
หมวดที่ 7 การส าเร็จการศึกษา
               และการได้ปริญญาเกียรตินิยม 



คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร

 มีความประพฤติดี
 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่หลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยก าหนด    
     และผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 ไม่ติดค้างระดับคะแนน  E  F และ I ในรายวิชาทีล่งทะเบียนเรียน
 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00
 ผ่านการประเมินความสามารถทางทักษะภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และ  
      คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
 มีเวลาเรียนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา  ดังนี้ ….



 นักศึกษาภาคปกติ

หลักสูตรปริญญาตรี (4ปี)  – ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
     6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) –ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
      4 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) – ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
      8 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา



นักศึกษาภาคพิเศษ

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)  – ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
     10 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) –ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า   
     6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) – ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
      13 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา



ลงทะเบียนเรยีนครบโครงสร้างหลักสูตร 
แต่มีผลการเรียนบางรายวชิาเปน็  E จะ

ส าเร็จการศึกษาได้หรือไม่?

ตอบ  การลงทะเบยีนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร หมายถึงลงทะเบียนครบทุกหมวดวิชา 
และมีจ านวน หน่วยกิตที่สอบได้ตามเกณฑ์ ถ้ามีผลการเรียน E จะต้องเรียนซ้ าในรายวิชา
เดิมจนกว่าจะสอบได้ แต่ถ้าเป็น รายวิชาเลือกท่ีไม่ได้บังคับ 
ให้เลือกเรียนรายวิชาอื่น ท่ีมีจ านวนหน่วยกิตเท่ากันแทน และต้องเป็นรายวิชาท่ีจัดอยู่ใน
หมวดวิชาเดียวกันกับวิชาท่ีติด E และเมื่อแก้ผลการเรียนจาก E เป็นเกรดแล้ว จึงจะ
สามารถขอส าเร็จการศึกษาได้ตามระเบียบวัดผลและประเมินผล



ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียน D 
และ D+ มีสทิธ์ิ ได้รับเกียรตินิยม

หรือไม่?

ตอบ       ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ค่าคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 3.25 
 ขึ้นไปได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 และ 3.60 ขึ้นไป ได้รับเกียรตนิิยมอันดับ 1  
แตต่้องไม่มีผลการเรียน  ในหมวดวิชาเฉพาะด้านไม่ต่ ากว่า C 

ถ้าผู้ส าเร็จการศึกษาได้ค่าคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ดังกล่าว  
มีรายวิชา ที่ได้ D หรือ D+ ไม่เกิน 2 รายวิชา ในหมวดวิชาเลือก 
(หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี) จะมีสิทธิไ์ด้รับเกียรตินิยม



ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว หรือได้รับการอนุมัติส าเร็จ
การศึกษาแล้วจะ ขออนุญาต ลงทะเบียนเรียน

เพ่ิมเติม ได้หรือไม?่

ตอบ  ผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนเรยีนเพิ่มรายวิชาได้ 

เพราะ...
      1) วนัที่ไดร้ับอนุมัติผลการศึกษา จะเปน็วันก่อนวันลงทะเบียนเพิ่มเติม
         ใบรายงานผลการเรียน  จึงไม่สามารถแสดงรายวิชาที่เรียนหลังจาก
         วันที่ส าเร็จการศึกษาได้
     2) ผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วจะถูกจ าหน่ายชื่อออกจากระบบทะเบียน
         การเปน็นักศึกษา หรือ ไม่มีสถานภาพการเปน็นักศึกษา ท าให้ไม่สามารถ    
         ลงทะเบียนได้



เหตุที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่าช้า 
เป็นเพราะสาเหตุใดบ้าง ?

ตอบ   กรณีนักศกึษาส าเร็จการศึกษาไม่พร้อมกันทั้งหมู่เรียน หรือ มีผู้ส าเร็จ การศึกษา
           ล่าช้ากว่าเพื่อนในหมู่เรียน  เกิดจากสาเหตุ ดังนี้...

