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ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2564 

------------------------------------ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เหมาะสมส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประกอบกับมติคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม                
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564  จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับส าหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕62 เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มต ิหรือค าสั่งอ่ืนใด ๆ ที่ขดัหรือแย้งกับระเบียบนี้  
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

           ข้อ 4  ให้ยกเลิกค านิยามในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕62  ค าว่า “ส านักบริหารการศึกษา” และให้ใช้ค านิยามต่อไปนี้แทน 

“กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความว่า กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ข้อ 5 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๑๐ โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา 
เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
 ๑๐.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มี
ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ                   
ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
  มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการ             
ใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สหศาสตร์ และการเป็นผู้ประกอบการ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
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ในกรณีการจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน                  
ไม่น้อยกว่า ๑๑ คน โดยให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ  ผู้อ านวยการกองส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจ านวนไม่เกิน ๒ คน                          
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ให้คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปมีหน้าที่บริหารจัดการศึกษารายวิชา
ศึกษาทั่วไป เสนอประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปต่อมหาวิทยาลัย 
เสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ก ากับติดตาม              
การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป พิจารณากลั่นกรองและรับรองผลการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป  และหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ๑๐.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ               
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ดังนี้ 

๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ทางวิชาการให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ 
รวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 

๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการให้มีจ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพก าหนด 
หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพก าหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และทางทฤษฎี                     
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
 หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อยกว่า                
๔๒ หน่วยกิต ในจ านวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือ
วิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีก                     
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต  
 ๑๐.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัด
หรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้มีจ านวน               
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษา
ต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์                
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” 

 ข้อ 6 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 19 ของระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
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 “ข้อ 19 การลา และการรักษาสภาพนักศึกษา 
  19.๑ การลากิจ 

ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ให้ลากิจไม่เกิน ๗ วันท าการ ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ 
ผู้สอน และแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ แต่ถ้าลากิจเกิน ๗ วันท าการ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี              
โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

ส าหรับงานหรือการสอบที่นักศึกษาได้ขาดไปในช่วงเวลานั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ 
ผู้สอน ซึ่งอาจจะอนุญาตให้ปฏิบัติงาน หรือสอบทดแทน 

19.๒ การลาป่วย 
ในกรณีที่ป่วยท าให้ไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคการศึกษา หรือฝึกปฏิบัติงานได้ นักศึกษาต้อง 

ขอผ่อนผันการสอบปลายภาคการศึกษา หรือการฝึกปฏิบัติงานต่อคณะภายในวันถัดไปหลังจากที่หายป่วย               
โดยความเห็นชอบของคณบดีที่นักศึกษาสังกัด เว้นแต่การอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ “I” หรือให้ยกเลิก                      
การลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษโดยให้สัญลักษณ์ “W” ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะเป็น                    
ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ การลาป่วยนักศึกษาต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐด้วย  

กรณีนักศึกษาลากิจ หรือลาป่วยมีชั่วโมงการศึกษาน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของชั่วโมงเรียนใน 
รายวิชา ให้คณบดีอนุมัติการเข้าสอบ โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่นักศึกษาสังกัด  

19.๓ การลาพักการศึกษา 
 19.๓.๑  นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ต่อไปนี้  
 (๑) ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมเข้ารับราชการทหาร 

 (๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด                          
ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

 (๓) เหตุผลความจ าเป็นอื่นที่คณะเห็นสมควร  
  19.๓.๒ การลาพักการศึกษา ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

    (๑) ให้นักศึกษา หรือผู้ปกครองในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถยื่นใบลาด้วย
ตนเองได้ ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานที่คณะ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ แล้วส่งเรื่อง
ไปยังกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือปรับสถานภาพของการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้อง
ด าเนินการภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น 

   (๒) การลาพักการศึกษา จะลาพักได้ไมเ่กินคราวละหนึ่งภาคการศึกษา  
    (๓) การลาพักการศึกษาทั้งภาคการศึกษา ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว                 

ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกการลงทะเบียนโดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะไม่ปรากฏ
ในใบรายงานผลการศึกษา 

  (๔) นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไม่ได้ในสองภาคการศึกษาแรกที่ได้เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีเจ็บป่วย ซึ่งนักศึกษาต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐด้วย หรือ
ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมเข้ารับราชการทหาร และหรือได้รับทุนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับ
นักศึกษา 

