
                                             

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย การศกึษาระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 2559 

 

                                    ............................................................... 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลยันเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ี 
พ.ศ. 2559 ให้เกิดความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  
พ.ศ. 2533  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541 โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม  
ครั้งที่  218 (4/2559) เมือ่วันที่ 12 มิถนุายน 2559 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ข้อบังคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตร ี   
พ.ศ. 2559”   
 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นไป  
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
         บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดกําหนดไว้แล้วในข้อบังคับน้ี หรือซึ่งขดั  
หรือแย้งกับข้อบังคับน้ี  ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี  
            “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร 
            “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
                        5.1 หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องเป็น
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
                          5.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศกึษาในหลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการจากสถาบันการศกึษา 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
                         5.3 หลกัสูตรปรญิญาตรีแบบก้าวหน้าทัง้ทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
มีค่าเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าและระหว่างศึกษาใน
หลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดมีผลการเรียนตํ่ากว่า 3.50 จะถือว่าขาดคุณสมบัติ 
ในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 
    5.4 เป็นผู้ที่มีรา่งกายแข็งแรง และไมเ่ป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  5.5 ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความ 
ที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
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      5.6 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ  
เพราะความผิดทางความประพฤติ 

 ข้อ 6 การรับเข้าศึกษา 
        มหาวิทยาลัยจะทําการสอบคัดเลือก หรือคดัเลือกผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรอืระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า หรือ ระดับ
อนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ หรือหลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) หรอืหลักสูตรปรญิญาตรี
แบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ เข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ 
และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยหรือสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด 
 ข้อ 7 การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน  
                 7.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ซึ่งมหาวิทยาลยัรับรอง 
                     7.2 คุณสมบัติของผู้ขอโอนมาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 

7.2.1 มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5 
7.2.2 ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 

หน่ึงปีการศึกษา 
                     7.3 ผู้ประสงค์ที่จะขอโอนมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติดังน้ี 

7.3.1 ย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่กําหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา หรอื 

7.3.2 ให้สถานศึกษาเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียนและรายละเอียดเน้ือหา
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง  

           7.4 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ความเหน็ชอบรับโอน โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า 
                 7.5 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน 

7.5.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมา โดยความเห็นชอบ 
ของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  
                          7.5.2 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
         7.5.3 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศ ในกรณมีีข้อตกลงในการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
           7.5.4 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนในการจัดวิชาศึกษาท่ัวไป 
รายวิชาในหลักสูตร สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จากรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือระดับอนุปริญญา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 8 การขอเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาทีส่อง  
                    8.1 ผูท้ี่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  หรอืจากสถาบัน 
อุดมศึกษาอ่ืน  อาจขอเข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติมได้  แต่ต้องเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5 
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8.2 การแสดงความจํานงขอเข้าศึกษา ต้องปฏิบัติดังน้ี 

 8.2.1 ย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ กําหนด โดยส่งถึง 
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา 

 8.2.2 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าโดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า 

8.3  การเทียบโอนหน่วยกิต 
 8.3.1 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นําข้อ 7.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 9 การรายงานตัวเป็นนิสิต 
9.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้โอนมาจาก 

สถานศึกษาอื่น หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อหรือผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สองจะต้อง 
ไปรายงานตัว และเตรียมหลกัฐานต่างๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็น
นิสิต ในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

9.2 กรณีนิสิตไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ให้ถือว่า สละสิทธ์ิ
การเข้าเป็นนิสิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป  
  9.3 เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว มหาวิทยาลัยจะกําหนดรหัสประจําตัว
นิสิต โดยทางคณะจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ และให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คําปรึกษา 
แนะนํา  ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนกําหนดการศึกษา  

