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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
.................................... 

   โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒)  และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อ วันที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๑ ให้ออกข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 
๒๕๕๑  
 

   ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๕๑”  
 

   ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป  
 

   ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

   ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
     “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
     “อธิการบดี”     หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
     “วิทยาลัย”       หมายถึง  หนว่ยงานทีมี่หน้าทีจ่ัดการศึกษาหลกัสูตรระดบั
ประกาศนียบัตรที่นักเรียน นักศึกษาสังกัด 

     “คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย”   หมายถึง  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่
จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

     “อาจารย์ที่ปรึกษา ”  หมายถึง อาจารย์ที่วิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา
เกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 

     “อาจารย์ผู้สอน”  หมายถึง  อาจารย์ที่วิทยาลัยมอบหมายให้สอนรายวิชาใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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     “นักเรียน”    หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

     “นักศึกษา”   หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

     “การข้ึนทะเบียน”     หมายถึง  การที่มหาวิทยาลัยให้สภาพการเป็นนักเรียน
นักศึกษาแก่ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใหม่ 
     “การรักษาสภาพ”     หมายถึง  การที่นักเรียน นักศึกษารักษาสภาพการเป็น
นักเรียน นักศึกษา 
 

   ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศค าสั่ง 
หรือระเบียบปฏิบัติ  ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 

หมวดที่ ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

   ข้อ ๖ ระบบการจัดการศึกษา ให้ใช้ระบบทวิภาค และคิดเป็นหน่วยกิต 

    ๖.๑  ในระบบทวิภาคแบ่งปีการศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ 
ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Sessions) ก็ได้ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมี ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘  
สัปดาห์  ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละ รายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ  

    ๖.๒  การคิดหน่วยกิตในระบบทวิภาคหนึ่งหน่วยกิตให้มีระยะเวลาศึกษาดังนี้ 
     ๖.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่ 
น้อยกว่า ๑๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
     ๖.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
     ๖.๒.๓ การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม การท าโครงงานหรือกิจกรรม     
การเรียน อ่ืนใดที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ 
     ๖.๒.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบ 
หมายที่เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ  
    
   ข้อ ๗  มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีระบบการจัดการศึกษาอ่ืนด้วยก็ได้ เช่น ระบบไตรภาค 
ระบบชุดวิชา ระบบการสอนทางไกล และระบบอ่ืน ๆ โดยการจัดระบบการศึกษานั้น ๆ ต้องมีระยะเวลาศึกษาและ
จ านวนหน่วยกิต  ในสัดส่วนที่เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค  และให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ ๒ 

การรับเข้าศึกษา 
 

   ข้อ ๘ การรับบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนักศึกษา สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
    ๘.๑ การรับผ่านระบบคัดเลือกของวิทยาลัย 

    ๘.๒ การรับโดยวิธีตรงและวิธีพิเศษ 

    ๘.๓ การรับเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลง 
ของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

    ๘.๔ การรับโดยวิธีอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 
   

   ข้อ ๙ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนักศึกษา 

    ๙.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า 

    ๙.๒  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

    ๙.๓  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

    ๙.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่ีก าหนดไว้ ใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรสาขาวิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรสาขาวิชานั้นๆ 

 

หมวดที่ ๓ 

การขึ้นทะเบียนและการรักษาสภาพ 
 

   ข้อ ๑๐ การขึ้นทะเบียน  

    ๑๐.๑ คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา  

     ๑๐.๑.๑ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์รับเข้าศึกษา
เรียบร้อยแล้ว 

     ๑๐.๑.๒ เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยและของวิทยาลัยทุกประการ 

๑๐.๒  ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาแล้วจะต้องรายงานตัว   และขึ้นทะเบียนและ
ช าระเงินค่าข้ึนทะเบียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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       ๑๐.๓  หนังสือรับรองความประพฤติท่ีน ามายื่นในวันรายงานตัวจะต้องให้ผู้รับรองและ
พยานอีกสองคนลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยก่อนน ามายื่น  
 