    (5) นักศึกษาจะต้องช าระค่าลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษา ที่ได้รับ              
การอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือให้พักการศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  (๖) การลาพักการศึกษา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 19.๓.๒ 
(๒) และข้อ 19.๓.๒ (๔) ให้คณบดีเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป 
  19.4 การรักษาสภาพนักศึกษา 

ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน หรือไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในกรณีใด 
กรณีหนึ่งในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง ให้นักศึกษาด าเนินการยื่นค าร้องและช าระค่ารักษาสภาพ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา ส่วนหลักสูตร                   
ที่ก าหนดให้มีการเรียนการสอน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน จะต้อง
ยื่นค าร้องและช าระค่ารักษาสภาพนักศึกษาภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน หากเลย
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ข้างต้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
 ประเภทของการรักษาสภาพนักศึกษามีดังต่อไปนี้ 

    19.4.1  ถูกสั่งพักการศึกษาโดยเหตุใดเหตุหนึ่งตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

     19.4.2 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ผ่าน
เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาอ่ืน ๆ เช่น ไม่ยื่นขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
หรือรอผลการศึกษา  เป็นต้น 

     ทั้งนี้ ในกรณีที่นักศึกษารักษาสภาพนักศึกษา ต้องคงสภาพนักศึกษาไม่เกินระยะเวลา
การศึกษาตามข้อ ๙” 

 ข้อ 7 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 20 ของระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๒0 การพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพในกรณีต่อไปนี้ 
 ๒0.๑  ตาย 

 ๒0.๒  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย โดยถือ
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาเป็นวันพ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่กรณีท่ีเป็นนักศึกษาในหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรี 2 ปริญญา ให้ถือวันพ้นสภาพนักศึกษาในวันที่อนุมัติปริญญาที่สอง 
 ๒0.๓  ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก  

 ๒0.๔  ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณตี่อไปนี้ 
  ๒0.๔.๑ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  
  ๒0.๔.๒ ไม่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือไม่ได้รักษาสภาพนักศึกษา                   
เป็นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา 
  ๒0.๔.๓ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๔ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ๒0.๔.4 ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ เป็นความผิดที่ได้กระท า            
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
  ๒0.๔.5 กระท าการทุจริตหรือมีความประพฤติอันเป็นความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย  

๒0.5  โอนไปเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น 
 ๒๐.๖  ถูกสั่งให้พักการศึกษา ตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา แต่ไม่ช าระเงินรักษาสภาพ
นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 ทั้งนี้  นักศึกษาที่พ้นสภาพทุกกรณี ไม่มีสิทธิขอคืนค่าลงทะเบียนเรียน” 
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 ข้อ 8 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 32 ของระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓2 การลงทะเบียนเรียน 
 ๓2.๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง หากมีความจ าเป็นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน
ด าเนินการแทนได ้  
 ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามประกาศทีม่หาวิทยาลัยก าหนด  
 ๓2.๒ นักศึกษาระบบปกติและระบบพิเศษ ให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้                
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  
 นักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
                     ๓2.๓ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา               
ตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
                     ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน และไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบถ้วนภายใน 
ระยะเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย นักศึกษายังมีสิทธิในการสอบปลายภาค แต่จะไม่สามารถตรวจสอบ  
ผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ และไม่สามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได้  ซึ่งหากนักศึกษาที่มี
ยอดค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต้องการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป จะต้องยื่นค าร้องที่งานทะเบียน
คณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ และเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  
 ทั้งนี้ นักศึกษาที่ค้างช าระตั้งแต่ 2 ภาคการศึกษาข้ึนไป ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา
ว่าเห็นควรให้ลงทะเบียนเรียนต่อไปหรือไม่ และเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๓2.๔  นักศึกษาที่ ไม่ ได้ ล งทะ เบียน เรี ยน เมื่ อ พ้นก าหนดสองสัปดาห์นับจากวั น                         
เปิดภาคการศึกษา หรือพ้นก าหนด 5 วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน จะหมดสิทธิในการลงทะเบียนเรียน
ส าหรับภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี และนักศึกษาต้องยื่นค าร้อง
ขอลาพักการศึกษาภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น 