ข้อ 10 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา 2 ระบบ คือ 
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ 
         10.1 การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาในหลักสูตรที่มีการกําหนดจุดมุ่งหมาย 
แผนการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและการประเมินผล ซึง่เป็นเง่ือนไขของการสําเร็จ
การศึกษา 
        10.2 การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนด
จุดมุ่งหมาย รปูแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผล และการประเมินผล  
ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษา 
            10.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค โดยแบ่งการจัด
การศึกษาออกเป็น 2 แบบ คอื 
                            10.3.1 แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาปกติ   
ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ มรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  มหาวิทยาลยัอาจเปิดภาคฤดูร้อน 
ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับและใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชา ให้มีจํานวนช่ัวโมงต่อหน่วยกิต ตามที่กําหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
                            10.3.2 แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 
15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งน้ีต้องจัดการเรียนให้มีจํานวนช่ัวโมงต่อหน่วยกิต ตามท่ีกําหนด
ไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

      10.4 กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใด ประกอบด้วยรายวิชาที่จําเป็นต้องเปิดสอน 
ในภาคฤดูร้อน เพ่ือการฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาให้ถือเสมือนว่าภาคฤดูร้อนเป็น 
ส่วนหน่ึงของภาคการศึกษาภาคบังคับด้วย  

 10.5 มหาวิทยาลัย ใช้ระบบหน่วยกิตในการดําเนินการศึกษา จํานวนหน่วยกิต 
ใช้แสดงถึงปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา 
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  10.6 การคิดหน่วยกิต 

   10.6.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

   10.6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

   10.6.3 การฝึกงาน หรือการฝึกอบรมในต่างประเทศ ที่ใช้เวลาฝึกไมน้่อย
กว่า 45  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหม้ีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
                      10.6.4 การฝึกสหกิจศึกษา ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ใช้เวลาฝึกสหกิจ
ศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเน่ือง โดยมีจํานวนหน่วยกิต 6 – 9 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

  10.7 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเง่ือนไขที่ ต้องผ่านก่อน (Prerequisite)  
สําหรับการลงทะเบียนบางรายวิชา โดยนิสิตต้องมีผลการเรียนระดับ D ขึ้นไป เพ่ือให้นิสิตสามารถ
เรียนรายวิชาน้ันอย่างมีประสิทธิภาพ 

  10.8 รายวิชาหน่ึงๆ มีรหสัรายวิชาและช่ือรายวิชาที่กํากับไว้  
  10.9 รหสัรายวิชาประกอบด้วย  

                               10.9.1 เลขที่ 3  ตัวแรก   แสดงถึง      สาขาวิชา 
                               10.9.2 เลขที่ 4  ตัวแรก   แสดงถึง  ระดับช้ันปีของการศึกษา 
                               10.9.3 เลขที่ 5  ตัวแรก   แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
                               10.9.4 เลขที่ 6  ตัวแรก   แสดงถึง  อนุกรมของรายวิชา 

10.10 สภาพนิสิต  แบ่งออกได้ ดังน้ี 
10.10.1 นิสติปกติ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับ 

เฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป  
10.10.2 นิสติรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่มผีลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับ 

เฉลี่ยสะสมมากกว่า 1.50 แต่น้อยกว่า 2.00 
   10.10.3 นิสติพ้นสภาพ ได้แก่ นิสิตทีม่ีผลการเรียนและการสอบได้ค่าน้อย
กว่า 1.50  หรือ มีผลการเรยีนเฉล่ียสะสมมากกว่า 1.50 แต่น้อยกว่า 2.00 สามภาคการศึกษาปกติ 

10.11 การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ของการศึกษาใน 
ระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาค
การศึกษา ต่อปีการศึกษา สาํหรับผลการศกึษาภาคฤดูร้อนให้นําไปรวมกับผลการศึกษาถัดไป ที่นิสิต 
ผู้น้ันลงทะเบียนเรียน ยกเว้น ผู้ที่จบการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ข้อ 11 หลักสตูรสาขาวิชา 
 11.1 หลักสตูรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 

                          11.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า 
ของสังคมไทยและสังคมโลก โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

