
เสนทางสูการสําเร็จการศึกษา

รองศาสตราจารย ดร.รสริน  วองวิไลรัตน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร



เสนทางสูการสําเร็จการศึกษา
นิสิตรายงานตวัขึ�น

ทะเบียนเป็นนิสิตใหม่

พบอาจารยที์�ปรึกษา

ตรวจสอบแผนการเรียน 
และเตรียมตวัลงทะเบียน

ระบบทะเบียน online 

www.reg.nu.ac.th

ลงทะเบียนเรียน

พิมพใ์บแจง้หนี�

ชาํระเงินผา่นธนาคาร
ที�กาํหนด เปิดภาคเรียน สอบกลางภาค สอบปลายภาค ปิดภาคเรียน

อาจารยส่์งผลการเรียน
ผา่นคณะมายงั กบศ.

กบศ. ประกาศผล
การศึกษา

นิสิตตรวจสอบจบ ตาม
โครงสร้างหลกัสูตร

นิสิตยื�นขอสาํเร็จการศึกษา

ผ่าน

ไม่ผ่านให้กลับมาพบอาจารย์ที�ปรึกษา ชั�นปีการศึกษา
ต่อไป หรือนิสิตสําเร็จการศึกษาชั�นปีสุดท้าย

นิสิตตรวจสอบ
สถานภาพ

นิสิตตรวจสอบ
สถานภาพ

นิสิตตรวจสอบ
รายชื�อรับปริญญา
นิสิตตรวจสอบ

รายชื�อรับปริญญา
รับจดหมาย

แจง้รับปริญญา
รับจดหมาย

แจง้รับปริญญา

รับพระราชทาน
ปริญญาบตัร

รับพระราชทาน
ปริญญาบตัร



รูหรือไม?

ถาไมลงทะเบียนเรียนในเวลาทีก่ําหนด จะเสียคาปรับ

ถาไมชําระเงินในเวลาทีก่ําหนด จะพนสภาพนิสิต



คาปรับกรณีไมลงทะเบียนเรียนภายในเวลาทีก่ําหนด ประจําปการศึกษา 2559

• คาคืนสภาพนิสิต =  1,000  บาท

• คาปรับรายสัปดาห =    100  บาท

• คารักษาสภาพ ภาคเรียนตน =    375  บาท

• คารักษาสภาพ ภาคเรียนปลาย =    150  บาท

สัปดาหของการจัดการเรียนการสอน

1 2 3 4 5 6 7 8
นิสิตชําระคาลง

ทะเบียน
(หากไมชําระจะ
พนสภาพการ

เปนนิสิต)

1,000 +100
= 1,100

1,000 +200
= 1,200

1,000 +300
= 1,300

1,000 +400
= 1,400

1,000 +500
= 1,500

ลงทะเบียนเรียนลาชา
คาปรับวันละ 25 บาท

หมายเหตุ : นิสิตตองเขียนคํารอง (NU7) ขอคืนสภาพนิสิต และลงทะเบียนหลังกําหนด โดยชําระ
คาธรรมเนียมและคาปรับ  กรณี มาขอชําระคาลงทะเบียนตั้งแตสัปดาหที่  9 เปนตนไป 
มหาวิทยาลัยจะใหรักษาสภาพการเปนนิสิตไวเทานั้น



การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา

ภาคเรียน
ตน

ภาคเรียน
ปลาย

ภายใน 2 
สัปดาห

การเพิ่มรายวิชา ผาน www.reg.nu.ac.th

ภาคเรียน
ฤดูรอน

ภายใน 1 
สัปดาห

หมายเหตุ : นับจากวนัเปิดภาคเรียน

http://www.reg.nu.ac.th/


การถอนรายวิชา

ไมปรากฏอักษร 
W 

ภายใน
ระยะเวลา

ของการเพิ่ม
รายวิชา

ไดรับอักษร W 
สัปดาหที่ 

3-12



การลาพักการศึกษา

นิสิตเขียนคํารอง NU.17 
(โดยมีผูปกครองลงชื่อยินยอมและรับทราบ) 

