

ส าหรับผลการเรียนที่เป็น E ไม่มีการนับหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับคะแนนนี้และไม่น าไป
ค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

(๓) ผลการเรียนระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหาร แต่ให้นับหน่วยกิต
เพ่ือพิจารณารายวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

(๔) กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว ให้นายทะเบียนตัดรายวิชา
ที่ได้ค่าระดับคะแนนต่ าทิ้ง  

 

ข้อ ๒๕  เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมหรือเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม                     
เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ 

 



๘ 

ข้อ ๒๕/๑๑๓  เมื่อความปรากฏว่านักศึกษาทุจริตในการศึกษาหรือการสอบ ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า 

หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่านักศึกษาทุจริตในการศึกษาหรือการสอบรายวิชา
หนึ ่งวิชาใด ให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนในการศึกษาหรือการสอบรายวิชานั้นเป็น E หรือ F                                
แล้วแต่กรณี และให้ด าเนินการทางวินัยนักศึกษาตามความร้ายแรงแห่งกรณีด้วย 

 

หมวด ๕ 
การส าเร็จการศึกษา 

    
 

ข้อ ๒๖  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความประพฤติดี 
(๒) ผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(๓) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
(๔) สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินผล 
(๕) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
(๖) ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
(๗) สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ข้อ ๒๗  การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
(๑) นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                           

ในภาคเรียนสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนภายในก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๒) นักศึกษาที่จะได้รับพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการต้องเป็น

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๒๖ และไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่ระหว่าง
ถูกลงโทษทางวินัย 

 

ข้อ ๒๘  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือไม่

น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง และต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ ากับรายวิชา
ที่สอบได้แล้ว 

(๒) สอบได้รายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบมีค่าระดับคะแนน และไม่ได้ F ตามระบบไม่มี
ค่าระดับคะแนน 

                                                           
๑๓ ข้อ ๒๕/๑ เพิ่มโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่  ๒)                                  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๙ 

(๓) นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันส าหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ๔ ปี หรือมีเวลาเรียนไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
๕ ปี 

(๔) นักศึกษาประเภทอ่ืน มีเวลาเรียนไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันส าหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี หรือมีเวลาเรียนไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันส าหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ๕ ปี 

 

หมวด ๖ 
การลาพัก การรักษาสถานภาพ การลาออก การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

และการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
    

 

ข้อ ๒๙  การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา มีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(๑) นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นค าร้องต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

(๒) นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา                          
ที่ลาพักการศึกษา ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(๓) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ต้องรักษา
สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

(๔)  นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นค าร้องต่อส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 

ข้อ ๓๐  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ 

ส าหรับหลักสูตรปริญญา ๔ ปี และสิ้นภาคการศึกษาท่ี ๖ ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี 
(๓) มีผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพต่ ากว่า C เป็นครั้งที่สอง 
(๔) ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๘๐ 
(๕) ไม่ได้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ ๓๑  นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะไม่ได้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
สามารถยื่นค าร้องต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือขออนุมัติคืนสภาพการเป็นนักศึกษา                             
จากมหาวิทยาลัย และเม่ือได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 

 



๑๐ 

หมวด ๗ 
การควบคุมคุณภาพ 

    
 

ข้อ ๓๒  การควบคุมคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

นรนิติ  เศรษฐบุตร 
(ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ  เศรษฐบุตร) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 