       11.1.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา เป็นกลุ่มรายวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน  
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ โดยให้มี
หน่วยกิตรวม ดังน้ี  
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          11.1.2.1 หลกัสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ทางวิชาชีพ 
หรือ ปฏิบัติการ ให้มจีํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
          11.1.2.2 หลกัสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มจีํานวนหน่วยกิต หมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
       11.1.2.3 หลกัสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มจีํานวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 
      11.1.2.4 หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต และในจํานวนน้ันต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 
18 หน่วยกิต 
             11.1.2.5 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ให้มีจํานวน
หน่วยกิต รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

11.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา
ใดๆ ในหลักสตูรปริญญาตรี เพ่ือให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางออกไป ตลอดจน
เป็นการส่งเสริมความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากย่ิงขึ้น โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
                   11.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

11.3 หลักสูตรปรญิญาตร ี(5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต   
ใหใ้ช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  
                     11.4 หลักสูตรปริญญาตร ี(ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า
180 หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศกึษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ 
ไม่เกิน 18 ปีการศึกษา สําหรบัการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

11.5 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สําหรบัการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งน้ีให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเขา้
ศึกษาในหลักสตูรน้ัน  

11.6 เพ่ือให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชา   
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตทําความเข้าใจหลักสูตร สาขาวิชา และแผนการศึกษานั้น  และให้อาจารย์
ที่ปรึกษาเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษา ดูแลนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร สาขาวิชา  
 ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียน 
  12.1 การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
หากนิสิตมาลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องชําระค่าปรับตามที่ กําหนดไว้
ในประกาศมหาวิทยาลัย 
  12.2 การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือ
ลงทะเบียนเพ่ิม-ถอน รายวิชา ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่กําหนดไว้
ในประกาศมหาวิทยาลัย  
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12.3 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ให้กระทาํได้ภายใน 

ระยะเวลาของการขอเพ่ิมรายวิชา หากพ้นกําหนดน้ี มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธ์ิการ
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น  
          12.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

12.5 วิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก 
12.6 การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษา ต่อปีการศึกษา  

นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสําหรับภาคฤดูร้อนได้ ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  
                     การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
                กรณีนิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 22 หน่วยกิต 
สําหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง หรือต้องการ
ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือมากกว่า 15 หน่วยกิต สําหรับการจัดการศึกษาในระบบ
ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคสอง ให้ย่ืนคําร้องขออนุมัติต่อ
มหาวิทยาลัย 
                   12.7 การลงทะเบียนที่ผิดเง่ือนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเง่ือนไขน้ัน ให้ได้รบัอักษร W 
                   12.8 นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน 
ความรู้ (Audit) ได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนและคณะ หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่าที่รายวิชาน้ัน
สังกัดอยู่ยินยอม และได้ย่ืนหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี นิสิตจะต้องชําระค่าหน่วยกิตรายวิชาน้ัน
ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย และนิสิตจะได้รับผลการเรียนเป็นอักษร S หรือ U 

12.9 ภาคการศึกษาปกติใด หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม 
จะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อคณบดี  
และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/เพ่ือรักษาสภาพนิสิตภายในสิบห้าวัน นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว ต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต  
         12.10 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่พ้นสภาพนิสิต กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ถ้ามี
เหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพนิสิตน้ัน เป็นระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นน้ี
นิสิตจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่ค้างชําระเสมือน
เป็นผู้ลาพักการศึกษา มหาวิทยาลัยไม่อนุมติัให้กลับเข้าเป็นนิสิตตามวรรคก่อน หากพ้นกําหนดเวลา
สองปี นับจากวันที่นิสิตผู้น้ันพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
       12.11 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  
หรือมีข้อตกลงเฉพาะราย หรือมีข้อตกลงในการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 
                             12.11.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหนิ้สิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน แทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด หรือบางส่วนได้ 
                             12.11.2 กรณีเป็นนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน มหาวิทยาลัย อาจพิจารณา
อนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยชําระค่าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดไว้
ในประกาศมหาวิทยาลัย  
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 ข้อ 13 การเพ่ิมและถอนรายวิชา   
                     13.1 การเพ่ิมรายวิชาจะกระทําได้ภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
หรือภายใน 1 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 