1.  มีผลการเรียนตดิ E และ I
2. ลงทะเบียนเรียนไม่ครบโครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากมีการยกเลิกรายวิชาหรือ

                 รักษาสถานภาพการเปน็นักศึกษา
3. ช าระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า หรือยังไม่ได้ช าระเงินค่าลงทะเบียน ท าให้ไม่มีผล

                 การเรียนในภาคการศึกษาดังกล่าว
4. ลงทะเบียนผิด เช่น รายวิชาไม่ตรงกับหลักสูตร, การเข้าเรียนผิด หมู่เรียน (Section)
5.  ขาดสอบปลายภาค



ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว
จะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล หรือค า

น าหน้าชื่อได้หรือไม่?

ตอบ   ไม่ได ้ เพราะ...
           การเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล และค าน าหน้าชื่อ ต้องด าเนินการ 
          ก่อนการได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา  และถ้าต้องการน า  
          ใบรายงานผลการศึกษา,ใบรับรองคุณวุฒิ และใบปริญญาบัตร 
          ไปใช้ประกอบการสมัครงาน สมัครสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
          ให้ใช้ใบเปลี่ยนชื่อแนบเอกสารการส าเรจ็การศึกษา



นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกนิจ านวนของ 
หน่วยกิตรวม

แตไ่ม่ครบโครงสร้างหลักสูตร
 ส าเร็จการศึกษาได้หรือไม่?

  ตอบ เกณฑ์ในการส าเร็จหลักสูตร ต้องเรียนรายวิชาครบโครงสร้างหลักสูตร
แต่ละหมวดวิชาต้องครบไม่ขาดหมวดใดหมวดหนึ่ง

 ***  ดังนั้น ถ้าเรียนไม่ครบตอบโครงสร้างของหลักสูตร จะส าเร็จ
การศึกษาไม่ได้แม้จ านวนหน่วยกิตที่เรียน จะเกินหน่วยกิตรวม ของหลักสูตร 

ก็จะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านครบทุกหมวดวิชาของ
โครงสร้างหลักสตูรจึงจะส าเร็จการศึกษาได้ ***



นักศึกษาเรียนครบโครงสร้างหลกัสูตร และมี
คุณสมบัติที่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ แต่ไม่ประสงค์จะ

ขอส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้น เพื่อจะขอ
ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมได้หรือไม่?

ตอบ  สามารถท าได้ แต่ต้องแจ้งความจ านง ให้งานทะเบียนทราบก่อนล่วงหน้า  
จะได้ไม่ส่งรายชื่อเพื่อขออนุมัติผลการศึกษา  โดยนักศึกษาไม่ต้องส่งใบขอส าเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษานัน้ ๆ 

แต่มีเงื่อนไข คือ นกัศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมถึงแม้ว่าจะได้ค่าคะแนนเฉลี่ย
ถึงเกณฑ์  เนื่องจากใช้เวลาในการศึกษาเกินจากแผนการเรียนที่ก าหนดไว้



วันที่เรียนครบหลักสูตร
กับวันทีส่ าเร็จการศึกษาเป็นวันเดียวกัน  หรือไม่ ?

ตอบ  ไม่ได้เป็นวันเดียวกัน เพราะว่า...     
        - วันที่เรียนครบหลักสูตร เป็นวันที่มีผลการเรียนทุกวิชาครบตามหลักสูตร
        - แต่วันที่ส าเร็จการศึกษา จะเป็นวันที่นายทะเบียน  ขออนุมัติผลการศึกษา
ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งขออนุมัติเป็นรอบๆ ประมาณ
เดือนละ 1 ครั้ง และจึงจะออกเอกสาร การส าเร็จการศึกษาให้นักศึกษาได้  ก็ต่อเมื่อ
สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัตกิารให้ปริญญาบัตร



เอกสารส าเร็จการศึกษาฉบับสมบูรณ์
 จะรับเอกสารได้เมื่อไร ? และมีก าหนดกี่

วัน ? หลังจากที่สภามหาวทิยาลัย อนุมัติ ?
 