   ข้อ ๑๑ การรักษาสภาพ  

    ๑๑.๑  นักเรียนนักศึกษาต้องรักษาสภาพเป็นประจ าทุกปีการศึกษา และช าระ
เงินค่ารักษาสภาพและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

    ๑๑.๒ นักเรียนนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ ค าสั่ง และ
ประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยและของวิทยาลัย 

    ๑๑.๓ นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า 2.00 โดยให้จ าแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจ ดังนี้ 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
     ๑๑.๓.๑   นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาปกติ
แล้ว และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติท่ีได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 

     ๑๑.๓.๒ นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้ง  ที่ 2 

     ๑๑.๓.๓  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้ง  ที่ 3 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
     ๑๑.๓.๔   นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาปกติ
แล้ว และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติท่ีได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 

๑๑.๓.๕   นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระดับ คะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่  1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป (ภาคการศึกษาท่ี 4) จะได้รับภาวะรอ  พินิจ
ครั้งที่ 2 

                                                ๑๑.๓.๖   นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป (ภาคการศึกษาท่ี 6) จะได้รับภาวะรอ  พินิจ
ครั้งที่ 3 
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หมวดที่ ๔ 

การลงทะเบียนเรียน 
 

   ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน  

    ๑๒.๑ นักเรียนนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยก าหนด  

    ๑๒.๒ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการสอน
 รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือจ ากัดจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง  

    ๑๒.๓ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้นักเรียนนักศึกษาลง ทะเบียนเรียนได้ไม่
ต่ ากว่า  ๙  หน่วยกิตและไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 

    ๑๒.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่
เกิน ๙  หน่วยกิต 

    ๑๒.๕ ในกรณีที่มีความจ าเป็น การลงทะเบียนเรียนมากกว่า หรือน้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑.๓ และ ๑๑.๔  อาจจะกระท าได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้อ านวยการ 

    ๑๒.๖ การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค
ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

    ๑๒.๗ นักเรียนนักศึกษาท่ีไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่  

มหาวิทยาลัยก าหนดจะถูกปรับเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ให้นับวันหยุดราชการรวมด้วย “เว้น
แต่มีเหตุสามารถชี้แจงได้” 

    ๑๒.๘ นักเรียนนักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติจะ ต้อง
ลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับนี้ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา  

    ๑๒.๙ นักเรียนนักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้  มีสิทธิขอยกเว้นหรือโอน
รายวิชาตามท่ีวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

    ๑๒.๑๐ นักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วจะลง ทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่จะ
เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองประกาศนียบัตร  

    ๑๒.๑๑ ในกรณีที่การรักษาสภาพของนักเรียนนักศึกษาเป็นโมฆะ ให้ถือว่าการ
ลงทะเบียนเรียนของนักเรียนนักศึกษาเป็นโมฆะด้วย และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน
ให้กับนักเรียนนักศึกษา 
 

   ข้อ ๑๓  การลงทะเบียนเรียนซ้ า  

    ๑๓.๑ นักเรียนนักศึกษาท่ีได้  R ตามหมวดที่ ๗ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าทันทีที่มีการเปิดสอน นอกจากจะได้รับอนุมัติจากวิทยาลัยให้เลื่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียนได้  
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    ๑๓.๒ นักเรียนนักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้ไม่สูงกว่า D+ 

อีกเพ่ือท าให้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น จ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวม
ในระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน  ๆ

    ๑๓.๓  ในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร และสอบผ่านรายวิชา
ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรแล้วแต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่จะส าเร็จการศึกษาก็อาจจะเรียนซ้ า
เฉพาะรายวิชา ที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึงเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาจ านวน
หน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่ เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่น เดียวกับ
รายวิชาอ่ืน 

    ๑๓.๔ การลงทะเบียนเรียนซ้ าอาจจะได้ผลการเรียนสูงสุดได้และจะไม่บันทึก
ผลการเรียน F ลงในใบแสดงผลการศึกษาแต่ต้องมีบันทึกผลการเรียนส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน F เป็นข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๕ 

การเพิ่มและถอนรายวิชา 
 

   ข้อ ๑๔ การเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
ภายใน ๓ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