 13.2 การถอนรายวิชาจะกระทําได้ภายในกําหนดเวลาไม่เกินสัปดาห์ที่ 12  
ของเวลาเรียนของภาคการศึกษานับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษา การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลา
เดียวกันกับการเพ่ิมรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร W ในระเบียนผลการศึกษา แต่ถ้าถอนรายวิชาหลัง
กําหนดเวลาการเพ่ิมรายวิชานิสิตจะได้รับอักษร W  

 13.3 ขั้นตอนปฏิบัติในการเพ่ิมและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน 
ประกาศมหาวิทยาลัย 
   13.4 การคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ  
ให้นําเอาผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชา 
ที่รับเข้า ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชา 
ที่รับเข้า ไม่ว่านิสิตจะได้รับค่าระดับขั้นใด จะไม่นํามาคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
  13.5 การคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
ให้คํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม่  
 ข้อ 14 การวัดและการประเมนิผลการศึกษา 
                      14.1 มหาวิทยาลัยจัดใหม้ีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหน่ึงครั้ง 

               14.2 นิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด  
จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชาน้ัน ผู้ไม่มสีิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผลตามวรรคก่อน
จะได้รับระดับขั้น F หรือ อักษร U   
  14.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล   
นอกจากรายวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U 
                     14.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ  
ให้กําหนด ดังน้ี 

 สัญลักษณ ์ ความหมาย        ค่าระดับขัน้ 
    A  ดีเย่ียม  (Excellent)   4.00 
    B+  ดีมาก  (Very  Good)   3.50 

 B  ดี  (Good)    3.00 
 C+  ดีพอใช้  (Fairly  Good)   2.50 

    C  พอใช้  (Fair)    2.00 
    D+  อ่อน  (Poor)    1.50 
    D   อ่อนมาก  (Very Poor)   1.00 
    F  ตก  (Failed)    0.00 
    S  เป็นที่พอใจ  (Satisfactory) 
    U  ไม่เป็นที่พอใจ  (Unsatisfactory) 
     I  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 
         P  การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด  (In Progress) 
    W  การถอนรายวิชา  (Withdrawn) 
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              กรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีสัญลักษณ์การวัดผลและการประเมินผล ดังน้ี 
     CE  หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบ (Credits from examination) 
    CP  หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from portfolio) 
     CS  หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from standardized tests) 
     CT   หน่วยกิตทีไ่ด้จากการประเมินหรืออบรมที่วัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ  (Credits from training) 
     CX  หน่วยกิตที่ได้จากการยกเว้นการเรียน (Credits from exemption) 

14.5 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
และประเมินผลด้วยอักษร S และ U 

14.6 อักษร I เป็นสัญลักษณท์ี่แสดงว่านิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชาน้ัน 
ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ นิสิตจะต้อง
ดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพ่ือแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์นับแต่วันเปิด 
ภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียนเรียน หากพ้นกําหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน 
อักษร I เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U 

             14.7 อักษร P เป็นสญัลักษณท์ี่แสดงว่ารายวิชาน้ันยังมกีารเรียนการสอนต่อเน่ืองอยู่ 
และไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งน้ีให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด อักษร P จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีการวัดและประเมินผล ภายในระยะเวลาไม่เกินวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาค ประจําสองภาคการศึกษาถัดไปหากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ตามวรรคก่อนแล้ว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U 

14.8 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า 
14.8.1 นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเง่ือนไขการลงทะเบียน 
14.8.2 การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขและเป็นโมฆะ 
14.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
14.8.4 มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติให้นิสิตถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน 