ผานอาจารยที่ปรึกษา 

คณบดีตนสังกัดนิสิตเปนผูอนุมัติ

สงคํารองใหงานทะเบียนฯ

เสนอมหาวิทยาลัย และบันทึกขอมูล



ปริญญาตรี

ทางวชิาการ
วชิาการ

แบบก้าวหน้าทางวชิาการ

วิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ

วชิาชีพหรือปฏิบัตกิาร

แบบก้าวหน้าทางวชิาชีพหรือ
ปฏิบัติการ



โครงสร้างหลกัสูตร

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2558 
ทางวชิาการ วชิาชีพ หรือปฏิบัติการ

4 ปี 5 ปี 6 ปี
ป.ตรี

ต่อเนื�อง
ป.ตรี

ก้าวหน้า
1. หมวดวชิาศึกษาทั�วไป ไม่น้อยกว่า
    - วิชาบังคบัไม่นับหน่วยกติ

30 30 30 30 30

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  72 90 108 42
วชิาทฤษฎี

ไม่น้อยกว่า 18 นก.

72
วชิาบัณฑิตศึกษา

ไม่น้อยกว่า 12 นก.

2.1 วิชาพื�นฐาน    
2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
     2.2.1 วิชาบังคับ
     2.2.2 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า          
2.3 วิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี    
2.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์วชิาชีพ  
     2.4.1 สหกจิศึกษา
     2.4.2 การฝึกงานหรือฝึกอบรมในต่างประเทศ
     2.4.3 ประสบการณ์วชิาชีพ

 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 6 6 6

         รวมไม่น้อยกว่า 120 150 180 72



10

Compulsory Courses: 4-year Curriculum

Component Courses
No. of 
Credits

Compulsory
Courses

General Education 30(1) 
credits

- English 9 credits

- Communicative English 
for Specific Purpose

1 credit

- Communicative English 
for Academic Analysis

1 credit

- Communicative English 
for Research Presentation

1 credit

- Sport and Exercise Non-credit

- International Academic & 
Professional Training Or 
Co-operative Education

6 credits

- Undergraduate Thesis 6 credits

การคิดหนวยกิต
• วิชาภาคทฤษฎีที่บรรยาย/อภิปรายปญหาไมนอย

กวา 15 ชั่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ = 1 หนวยกิต 
ระบบทวิภาค (ไมนับรวมกับชั่วโมงสอบ)

• วิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝก/ทดลองไมนอยกวา 30 
ชั่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ = 1 หนวยกิต ระบบ
ทวิภาค

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2559
• การฝกงาน/ฝกอบรมในตางประเทศ/การฝก

ภาคสนาม ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษาปกติ = 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค

• การฝกสหกิจศึกษา ทั้งใน/ตางประเทศ ใชเวลา
ฝกสหกิจศึกษา ไมต่ํากวา 16 สัปดาห อยางตอเนื่อง 
= 6 - 9 หนวยกิต ระบบทวิภาค



การจําแนกสภาพนิสิตจากผลการเรียน

นิสิตปกติ • ผลการเรียน ≥  2.00

นิสิตรอพินิจ • ผลการเรียน  ≥ 1.50  แต  ≤  2.00

นิสิตพน
สภาพ

• ผลการเรียน  ≤  1.50  หรือ
มีสถานะรอพินิจครบ 3 
ครั้ง/ภาคเรียน



การตรวจสอบสถานภาพนิสิตจากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียน
สําหรับนิสิตปรญิญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา

ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4

ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย

GPA 2.10
(ปกติ)

GPA 2.00
(ปกติ)

GPA <1.50 
(พนสภาพนิสิต)

GPA 2.00
(ปกติ)

GPA <2.00
(รอพินิจ)

GPA 2.00
(ปกติ)

GPA <1.75 
(พนสภาพนิสิต)

GPA 2.00
(ปกติ)

GPA <1.75
(พนสภาพนิสิต)

• 4 ป ใชเวลาไมเกิน 8 ปการศึกษา
• 5 ป ใชเวลาไมเกิน 10 ปการศึกษา
• 6 ป ใชเวลาไมเกิน 12 ปการศึกษา