   ข้อ ๑๕ การถอนรายวิชาโดยใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
    ๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นใน
ภาคการศึกษานั้นนับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสูตรก าหนด รายวิชาที่
ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา 

    ๑๕.๒ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๕.๑ แต่ไม่เกิน
หนึ่งในสองของระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสูตรก าหนด รายวิชาที่ถอนนั้นจะได้ W การถอนตามนัยนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

   ข้อ ๑๖ เมื่อมีการเพ่ิมหรือถอนรายวิชาแล้ว จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนจะต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับข้อ  ๑๒.๓, ๑๒.๔ และ ๑๒.๕  แห่งข้อบังคับนี้ 
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หมวดที่ ๖ 

การศึกษาแบบร่วมเรียน 
 

   ข้อ ๑๗  การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) เป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แบบไม่นับ
หน่วยกิต 
   ข้อ ๑๘ การลงทะเบียน การเพ่ิม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่วมเรียนให้
ปฏิบัติตาม หมวดที่ ๔ และ ๕ แห่งข้อบังคับนี้ 
 

   ข้อ ๑๙ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็นหน่วยกิต
ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร 
 

   ข้อ ๒๐ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะถือหรืออ้างเป็นเงื่อนไขของรายวิชา ( 

Prerequisite) ที่นับหน่วยกิตไม่ได้ 
 

   ข้อ ๒๑ ถ้านักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้วจะลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นซ้ าเพื่อจะนับหน่วยกิตในภายหลังมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายวิทยาลัยหรือเปลี่ยนสาขาวิชา และ
รายวิชานั้นเป็นรายวิชาที่ก าหนดให้มีการเรียนและนับหน่วยกิตในหลักสูตร 
 

   ข้อ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน ให้ประเมินผลเป็น s 
หรือ U และระบุค าว่า Audit ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อรายวิชา 

 

หมวดที่ ๗ 

ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมายและค่าคะแนน 

 
   ข้อ ๒๓ ระดับคะแนนอักษร ความหมายและค่าคะแนน  
ระดับคะแนนตัวอักษร   ความหมาย   ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต  
 A   ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม ( Excellent )   ๔.๐ 
 B+   ผลการประเมินขั้นดีมาก ( Very Good )   ๓.๕ 
 B   ผลการประเมินขั้นดี ( Good )    ๓.๐ 
 C+   ผลการประเมินขั้นดีพอใช้ ( Fairly Good )   ๒.๕ 

C   ผลการประเมินขั้นพอใช้ ( Fair )    ๒.๐ 
 D+   ผลการประเมินขั้นอ่อน ( Poor )    ๑.๕ 
 D   ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก ( Very Poor )   ๑.๐ 
 F   ผลการประเมินขั้นตก ( Fail)       ๐  
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 ตัวอักษรอื่น ๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I P R S T U และ W ตัวอักษร
เหล่านี้ไม่มีค่าคะแนน ยกเว้น T 
  ตัวอักษร     ความหมาย  
  I     ยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 
  P     ก าลังด าเนินอยู่ (Inprogress) 
  R     เรียนซ้ าชั้น (Repeat) 
  S     พอใจ (Satisfactory) 
  T     รับโอน (Transferred) 
  U     ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
  W     การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 
   
   ข้อ ๒๔ การใช้ตัวอักษร มีวิธีการดังนี้ 
    ๒๔.๑ ตัวอักษร A   B+  B   C+  C   D+  D และ F ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
     ๒๔.๑.๑ รายวิชาที่นักเรียนนักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่  
ประเมินได้เป็นระดับคะแนน 
     ๒๔.๑.๒ เปลี่ยนจาก I ภายในก าหนดเวลาของวิทยาลัยที่รายวิชานั้น
สังกัด 
     ๒๔.๑.๓ การใช้ F นอกเหนือจากข้อ ๒๔.๑.๑, ๒๔.๑.๒ และ ๒๔.๑.๓  
แล้วยังใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้อีก คือ 
     (๑)  นักเรียนนักศึกษาไม่เข้าสอบหรือถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบประจ า
ภาค 