14.9 อักษร S  U  I  P  และ W จะไม่ถูกนํามาคํานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ีย 
14.10 การนับหน่วยกิตสะสม และการคํานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

 14.10.1 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบหลกัสูตร ให้นับเฉพาะ 
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่าน้ัน 

14.10.2 มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต  
และค่าระดับขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 

14.10.3 การคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียให้นําเอาผลคูณของจํานวน 
หน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกๆ รายวิชาตามข้อ 14.10.2 มารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาทั้งหมด ยกเว้นข้อ 14.9 และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง
มากกว่าหน่ึงครั้ง มหาวิทยาลยัจะคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียจากหน่วยกิตและค่าระดับขั้นที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนคร้ังสุดท้ายเพียงคร้ังเดียว 
 ข้อ 15 การเรยีนซ้ํา 

15.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ตํ่ากว่า C นิสติสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ําได้  
15.2 รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่ นิสิตสอบได้ F นิ สิตต้อง 
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ลงทะเบียนเรียนซ้ํา    
 15.3 รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ U นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซ้ํา  
 ข้อ 16 การลา 
                    16.1 การลาป่วยและการลากิจ 

นิสิตผู้ใดมีกิจจาํเป็น หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ 
ให้ย่ืนใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยผา่นอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนําไปขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน 
                    16.2 การลาพักการศึกษา 

16.2.1 นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปน้ี 
(1) ถูกเรียกระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือ ทุนอ่ืนใด 

ซึ่งมหาวิทยาลยัเห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
(4) เหตุผลอ่ืนๆ ทีค่ณะเห็นสมควร 

                            16.2.2 นิสิตที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ 
หรือมากกว่า ให้ย่ืนใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย พร้อมกับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 
                             16.2.3 นิสิตทีล่าพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ 
หรือมากกว่า จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
                    16.3 การลาออก นิสิตที่ประสงค์จะขอลาออก ต้องย่ืนใบลาออกพร้อมหนังสือ 
ยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ 17 การย้ายสาขาวิชา 
                  17.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ  ให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะและภาควิชาน้ัน 
                  17.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 
                        17.2.1 นิสิตที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษา 
ในคณะเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ   
       17.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย  
โดยผ่านการพิจารณาของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่นิสิตสังกัดและจะรับย้ายไปสังกัดน้ัน  ทัง้น้ี
ให้ทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
                        17.2.3 การย้ายสาขาวิชาหรือย้ายคณะจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และต้องดําเนินการให้เสร็จสิน้ก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษาที่นิสิตประสงคจ์ะย้ายไป 
                        17.2.4 เมื่อนิสิตได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจนํามาคํานวณ 
หาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ได้ 
 ข้อ 18 การพ้นสภาพนิสิต 
                    นิสิตจะพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุดังต่อไปน้ี 
                    18.1  ตาย 
                    18.2  ลาออก 
                    18.3  โอนไปเป็นนิสิต  นักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน  
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                    18.4  ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนิสิตข้อหน่ึงข้อใดตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5 
                    18.5  ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามข้อ 12.9 
                    18.6  มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนิสติ หรือกระทําการอันก่อให้เกิดความ 
เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลยัเห็นสมควรให้ถอนช่ือจากทะเบียนนิสิต 
                    18.7  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเวลา 2 เท่าของเวลาที่ 
กําหนดไว้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาน้ันแล้วยังไม่สําเร็จการศึกษา 
                    18.8  มีผลการศึกษาอย่างใดอยา่งหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

 18.8.1 เมื่อเรียนมาแล้ว มผีลการเรียนน้อยกว่า 1.50 ต่อหน่ึงภาคการศึกษา 
18.8.2 เมื่อมีสถานภาพนิสิตรอพินิจ มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม มากกว่า 