• คิด GPA การจําแนกสภาพนิสิตเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
• ผลการศึกษาภาคฤดูรอน ใหรวมกับผลการศึกษาภาคถัดไปที่นิสิตลงทะเบียนเรียน ยกเวนผูจบการศึกษาภาคฤดูรอน

• การลงทะเบียนในระบบทวิภาค ลงทะเบียนรายวิชาของภาคการศึกษาปกตไิมนอยกวา 9 แตไมเกิน 22 
หนวยกิต และสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต



การตรวจสอบสถานภาพนิสิตจากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียน
สําหรับนิสิตปรญิญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา

ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4

ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย

GPA 2.10
(ปกติ)

GPA 1.98
(รอพินิจครั้งท่ี 1)

GPA 2.00
(ปกติ)

GPA 1.85
(รอพินิจครั้งท่ี 2)

GPA 1.99
(รอพินิจครั้งท่ี 3)

นิสิต ก มีผลการเรียน ต่ํากวา 2.00 จํานวน 3 ภาคเรียน หรือ 3 ครั้ง 
เฉพาะฉะนั้น นิสิต ก ก็จะตองพนสภาพนิสิต ในช้ันปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

• 4 ป ใชเวลาไมเกิน 8 ปการศึกษา
• 5 ป ใชเวลาไมเกิน 10 ปการศึกษา
• 6 ป ใชเวลาไมเกิน 12 ปการศึกษา

• คิด GPA การจําแนกสภาพนิสิตเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
• ผลการศึกษาภาคฤดูรอนใหรวมกับผลการศึกษาภาคถัดไปที่นิสิตลงทะเบียนเรียน ยกเวนผูจบการศึกษาภาคฤดูรอน

• การลงทะเบียนในระบบทวิภาค ลงทะเบียนรายวิชาของภาคการศึกษาปกตไิมนอยกวา 9 แตไมเกิน 22 
หนวยกิต และสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต



การตรวจสอบสถานภาพนิสิตจากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียน
สําหรับนิสิตปรญิญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ตอ)

• มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตที่พนสภาพกลับเขาเปนนิสิตใหมถามีเหตุผลสมควรโดยถือระยะเวลาที่
พนสภาพนิสิตนั้นเปนระยะเวลาพักการศึกษา นิสิตตองชําระคาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และ
คาธรรมเนียมอื่นๆที่คางชําระเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา 

• มหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติเพื่อพนสภาพไปแลว 2 ป

ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4

ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย

*ภาคการศึกษาปกต*ิ

นิสิตไมได
ลงทะเบียน

**หากไมปฏิบัติตาม 
จะพนสภาพการเปนนิสิต**

ขออนมุตัิลาพกัการศกึษาตอ่

คณบดี

เสียค่าธรรมเนียมเพื�อขึ �น

ทะเบียน/รักษาสภาพนิสติ

ภายใน 15 วัน
จากวันเปด
ภาคการศึกษา



ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4

ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย

การคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ยายสาขาวิชาหรือยายคณะ

จํานวนหนวยกิต x คาระดับขั้นของรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร/สาขาวิชาที่รับเขา 
**ไมวาจะเปนรายวิชาที่เทียบใหหรือไมก็ตาม** 

 รายวิชาที่ไมปรากฏในหลักสูตร/สาขาวิชาที่รับเขา ไมนําคาระดับขั้นมาคํานวณ

การคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

คํานวณเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม

นิสิตที่ขอลงทะเบียนเขารวมเรียนเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู (Audit)

ตองผานความเห็นชอบของอาจารยผูสอน คณะ/หนวยงานที่รายวิชานั้นสังกัด 
+ ยื่นหลักฐานนั้นตอมหาวิทยาลัย 

 นิสิตจะตองชําระคาหนวยกติรายวิชาตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย และนิสิตจะไดรับผล
การเรียนเปนอักษร S/U

การตรวจสอบสถานภาพนิสิตจากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียน
สําหรับนิสิตปรญิญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ตอ)



 ตองมีเวลาเรียนแตละรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ไดรับการวัดผล
และประเมินในรายวิชานั้น ผูไมมีสิทธิ์จะไดรับระดับขั้น F หรืออักษร U แทน

ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4

ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย

การตรวจสอบสถานภาพนิสิตจากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียน
สําหรับนิสิตปรญิญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ตอ)

 มหาวิทยาลัยใชระบบขั้นและคาระดับขั้นในการวัดผลและประเมินผล นอกจากรายวิชาที่กําหนดให
ประเมินผลดวยอักษร S และ U

 อักษร  S  U  I  P และ W  
ไมนํามาคํานวณหาคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย



อักษร  I  เปนสัญลักษณที่แสดงวานิสิตไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชานั้นใหเสร็จสมบูรณได  โดยมี
หลักฐานแสดงวามเีหตุสุดวิสัยบางประการ การใหอักษร I ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและ
การอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู นิสิตจะตองดําเนินการขอรับการวัดผลและประเมินผลเพื่อแก
อักษร I  ใหสมบูรณภายใน  4  สัปดาหนับแตวันเปดภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียนเรียน  หากพน
กําหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร  I  เปนระดับขั้น  F  หรือ  อักษร  U

อักษร  P  เปนสัญลักษณที่แสดงวารายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยูและไมมีการวัดและ
ประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งนี้ใหใชเฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดอักษร  P  
จะเปลี่ยนก็ตอเมื่อมีการวัดและประเมินผล  ภายในระยะเวลาไมเกินวันสุดทายของการสอบปลายภาค 
ประจําสองภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ตามวรรคกอนแลวมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนอักษร  P  เปนระดับขั้น  F  หรือ อักษร  U

ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4

ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย

การตรวจสอบสถานภาพนิสิตจากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียน
สําหรับนิสิตปรญิญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ตอ)



 อักษร  W  นิสิตไดถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน/ลงทะเบียน
ผิดเงื่อนไข/เปนโมฆะ/นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น

มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัตใิหนิสิตถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน

 การนับหนวยกิตสะสมและการคํานวณหาคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
นับเฉพาะหนวยกติของรายวิชาที่สอบไดเทานั้น 

ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4

ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย

การตรวจสอบสถานภาพนิสิตจากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียน
สําหรับนิสิตปรญิญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ตอ)

หน่วยกิต � ค่าระดบัขั �นทกุวิชารวมกนั

จํานวนหน่วยกิตทั �งหมด

**กรณทีี่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดียวกันมากกวาหนึ่งครั้ง จะคํานวณจาก
หนวยกิตและคาระดับขั้นที่นิสิตลงทะเบียนเรียนครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว**



การตรวจสอบสถานภาพนิสิตจากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียน
สําหรับนิสิตปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ต่อ)

ชั�นปีที� 1 ชั�นปีที� 2 ชั�นปีที� 3 ชั�นปีที� 4

ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น
ภาคเรียน

ปลาย
ภาคเรียน

ต้น
ภาคเรียน

ปลาย

การเรียนซ้ํา รายวิชาใดที่นิสิตสอบไดต่ํากวา C นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ําได รายวิชาบังคับใดตาม
โครงสรางหลักสูตรที่นิสิตสอบได F นิสิตตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา รายวิชาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรที่
นิสิตสอบได U นิสิตตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา

 การลา นิสิตที่ประสงคจะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกวา ใหยื่นใบลาตาม
แบบฟอรมของมหาวิทยาลัย พรอมกับหนังสือยินยอมจากผูปกครองผานอาจารยที่ปรึกษาถึงคณบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติแลวแจงมหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป นิสิตที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ หรือมากกวา จะตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตทุกภาคการศึกษา



การตรวจสอบสถานภาพนิสิตจากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียน
สําหรับนิสิตปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ต่อ)