     (๒)  นักเรียนนักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินให้ได้ 
F ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจ าภาคท่ี มหาวิทยาลัยก าหนด 
     (๓)  เปลี่ยนจาก I เพราะนักเรียนนักศึกษาไม่เข้าสอบ หรือไม่ปฏิบัติงาน
ที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้ภายในก าหนดเวลาของวิทยาลัยที่รายวิชานั้นสังกัด 
      (๔)  การลงทะเบียนเรียนโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรายวิชา  
เรียนที่ก าหนดในหลักสูตร 
      (๕)  ไม่ถอนรายวิชาเรียนภายในเวลาที่ก าหนด ตามข้อ ๑๕ 
      (๖)  ฝุาฝืนข้อบังคับ ค าสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
     ๒๔.๒ ตัวอักษร I ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
     ๒๔.๒.๑ นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานยังไม่ครบตามเงื่อนไขที่อาจารย์
ผู้สอนก าหนด 
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     ๒๔.๒.๒ นักเรียนนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ด้วยเหตุสุดวิสัยโดยมี
หลักฐานการลาที่เชื่อถือได้ 
     ๒๔.๒.๓ การให้ I แก่นักเรียนนักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่รายวิชานั้นสังกัดและได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการที่รายวิชานั้นสังกัด  
     ๒๔.๒.๔ เมื่อได้รับอนุมัติให้ได้ I แล้ว ให้วิทยาลัยที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
ก าหนดเวลาสอบหรือปฏิบัติงานให้ครบ ทั้งนี้ต้องไม่เกินภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยนเป็น F เว้นแต่ในกรณี
ที่จ าเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่รายวิชานั้นสังกัดและให้ผู้อ านวยการที่รายวิชานั้น
สังกัด มีอ านาจอนุมัติให้ขยายเวลาได้โดยต้องแจ้งให้ทราบ     ล่วง หน้า 
    ๒๔.๓ ตัวอักษร P ใช้ในกรณีที่รายวิชานั้นที่เปิดสอนติดต่อกันมากกว่า ๑ ภาค
การศึกษา ซึ่งจะต้องวัดผลในภาคการศึกษาสุดท้ายของรายวิชานั้นและต้องประเมินผลเป็น A  B+ B  C+ C  D+ D 
หรือ F  
    ๒๔.๔ ตัวอักษร R ใช้เฉพาะนักเรียนนักศึกษา ซึ่งสอบไม่ผ่านรายวิชาที่วิทยาลัย
ได้ก าหนดไว้เท่านั้น 
    ๒๔.๕ ตัวอักษร S และ U ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
     ๒๔.๕.๑ การประเมินผลรายวิชาที่ก าหนดไว้ว่าไม่มีการประเมินผลเป็น
ระดับคะแนน หรือลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน 
     ๒๔.๕.๒ เปลี่ยนจาก I ภายในก าหนดเวลาของวิทยาลัยที่รายวิชานั้น
สังกัดอยู่ ส าหรับรายวิชาที่ได้ก าหนดการ ประเมินผลเป็น  S และ U 
    ๒๔.๖ ตัวอักษร T ใช้ในกรณีของรายวิชาที่นักเรียนนักศึกษาได้รับอนุมัติ  
ให้โอนได้ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่รับโอนโดยใส่ไว้ในวงเล็บต่อท้ายรายวิชา  
    ๒๔.๗ ตัวอักษร w ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
     ๒๔.๗.๑ รายวิชาที่นักเรียนนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ ๑๕.๒ 
     ๒๔.๗.๒ นักเรียนนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
     ๒๔.๗.๓ นักเรียนนักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 