1.50 แต่น้อยกว่า 2.00 สามภาคการศึกษาปกติ  
 ข้อ 19 การเสนอให้ได้รับปริญญาตร ี
                     19.1 ในภาคการศึกษาสดุท้ายที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องย่ืนใบ 
รายงานคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา  โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 
เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน ทั้งน้ีนิสิตต้องมีสถานภาพการเป็นนิสิตในภาคการศึกษาที่ย่ืนใบรายงาน 
                      19.2 นิสติที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตร ีต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
                             19.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขของ 
สาขาวิชาน้ัน และ ไมม่ีรายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P โดยใช้เวลาเรียน ดังน้ี 
                                       19.2.1.1 การศึกษาเพ่ือปริญญาตรี 4 ปี สําเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน 
6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
                                       19.2.1.2 การศึกษาเพ่ือปริญญาตรี 5 ปี สําเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน 
8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
                                       19.2.1.3 หลักสูตรปรญิญาตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี สําเรจ็การศึกษาได้
ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
                                        19.2.1.4 การศึกษาเพ่ือปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) สําเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
                                        19.2.1.5 การศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 
2 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
                                 19.2.2 นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
นเรศวรอย่างน้อย 1 ปีการการศึกษา 
                                 19.2.3 มคี่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
                                 19.2.4 ได้รับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        19.3 นิสิตที่จะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้ม ี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ 19.2 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี 
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           19.3.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรต้ังแต่ 3.50  

ขึ้นไป จะได้รบัเกียรตินิยมอันดับหน่ึง  แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรต้ังแต่ 3.25  
ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
 19.3.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียน
ซ้ําในรายวิชาใด  
 19.3.3 กรณีเป็นนิสิตที่มีการขอเทียบโอนผลการเรียน จาํนวนหน่วยกิต 
ต้องไม่เกิน 1 ใน 6 ของจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  
 ข้อ 20 การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้น 
ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น กรณีที่นิสิตไม่สําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่หลักสูตรกําหนดให้อนุมัติ
ในวันที่มีผลการเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษานั้นๆ และนิสิตต้องมีสถานภาพการเป็นนิสิตด้วย 
 ข้อ 21 การให้รางวัลแก่ผู้เรยีนดี 
                     21.1 รางวัลเรียนดีประจาํปี มหาวิทยาลัยจะมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่มีผล 
การเรียนดีประจําปีการศึกษาหน่ึงๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติ ในปีการศึกษานั้น  
ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรือ อักษร U และต้องมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
ในปีการศึกษานั้นๆ 3.75 ขึน้ไป นิสิตปีสุดท้ายของหลักสตูรไม่อยู่ในข่ายของสิทธิได้รับรางวัลเรียนดี 
                     21.2 รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร นิสติที่เรียนดีตลอดหลักสูตร ได้รับปริญญา
เกียรตินิยมอันดับหน่ึงและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไป มสีิทธิได้รับรางวัลเหรียญทอง                              
 ข้อ 22 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ  
                     22.1 การกํากับมาตรฐาน 
                     22.2  บัณฑิต 
                     22.3  นักศึกษา 
                     22.4  อาจารย์ 
                     22.5  หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
                     22.6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      
           ข้อ 23 การพัฒนาหลักสูตร ใหทุ้กหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมกีารประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี  
             ข้อ 24 นิสิตที่เขา้ศึกษาก่อนข้อบังคับน้ี ก็ให้ใช้ข้อบังคับน้ันต่อไปจนสําเร็จการศึกษา 
           ข้อ 25 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเพ่ือการน้ีให้มีอํานาจ 
ประกาศได้  การใดที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับน้ี ให้อธิการบดีมีอํานาจ
วินิจฉัยสั่งการตามท่ีเห็นสมควร แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ      
 

                                 ประกาศ  ณ  วันที่                    พ.ศ. 2559 
 
 

                                     (ศาสตราจารย์ ดร. นพ. กระแส ชนะวงศ์) 
                                           นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 