๓2.๕ นักศึกษาที่เหลือรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร ที่มีจ านวนหน่วยกิต                
ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๓2.๒ ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือได้ 
 ๓2.๖ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร                   
ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓2.๒ อาจท าได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและคณบดี โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ ถ้าต้องการลงทะเบียนมากกว่าที่ก าหนด ต้องไม่เกิน 
๒๕ หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาระบบปกติ และไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาระบบพิเศษ 
 ๓2.๗ การลงทะเบียนเรียนที่จัดการศึกษาระบบอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้จัดท าเป็น 
ประกาศมหาวิทยาลัย 
 ๓2.๘ ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาระบบปกติ หรือ
นักศึกษาระบบพิเศษ ไปลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่จัดไว้ส าหรับนักศึกษาต่างภาคได้  โดยจะต้อง                   
ช าระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี”  
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 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 36 ของระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 36 การขอถอนรายวิชา หรือขอยกเลิกรายวิชาเรียน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๓6.๑ ต้องด าเนินการภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หรือภายใน ๗ วันนับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) การด าเนินการ
ดังกล่าวนักศึกษาสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบบริการการศึกษา 

๓6.๒ เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ ๓6.๑ แล้ว แต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ ๑๒ ของภาคการศึกษา หรือ 
สัปดาห์ที่ 5 ของภาคการศึกษาฤดูร้อน นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  รายวิชานั้น
ยังคงปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) โดยจะได้สัญลักษณ์ “W” เว้นแต่กรณีความผิดพลาด         
ที่ไม่ได้เกิดจากนักศึกษา   

กรณีดังกล่าวนักศึกษาต้องยื่นค าร้องทีง่านทะเบียนคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และคณบดี  เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิการบดี จะด าเนินการถอนรายวิชาโดยกองส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

๓6.๓ เมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓6.๒ รายวิชานั้น จะได้รับค่าระดับคะแนน 0 และ
จะปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)” 

 ข้อ 10 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 37 ของระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 37 การวัดผลและการประเมินผล 

37.๑ มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน
เรียนทุกภาคการศึกษา การวัดผลและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่
คณะเจ้าของรายวิชาจะก าหนด ซึ่งอาจกระท าโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะเจ้าของรายวิชาจะก าหนดในแต่ละรายวิชา
ไว้ในหลักสูตร ซึ่งการสอบอาจมีได้หลายครั้ง และการสอบประจ าภาคการศึกษา หมายถึง การสอบครั้งสุดท้าย
ของรายวิชานั้น 

37.๒ ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องเข้ารับการวัดผลและประเมินผลตาม 
กิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ ก าหนด และต้องเข้าเรียนตามแผนการสอนที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด               
โดยมีเวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด 

37.๓ การวัดผลและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ให้วัดผลและประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
และค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ 

 37.๓.๑ การวัดผลและประเมินผลเป็นระดับคะแนน มี ๘ ระดับ มีความหมาย 
ดังนี้ 
      ระดับคะแนน  ความหมาย    ค่าระดับคะแนน 
    A  ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 
    B+  ดีมาก (Very Good)  ๓.5 
    B  ดี (Good)   3.0 
    C+  ดีพอใช้ (Fairly Good)  2.5 
    C  พอใช้ (Fair)   2.0 
    D+  อ่อน (Poor)   1.5 
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    D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0 
    F  ตก (Failed)      0 

37.๓.๒ การวัดผลและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ ในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็น 
หน่วยกิตสะสม ก าหนดสัญลักษณ์ และมีความหมายดังนี้ 

 S (Satisfactory)  หมายความว่า  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์หรือเป็นที่              
น่าพอใจ 

 U (Unsatisfactory)  หมายความว่า  ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์หรือ               
ไมเ่ป็นที่น่าพอใจ 
    AU (Audit)  หมายความว่า  การศึกษาแบบร่วมเรียน เป็นการศึกษา                 
ที่เพ่ิมพูนความรู้แบบไม่นับหน่วยกิต 

37.๓.๓  สัญลักษณ์อ่ืนๆ มีความหมาย ดังนี้ 
I (Incomplete) หมายความว่า การวัดผลและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์              

ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชารับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการวัดผล
และประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
หรือใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประจ าคณะตามความ ในข้อ 19.2 การลาป่วย แห่งระเบียบนี้ 

เมื่อได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอน             
เพ่ือ ด าเนินการให้มีการวัดผลและประเมินผลภายในสี่สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป เมื่อพ้นก าหนด
ดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ์ U 
แล้วแต่กรณี 