หมวดที่ ๘ 
การวัดและประเมินผล 

 
   ข้อ ๒๕ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
    ๒๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลส าหรับรายวิชาที่นักเรียนนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนไว้ใน ภาคการศึกษาหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งและเม่ือท าการประเมินผลรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 
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    ๒๕.๒ อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้
นักเรียนนักศึกษาทราบล่วงหน้า 
    ๒๕.๓ การประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตาม หมวดที่ 
๗ 
    ๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพ่ือค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย  
 (Grade Point Average = G.P.A.) 
    ๒๕.๕ วิธีค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  (Cumulative Grade Point 
Average = Cumlative  G.P.A.) ให้ดังนี้ 
     ๒๕.๕.๑ ให้น าผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างค่าคะแนนที่ได้กับ
จ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าคะแนนเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิต สะสม 
(Cumulative Credits) ผลลัพธ์ที่ได้คือ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
     ๒๕.๕.๒ การค านวณดังกล่าวข้างต้นให้ตั้งหารถึงทศนิยม ๔ต าแหน่งและ
ให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไป ตั้งแต่ต าแหน่งที่ ๔ เพ่ือให้เหลือทศนิยม ๒ ต าแหน่ง  
    ๒๕.๖ รายวิชาที่มีค่าคะแนนทุกรายวิชา จะต้องน าหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ 
ไปรวมเป็นตัวหารในการค านวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมยกเว้นกรณีลงทะเบียนเรียนซ้ าจะไม่น าผลการเรียน F 
เดิมมาคิดเกรดเฉลี่ยสะสม 
 

   ข้อ ๒๖ การก าหนดนับชั้นปีนักเรียนนักศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องก าหนดชั้นปี
นักเรียนนักศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนด 
 

   ข้อ ๒๗ การสอบ  
    ๒๗.๑ การสอบแบ่งเป็น  
     ๒๗.๑.๑ การสอบย่อย 
     ๒๗.๑.๒ การสอบกลางภาค 
     ๒๗.๑.๓ การสอบประจ าภาค 
     ๒๗.๑.๔ การสอบประเภทอื่น 

     ๒๗.๒ การสอบย่อย การสอบกลางภาค เป็นการสอบในระหว่างภาค
การศึกษาหนึ่งๆ ผลของการสอบอาจน าไปใช้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งรวมกับผลสอบประจ าภาคก็ได้จ านวนครั้ง เวลา
และวิธีการสอนให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือวิทยาลัยที่รับผิดชอบรายวิชานั้น  

    ๒๗.๓ การสอบประจ าภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชา
เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในภาคการศึกษานั้น หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประจ าภาคให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการสอบประจ าภาค 

    ๒๗.๔ การสอบประเภทอื่น หมายถึง การสอบที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตาม
ข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยก าหนด 
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   ข้อ ๒๘ การส าเร็จการศึกษา นักเรียนนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบ
ตามเงื่อนไข ต่อไปนี้ 
    ๒๘.๑ สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้  

     ๒๘.๑.๑ การนับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาให้นับครั้งเดียว 
     ๒๘.๑.๒ กรณีที่นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรว่าเป็นรายวิชาที่เทียบเท่ากันให้นับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นหน่วยกิตท่ีได้ 
    ๒๘.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  

    ๒๘.๓ มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๘.๑ แห่งข้อบังคับนี้ 
    ๒๘.๔ มีความประพฤติเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

    ๒๘.๕ ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยนักเรียนนักศึกษาอย่างร้ายแรง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนักเรียนนักศึกษา 
    ๒๘.๖ มีคุณสมบัติอื่นตามท่ีหลักสูตรหรือวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยก าหนด  

    ๒๘.๗ การนับวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยให้
การรับรองการส าเร็จการศึกษา 
 

 

หมวดที่ ๙ 

การอนุมัติประกาศนียบัตร 
 

   ข้อ ๒๙ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อจาก
วิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
    ๒๙.๑ วิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเป็นผู้
เสนอชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้สมควรได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้อง
มีคุณสมบัติตาม 

     ๒๙.๑.๑ ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อ
เพ่ือรับประกาศนียบัตร 

     ๒๙.๑.๒ ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
 

   ข้อ ๓๐ การเพิกถอนประกาศนียบัตรกรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติประกาศนียบัตรไปแล้วมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๙ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับ
นี้ ให้สภามหา วิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนประกาศนียบัตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
ประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น 
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หมวดที่ ๑๐ 