ตอบ   ประมาณ 15 วัน.. หลังจากวันที่สภามหาวิทยาลัย    
 อนุมัตกิารให้ปริญญาบัตร ซึ่งงานทะเบียนจะออก 
                     เอกสารให้ประกอบด้วย... 
          1) ใบรายงานผลการศึกษา และ
          2) ใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทย



อาจารย์ผูส้อนส่งเกรดมาครบแล้ว 
อีกกี่วันถึงจะมีรายชื่อเรียนครบหลักสูตร ? 

(นักศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาถาม) 

ตอบ  โดยปกตินายทะเบียนจะขออนุมัติผลการศึกษา ของทุกเดือน  
        เดือนละ 1 ครั้ง  หากผลการศึกษาปรากฏ ในระบบทุกรายวิชา 
        ครบโครงสร้างหลักสูตรจะส าเร็จการศึกษา ภายใน 15 วัน 
        หลังจากวันสอบปลายภาควันสุดท้าย
        แต่..ต้องไม่มีค้างช าระเงิน, ค่ารักษาสถานภาพ และมีใบค าร้อง 
        ขอส าเร็จการศึกษาประกอบการขอส าเร็จการศึกษา



การส่งค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษาจะเริ่มได้เมื่อใด 

   และส่งที่ไหน ?

ตอบ  ค าร้องขอส าเร็จการศึกษาจะเริ่มส่งได้เมื่อลงทะเบียนเรียน
 ภาคเรียนสุดท้ายแต่ต้องลงทะเบียนครบโครงสร้างหลักสูตรเท่านั้น  

        ... จะด าเนินการส่งได้ตั้งแต่เปดิภาคการศึกษานั้น ประมาณ 1 เดือนแรก     
             จนถึงกอ่นสอบปลายภาค  และ
         ... ส่งค าร้องฯ ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
             ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล 



  ผู้ส าเร็จการศึกษาขอรับปริญญาบัตร 
ก่อนงานพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 

ประจ าปีได้หรือไม่ ?

      ตอบ  ไม่สามารถรับได ้เพราะ... 
          เป็นระเบียบปฏิบัติที่ผู้ส าเร็จการศึกษา จะต้องเข้ารับในพิธี
          พระราชทานปริญญาบัตร หรือหากไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้   
          สามารถติดต่อขอรับได้หลังจากสิ้นสุดพิธีการฯ 1 สัปดาห์ 

          ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล 



นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนในช่วง 
1.80 ถึง 1.99  

ลงทะเบียนเรยีนครบหลักสูตรแล้ว 
ส าเร็จการศึกษาไดห้รือไม่ และควรปฏิบตัิอย่างไร ?

ตอบ  ไม่สามารถส าเร็จการศึกษา
ตามระเบียบวัดผลและประเมินผลการศึกษา และจะต้องลงทะเบียน

เรียนเพ่ิม เพื่อให้ผลการเรียนเฉลี่ยรวมแล้วได้ 2.00 ขึ้นไป 
แตต่้องไม่ลงทะเบียนซ้ าในรายวิชา ท่ีเคยสอบได้แล้ว



ผลการเรียนครบหลักสูตรแล้ว 
ท าไมไมส่ าเร็จการศึกษา ?

 

 ตอบ  1. นักศึกษาต้องส่งใบขอส าเร็จการศึกษา  (สีฟ้า) 
   2. นายทะเบียนจะน ารายชื่อ ผู้ส าเร็จการศึกษาเสนอเข้าประชุมสภาวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติวันที่ส าเร็จการศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปริญญา

  3. ทะเบียนจะประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติส าเร็จการศึกษาแต่ละรอบที่ฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผลหรือ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th
      4. งานทะเบียนและประมวลผลจะนัดให้มารับเอกสาร ประกอบด้วย ใบแสดงผล

การเรียน และใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทยเท่านั้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ  นัดรับ
เอกสาร ประมาณ 15 วัน หลังจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

http://www.pnru.ac.th/


 แนวปฏบิัตใินการขอส าเร็จการศึกษา 
?