W (Withdrawn) หมายความว่า การขอถอนรายวิชาภายในก าหนด ใช้เมื่อ
นักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น  

37.๔ นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน F หรือระดับคะแนนอื่นที่หลักสูตรก าหนดให้รายวิชานั้นต้อง
เรียนซ้ า ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร 

37.5 อาจารย์ผู้สอนจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ใน
ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง และเมื่อท าการประเมินผลรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ถือว่า                
การเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 

37.6 อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้นักศึกษา
ทราบในวันแรกของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น 

37.7 การประเมินผลการศึกษาเพ่ือค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average = 
G.P.A.) จะกระท าเมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา 

37.8 วิธีการค านวณระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม  (Cumulative Grade Point Average = 
Cumulative G.P.A.) ดังนี้ 

37.8.๑ ให้น าผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างค่าระดับคะแนนที่ได้กับจ านวน 
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนนเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม 
(Cumulative Credits) ผลลัพธ์ที่ได้คือ ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

37.8.๒ การค านวณดังกล่าวข้างต้นให้ตั้งหารถึงทศนิยม ๔ ต าแหน่ง และให้ปัดเศษ
เฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๔ ขึ้นไป ตั้งแต่ต าแหน่งที่ ๔ เพ่ือให้เหลือทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 
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37.9 รายวชิาที่มีค่าระดับคะแนนทุกรายวิชาจะต้องน าหน่วยกิตของรายวิชานั้น ๆ ไปรวมเป็น
ตัวหารในการค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 37.๑0 ให้ผู้สอนทุกรายวิชาส่งผลการเรียนต่อคณะภายใน ๗ วันท าการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุด
การสอบประจ าภาค และคณะกรรมการประจ าคณะจะต้องให้ความเห็นชอบภายใน ๒๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุด
การสอบประจ าภาค กรณีรายวิชาศึกษาท่ัวไปให้ผู้สอนส่งผลการเรียนไปยังกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองผลการเรียน  

 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจออกประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด
ระยะเวลาแตกต่างจากระยะเวลาตามวรรคหนึ่งก็ได้เป็นกรณี ๆ ไป 

 ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียนตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด
วินัย” 

 ข้อ 11 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 40 ของระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 40 คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา และการอนุมัติส าเร็จการศึกษา  
 40.1 คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (๑) สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้ 
   (๑.๑) การนับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาให้นับครั้งเดียว  
   (๑.๒) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรว่าเป็น 

รายวิชาที่เทียบเท่ากัน ให้นับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นหน่วยกิตท่ีได้ระดับคะแนนสูงสุด 
 (๒) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๘ ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า 
                             (3) ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และ 
ข้อก าหนดของสาขาวิชา โดยไม่มีรายวิชาใดที่ได้ระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ์ I หรือ W ค้างอยู่ ทั้งนี้                
นับรวมถึงรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอน และนักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

       (4) มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
        (5) หากเป็นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน จะต้อง

ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
        (6) ไม่มียอดค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกภาคการศึกษา นอกจากนักศึกษา

กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้คณะขออนุมัติจากอธิการบดีเป็นลายลักษณ์อักษร 
        (7) มีคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศมหาวิทยาลัย 

                     40.2 ให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่องานทะเบียนคณะ  
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๑5 วัน นับตั้งแต่วันเปิด                       
ภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาที่ไม่ยื่นค าร้องดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ  
เพ่ือรับปริญญาในภาคการศึกษานั้น ๆ 
 ให้งานทะเบียนคณะรวบรวมรายชื่อและค าร้องขอส าเร็จการศึกษา น าส่งให้หัวหน้าสาขาวิชา                  
ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร และผ่านคุณสมบัติการส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือประชุมพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
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40.3 ให้คณะจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเสนอต่อนายทะเบียนกองส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติการส าเร็จการศึกษา ก่อนเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา และขอ
อนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย   

๔0.4 วันส าเร็จการศึกษาเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาให้ถือว่านักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตั้งแต่วันทีค่ณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบ เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

40.5 ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  และหนังสือรับรอง
คุณวุฒิ ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว” 

           ข้อ 12  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง เกี่ยวกับวิธีการ                  
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
         ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดไว้ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นกรณ ีๆ ไป 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

(นายสุเมธ  แย้มนุ่น) 
ประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
 