การย้ายโอนนักศึกษา 
 

   ข้อ ๓๑ การรับโอนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน  

    ๓๑.๑ นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันอื่น ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง  

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย ถ้าคุณสมบัติและผลการเรียนอยู่ในมาตรฐาน ของมหาวิทยาลัยการรับโอนจะ
กระท าได้ต่อเมื่อมีที่ส าหรับเข้าศึกษา ว่างพอในหลักสูตรที่ขอเข้าศึกษาและให้วิทยาลัยที่จะรับเข้าศึกษาเป็นผู้
พิจารณารับโอน 

    ๓๑.๒ นักเรียนนักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณารับโอน จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้น
สภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันเดิมและต้องได้ศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพัก และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป  

    ๓๑.๓ นักเรียนนักศึกษาท่ีประสงค์จะโอนมาศึกษา จะต้องส่งใบสมัครถึง
 วิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะเข้ารับการศึกษา
นั้น พร้อมกับแนบเอกสารตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 

    ๓๑.๔ หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

    ๓๑.๕ นักเรียนนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอ่ืน มีสิทธิ์เรียนในมหาวิทยาลัยได้
ในระยะเวลาไม่เกินสองเท่าของจ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิม
ด้วย 

    ๓๑.๖ รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับ
คะแนนเดิม และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม 
 

   ข้อ ๓๒ การย้ายวิทยาลัยเรียน  

    ๓๒.๑ การย้ายวิทยาลัยเรียนจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยของวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาและวิทยาลัยที่ประสงค์ขอย้ายเข้าศึกษา  

    ๓๒.๒ นักเรียนนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ขอย้ายวิทยาลัยเรียน จะต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 
     ๓๒.๒.๑ เป็นนักเรียนนักศึกษาท่ียังมีสิทธิ์เรียนในวิทยาลัยเดิม 

     ๓๒.๒.๒ ไม่เคยย้ายวิทยาลัยเรียนมาก่อน 

     ๓๒.๒.๓ มีเวลาศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเดิมไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการ ศึกษา
ปกติและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

    ๓๒.๓ นักเรียนนักศึกษาท่ีประสงค์จะย้ายวิทยาลัยเรียนจะต้องยื่นเอกสารต่างๆ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดต่อวิทยาลัย ทั้งนี้นักเรียนนักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวก่อนเริ่มภาคการศึกษาท่ีขอ
ย้ายอย่างน้อย ๔ สัปดาห์ 
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    ๓๒.๔ หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและอ่ืนๆ  

     ๓๒.๔.๑ การเทียบรายวิชาที่จะโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของวิทยาลัยที่จะ
รับเข้าศึกษา 

     ๓๒.๔.๒ ต้องรับโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบกันได้ทั้งหมด 

     ๓๒.๔.๓ นักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้าย จะต้องเรียนไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษา 

    ๓๒.๕ นักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายมีสิทธิ์เรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้า
ศึกษาไม่เกินสองเท่าของจ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นโดยนับจากวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  
    ๓๒.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยส าหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย
ให้ค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดท่ีรับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนใน
หลักสูตรใหม่ที่ย้ายเข้าศึกษาด้วย 
 

   ข้อ ๓๓ การเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละวิทยาลัย  
 

หมวดที่ ๑๑ 

การลา การพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษาและการคืนสภาพนักเรียนนักศึกษา 
 

   ข้อ ๓๔ การลา  

    ๓๔.๑ การลาแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้  

     ๓๔.๑.๑ การลาปุวยหรือลากิจ 
     ๓๔.๑.๒ การลาพักการศึกษา 
     ๓๔.๑.๓ การลาออก 
    ๓๔.๒ การลาปุวยหรือลากิจ นักเรียนนักศึกษาจะลาได้ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะต้องขอลาพักการศึกษาและการลาที่เก่ียวข้องกับการสอบให้
เป็นไปตามข้อ ๒๗  แห่งข้อบังคับนี้ และตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนดนอกเหนือ จากนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของอธิการบดี 
    ๓๔.๓ การลาพักการศึกษา  