ตอบ  ตัวแทนหมู่เรียนติดต่อรับค าร้องขอส าเร็จการศึกษา (ใบสีฟ้า) ได้ทีง่านทะเบียนและประมวลผล  
เมื่อได้รับเอกสารให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ข้อมูลใดไม่ทราบไม่ต้องกรอก
     เอกสารที่ต้องแนบ 
          1) รูปถ่ายสวมครุย ขนาดนิ้วครึ่ง (3x4 ซม.) ติดใบสีฟ้า 1 ใบ และใส่ซองอีก 4 ใบ 
             ให้เยบ็ซองรูปติดมากับค ารอ้ง ห้ามเย็บโดนรปู เขียนชื่อ-สกุล  รหสันักศึกษาหลังรูปทุกใบ
        2) ถ้าเป็นข้าราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการ 

          3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียนตามวุฒิการศึกษาเดิม เฉพาะ หลักสูตร 2 ปี  
              (หลังอนุปรญิญา) หลักสตูร 4 ปีไม่ต้องแนบ
          4) ถ้ามี หลักฐานการ เปลี่ยนชื่อ-สกุล,ค าน าหนา้ยศ, ค าร้องขอเทียบโอน–
              ยกเวน้ผลการเรียน 
          5) รวบรวมส่งพร้อมกันทั้งหมู่เรียน ก่อนสอบ Final หากท่านเป็นนักศึกษา
              ตกคา้ง / จบก่อนรุ่น คือ จบไม่พร้อมกับเพื่อนในหมู่เรียน ควรส่งค าร้อง  
              เมื่อลงทะเบียนครบหลักสตูรแล้ว



เรียนอย่างไร ? จึงจะได้เกียรตินิยม

สอบได้รายวิชาเฉพาะด้านไม่ต่ ากว่า “C” และต้องไมไ่ด้ “F”

สอบได้ในรายวิชาหมวดวิชาอื่นๆไม่ต่ ากว่า “C” และอาจได้รับผลการ
ประเมินบางรายวิชาในระดับคะแนน “D” ได้ แต่ไมเ่กิน ๒ รายวิชา

เรียนจบภายในก าหนดเวลา ไม่เกินจ านวนปีที่ระบุไว้ในหลักสูตร

      ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 ขึ้นไปส าหรับ เกียรตินิยมอันดับ 1

    ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25ขึ้นไป ส าหรับ  เกียรตินิยมอันดับ 2



นักศึกษาที่เรียนในระดบัปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
 มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม หรือไม่ ??

 ตอบ  มีสิทธิ์ไดร้ับ แต่ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมที่เรียนในระดับ อนุปริญญา (2 ปีแรก) 
ต้องได้ 3.60  และ 3.25 ตามข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย 

  



  ผู้ได้รับการโอน ผลการศึกษา และผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
การศึกษารายวิชา จะมีสิทธิท์ี่จะได้รับเกียรตินิยม หรือไม่ ??

  ตอบ  ผู้ได้รับการโอนผลการศึกษา จะไม่เสียสิทธิ์ทีจ่ะได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม  แต่ผู้ที่ได้รับ การยกเว้น การศึกษารายวิชา 
ไม่มีสิทธิ์รับปรญิญาเกียรตินิยม



นักศึกษา ภาคปกติ ทีล่งทะเบียนภาคฤดูรอ้น ต่อจากภาค
การศึกษาสุดท้าย มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม หรือไม่??

ตอบ  ตามข้อก าหนดของผู้ที่จะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม จะต้องเรียนจบ
ภายในก าหนดเวลา ไม่เกินจ านวนปีที่ระบุไว้ในหลักสูตร ดังนั้นนักศึกษา    
ท่ีลงทะเบียน ภาคฤดรู้อน ต่อจากภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร     

จึง ไม่มีสิทธ ์ได้รับเกียรตินิยม