ชั�นปีที� 1 ชั�นปีที� 2 ชั�นปีที� 3 ชั�นปีที� 4

ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น
ภาคเรียน

ปลาย
ภาคเรียน

ต้น
ภาคเรียน

ปลาย

การยายสาขาวิชา การยายสาขาวิชาภายในคณะ ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะและภาควิชานั้น
                        การยายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปนี้
• นิสิตที่ประสงคจะขอยายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ภาควิชา

และคณบดีคณะเดิมและไดเรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแลว ไมนอยกวาสองภาคการศึกษาปกติ  
• การยายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย โดยผานการพิจารณาของคณะ

หรือหนวยงานทีเ่ทียบเทาที่นิสิตสังกัดและจะรับยายไปสังกัดนั้น ทั้งนี้ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
• การยายสาขาวิชาหรือยายคณะจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมการยายสาขา ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย และตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนวันเปดภาคการศึกษาที่นิสิตประสงคจะยายไป
• เมื่อนิสิตไดยายสาขาวิชาแลว รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจนํามาคํานวณหาคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยใน

สาขาวิชาใหมได



การทดสอบความรูภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานพัฒนาวิชาการดานภาษาจัดใหมีการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ (English 
Proficiency) สําหรับนิสิตปริญญาตรี ตามปฏิทินการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ 
(CEPT) โดยใชแบบทดสอบ Cambridge Placement Test Online ที่เทียบเคียงกับ 
Common European Framework of Reference for Languages แบงเปน 
Level ดังนี้

A1 Starter
A2 Basic
B1 Intermediate
B2 Upper-Intermediate
C1 Proficiency



เกณฑสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
TOEFL iTP 400 คะแนน
Paper-based TOEFL 400 คะแนน
Computer-based TOEFL 115 คะแนน
Internet-based TOEFL 40 คะแนน
IELTS 4.5 คะแนน
CEPT B1 (50 คะแนน)

การทดสอบความรูภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ



เงื่อนไขสําหรับการสําเร็จการศึกษา คือ

นิสิตทุกคนจะตองไดรับการทดสอบความรูภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การทดสอบความรูภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ



ป 1 เทอม 1: สอบวัดความรูภาษาอังกฤษ (โดย NULC)

ผานเกณฑ

หลักสูตรภาษาไทย: A2 (29 
คะแนนขึ้นไป)

หลักสูตรนานาชาติ: B1 (50 
คะแนนขึ้นไป)

ไมผานเกณฑ

รับการอบรมพัฒนาภาษา

ชั้นปสุดทาย: เขารับการ
ทดสอบอีกครั้ง

 NULC ออกใบรับรองผลการสอบแตละครั้ง และแจงผลคะแนนการสอบครั้งสุดทายมาใหกองบริการ
การศึกษาเพื่อบันทึกในระบบออนไลน



การตรวจสอบสถานภาพนิสิตจากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียน
สําหรับนิสิตปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ต่อ)

ชั�นปีที� 1 ชั�นปีที� 2 ชั�นปีที� 3 ชั�นปีที� 4

ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น
ภาคเรียน

ปลาย
ภาคเรียน

ต้น
ภาคเรียน

ปลาย

การเสนอใหไดรับปริญญาตรี
• ในภาคการศึกษาสุดทายที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษา นิสิตตองยื่นใบรายงานคาดวาจะสําเร็จการศึกษา โดย

ผานอาจารยที่ปรึกษาตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปดภาคเรียนทั้งนี้นิสิตตองมี
สถานภาพการเปนนิสิตในภาคการศึกษาที่ยื่นใบรายงาน

• นิสิตที่ไดรับการเสนอใหไดรับปริญญาตรี ตองเรียนรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้น และไมมีรายวิชาใดไดรับอักษร I หรืออักษร P

• นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาตองใชเวลาศึกษา อยูในมหาวิทยาลัยนเรศวรอยางนอย 1 ปการศึกษา
• มคีาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00



หลักเกณฑฯ
• คุณสมบัติของผูขอโอนหนวยกิตรายวิชา
- นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาที่จะเทียบโอนหนวยกิต กอนไปศึกษาตางประเทศ/การลงทะเบียนเรียนรายวิชา