     ๓๔.๓.๑ นักเรียนนักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาใน
กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

(๑) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 
(๒) รับทุนแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่น

ใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(๓) เหตุผลอื่นๆ ที่วิทยาลัยเห็นสมควร 

     ๓๔.๓.๒  วิธีปฏิบัติในการลาพักให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครอง (กรณี
ที่นักเรียนนักศึกษาไม่อาจท าด้วยตนเองได้) ยื่นใบลา พร้อมหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่วิทยาลัยก าหนดผ่านอาจารย์ที่
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ปรึกษาเพ่ือให้ผู้อ านวยการเจ้าสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตท้ังนี้นักเรียนนักศึกษาจะต้องด าเนินการไม่น้อยกว่าสอง
สัปดาห์ก่อนวันแรกของการสอบประจ าภาคตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุ
สุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของวิทยาลัย 

 ๓๔.๓.๓  นักเรียนนักศึกษาจะพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาค
การศึกษาปกติเว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อาจให้ลาพักครั้งละหนึ่งปีการศึกษาได้ โดยต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้อ านวยการ 

 ๓๔.๓.๔  นักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักเรียนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

    ๓๔.๔ การลาออกนักเรียนนักศึกษาต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือรับรองของ
ผู้ปกครองและใบปลอดหนี้โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อ านวยการนักศึกษาสังกัดเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาต 

    ๓๔.๕ หลักฐานที่ใช้ประกอบในการลาต่างๆ ประกอบด้วย  

     ๓๔.๕.๑ ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
     ๓๔.๕.๒ ใบรับรองแพทย(์กรณีลาเนื่องจากปุวย)ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

     ๓๔.๕.๓ หนังสือรับรองจากผู้ปกครองและหนังสือแสดงความเห็นของ
อาจารย์ที่ปรึกษากรณีลาปุวยหรือลากิจเกิน ๑๕ วันหรือ ลาพักการศึกษาหรือลาออก  

     ๓๔.๕.๔ หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาการลาทุกประเภท
ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

     ๓๔.๕.๕ หลักฐานเอกสารประกอบอื่นแล้วแต่กรณี  เช่น เอกสารการ
ได้รับอนุมัติให้ไปฝึกปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ การเรียกตัวเข้ารับราชการทหาร เป็นต้น    
 ๓๔.๕.๖ หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัยกรณีลาออกหรือลาพักการศึกษา 
    ๓๔.๖ การลาพักการศึกษาและการลาออกเม่ือได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้
ถือวันที่อนุญาตเป็นวันที่มีผลในการลาและให้วิทยาลัยเจ้าสังกัดน าส่งส าเนาเอกสารการลานั้นไปยังส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินการต่อไป  

    ๓๔.๗ การลาทุกกรณี จะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นจากข้อบังคับ และระเบียบอื่นใด
ของมหาวิทยาลัย 
   

   ข้อ ๓๕ การพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา นักเรียนนักศึกษาจะพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    ๓๕.๑ ตาย  

    ๓๕.๒ ลาออก  

    ๓๕.๓ ตกออก  

    ๓๕.๔ ถูกสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  



15 
 

    ๓๕.๕ ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักเรียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