เลือกเสรี ตองไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
- ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรมาแลวอยางนอย 2 ภาคการศึกษา และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอย

กวา 2.00 ตองมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00
• เกณฑการพิจารณาการโอนหนวยกติรายวิชา
- เนื้อหารายวิชา/กลุมวิชา Course Description หรือ ประมวลผลรายวิชา Course Syllabus ตองครอบคลุม

ไมนอยกวา 3 ใน 4 หรือ อยูในมาตรฐานเดียวกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ขอเทียบ โดยผานการ
พิจารณาตรวจสอบจากภาควิชาและคณะ

- จํานวนหนวยกติแตละวิชาตองมากกวา หรือเทียบเทากับรายวิชาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้จํานวนหนวย
กิตที่รวมขอโอนทั้งหมดไมเกิน 3 ใน 4 หรือรอยละ 4 หรือรอยละ 75 ของหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

• การขอเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา
- หลังกลับจากการศึกษาตางประเทศ คณะแจงผลการเรียนนิสิต โดยแนบผลการพิจารณารับรองการเทียบ
เนื้อหารายวิชา/กลุมวิชา จากหัวหนาภาควิชาที่รายวิชาสังกัดพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการ
เรียนและแนบ Transcript ของนิสิต เสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการเรียนและเทียบโอนหนวยกิต



การได้รับรางวลัเรียนดี
• รางวัลเรียนดีประจําป มหาวิทยาลัยจะมอบเกียรติบัตรใหกับนิสิตที่มีผลการเรียนดี

ประจําปการศึกษาหนึ่ง ๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติ ในป
การศึกษานั้น ไมนอยกวา 32 หนวยกิต ไมเคยไดรับระดับขั้น F หรือ อักษร U และ
ตองมีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปการศึกษานั้น ๆ 3.75 ขึ้นไป นิสิตปสุดทายของ
หลักสูตรไมอยูในขายของสิทธิไดรับรางวัลเรียนดี

•  รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร นิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร ไดรับปริญญาเกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไปมีสิทธิไดรับรางวัลเหรียญ
ทอง



นิสิตได้รับเกยีรตินิยม

• ไม่มีรายวิชาใดที�สอบไดอ้กัษร F หรือ U

• ไม่ลงทะเบียนเรียนซํ�ารายวิชาใด

• กรณีมีการเทียบโอนผลการเรียน จาํนวนหน่วยกิตที�ขอเทียบโอนตอ้ง
ไม่เกิน 1 ใน 6 ของจาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร

• เกียรตินิยมอนัดบัหนึ�ง ผลการเรียน 3.50 ขึ�นไป

• เกียรตินิยมอนัดบัสอง ผลการเรียน 3.25-3.49



คุณสมบัติของนิสิตที�สําเร็จการศึกษา

• เขา้เรียน และสอบผา่น ครบ ตามหลกัสูตร และเงื�อนไขของสาขาวิชานั�นๆ

• ไม่มีรายวิชาใด ไดรั้บอกัษร I, P

• มีระยะเวลาเรียนตามที�กาํหนด

• มีผลการเรียนเฉลี�ยสะสมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 2.00

• ไดรั้บการทดสอบความรู้ดา้นภาษาองักฤษ และความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศ

• ยื�นใบรายงาน (NU 25) ขอสาํเร็จการศึกษาในเวลากาํหนด



คาํแนะนํา

ควรแนะนาํนิสิตใหศึ้กษาระเบียบขอ้บงัคบัฯ  แผนการศึกษา คู่มือ
หลกัสูตรและคู่มืองานทะเบียน เพื�อจกัไดป้ฏิบติังานใหถู้กตอ้ง และ
เป็นประโยชน์ในการวางแผนการเรียนของนิสิต ไม่ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่ตนเองและมหาวิทยาลยั ตลอดระยะเวลาที�นิสิตศึกษา
เล่าเรียนในมหาวิทยาลยันเรศวร