    ๓๕.๖ เรียนส าเร็จตามหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตรจากสภา
มหาวิทยาลัยโดยให้ถือว่าวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติประกาศนียบัตรเป็นวันพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เว้นแต่
กรณีท่ีเป็นนักเรียนนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองประกาศนียบัตร  
    ๓๕.๗ ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่
ละภาคการศึกษาโดยมิได้ลาพักการศึกษาตามข้อบังคับ  
    ๓๕.๘ ไม่ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นหรือรักษาสภาพภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละภาคการศึกษายกเว้นในกรณีเหตุสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
    ๓๕.๙ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจ านวนสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ให้นับรวมระยะเวลาที่ลาพักหรือถูกพัก การศึกษาด้วย  
     ๓๕.๑๐ ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ปกครอง หรือลายมือชื่อบุคคลอื่นเพ่ือ
ใช้เป็นหลักฐานเท็จต่อมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๐.๓ แห่งข้อบังคับนี้ 
     ๓๕.๑๑ โอนไปเป็นนักเรียนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
     ๓๕.๑๒ นักเรียนนักศึกษาท่ีมีการทุจริตในการสอบ  
     ๓๕.๑๓ อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 
   ข้อ ๓๖ การคืนสภาพนักเรียนนักศึกษา  
    ๓๖.๑ นักเรียนนักศึกษาท่ีพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุ
ต่อไปนี้ อาจขอคืนสภาพนักเรียนนักศึกษาได้ 
    ๓๖.๑.๑ พ้นสภาพตามข้อ ๓๕.๒, ๓๕.๘ และ ๓๕.๑๓ หรือ 
    ๓๖.๑.๒  พ้นสภาพเนื่องจากได้รับการประเมินให้ได้อักษร I และถูกประเมินให้ตก
ออก โดยยังไม่ได้แก้ผลการประเมินอักษร I 
   ๓๖.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักเรียนนักศึกษาให้ออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

หมวดที่ ๑๒ 
บทก าหนดโทษ 

 

   ข้อ ๓๗ นักเรียนนักศึกษาท่ีกระท าผิด หรือฝุาฝืนข้อบังคับนี้ ต้องรับโทษทางวิชาการ
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓๘ แห่งข้อบังคับนี้ และอาจจะถูกลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
วินัยนักเรียนนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งด้วย 
 

   ข้อ ๓๘ โทษทางวิชาการ มี ๔ สถาน ดังนี้  
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    ๓๘.๑ ให้ปรับตกรายวิชาที่เป็นกรณีสาเหตุการกระท าผิดหรือการฝุาฝืน
 ข้อบังคับนี้ เช่น ทุจริตในการสอบ ปรับตกในรายวิชานั้น และให้บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์  

    ๓๘.๒ ให้ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบก่อนและรายวิชาที่กระท าผิดตาม
ข้อบังคับนี้ส าหรับภาคการศึกษานั้น 

    ๓๘.๓ ให้ปรับตกทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ส าหรับภาคการศึกษานั้น  

    ๓๘.๔ ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยให้พ้นสภาพจากการเป็น
 นักเรียนนักศึกษาแต่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย  

   ข้อ ๓๙ การด าเนินการเมื่อมีการกระท าผิด หรือฝุาฝืนข้อบังคับนี้  
    ๓๙.๑  ให้ผู้ที่ตรวจพบว่านักเรียนนักศึกษากระท าผิดหรือฝุาฝืนข้อบังคับนี้
รวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆ รายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและเสนอโทษ  

    ๓๙.๒ ให้คณะเสนอผลการพิจารณาโทษต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมขั้นหนึ่ง โดยให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาได้ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังจากวัน
สุดท้ายของการส่งผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

    ๓๙.๓ ให้วิทยาลัยบันทึกประวัติการลงโทษ และแจ้งให้นักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  

   ข้อ ๔๐ นักเรียนนักศึกษาท่ีถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้ หรือไม่ได้รับประกาศนียบัตรตาม 
ข้อ ๒๙ อาจอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
    ๔๐.๑ ให้นักเรียนนักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในก าหนด 
 ๓๐ วัน นับแต่วันทราบค าสั่งลงโทษ  

    ๔๐.๒ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์  

    ๔๐.๓  การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้นจะอุทธรณ์
แทนคนอื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้  
   ข้อ ๔๑ ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย มีค าสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตาม
ควรแก่กรณีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้อ านวยการให้ถือเป็นที่สุดยกเว้นกรณีให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน
นักศึกษาให้เสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย 
   กรณีการอุทธรณ์การไม่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร  ให้อธิการบดีเสนอความเห็นต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย 

   ค าวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสองให้ถือเป็น
ที่สุด แล้วแจ้งค าวินิจฉัยเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน ๑๕ วัน 
 

           ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
   

      (ศาสตราจารย์ นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์)  

               นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 


