
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

 1.การส่งใบระดับคะแนนตัวอักษร (NU 32)  

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ.2549 และประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา ผู้สอนในหมวด
วิชาศึกษาทั่ว ไปจะต้องด าเนินการเมื ่อสิ ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยขั้นตอนในการ
ปฏิบัติเป็นดังนี้ 

 

  

 

  

 

ที่ การปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติ 

1 

ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาต้องระบุคะแนนของ
นิสิตให้ครบถ้วนใน    ใบระดับคะแนนตัวอักษร 
(NU 32)* หรือแนบคะแนนประกอบการพิจารณา
ผลการเรียนนิสิต  ในกรณีที่ไม่ได้กรอกคะแนนใน
ระบบทะเบียนออนไลน์(www.reg.nu.ac.th) 

ผู้สอน 
15 วันท าการนับ
จากวันสุดท้าย
ของการสอบ 

2 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาท่ัวไปตรวจสอบหากไม่มี
ข้อสังเกตน าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                   
แต่ผู้อ านวยการกองการศึกษาทั่วไปพิจารณาแล้ว      
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผล    
หรือมีข้อสังเกต อ่ืนๆน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กองการศึกษา
ทั่วไป 

ภายใน 3 วันท า
การนับจากวันที่

ได้รับเรื่อง 

3 
กองการศึกษาทั่วไปเสนอรองอธิการบดี  
ฝ่ายวิชาการลงนาม 

รองอธิการบดี        
ฝ่ายวิชาการ 

ภายใน 3 วันท า
การนับจากวันที่

ได้รับเรื่อง 

4 
กองการศึกษาทั่วไปส่งเรื่องไปยังกองบริการ
การศึกษา เพ่ือแจ้งผลการเรียนให้นิสิตทราบโดย
ระบบทะเบียนออนไลน์ (www.reg.nu.ac.th) 

กองบริการ
การศึกษา 

ภายใน 3 วันท า
การนับจากวันที่

ได้รับเรื่อง 



 
 
 

 

การส่งใบระดับคะแนนตัวอักษร (NU 32) 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา               
ส่งใบคะแนนตัวอักษร (NU32) 

ต้องระบุคะแนนครบถ้วนหรือแนบ
คะแนนประกอบ 

กองการศึกษาทั่วไปตรวจสอบหากไม่มี
ข้อสังเกตน าเสนอรองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ แต่กองการศึกษาทั่วไปพิจารณา
แล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ
การประเมินผลหรือมีข้อสังเกต อื่นๆ

น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

คณะกรรมการวิชาการ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ลงนาม 

เริ่มต้น 

ไม่พบข้อสังเกต          
เสนอพิจารณาลง

นาม 

เห็นชอบ 
เสนอพิจารณาลงนาม 

ผู้สอนจัดท าและส่งใบ
คะแนนตัวอักษร

(NU32)ต้องระบุคะแนน
ให้ครบถ้วนหรือแนบ

คะแนนประกอบ 

ปรับแก้ไข ปรับแก้ไข 

พบข้อสังเกต         



 
 
 

 

 

 

 2.การส่งใบส่งแก้ไขระดับคะแนนตัวอักษร (NU33)  

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา ผู้สอนในหมวด
วิชาศึกษาทั่ว ไปจะต้องด าเนินการเมื ่อสิ ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยขั้นตอนในการ
ปฏิบัติเป็นดังนี้ 

 

ที่ การปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติ 

1 

ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาต้องระบุคะแนน
ของนิสิตให้ครบถ้วนใน  ใบระดับคะแนน
ตัวอักษร (NU 33)** หรือ  แนบคะแนน
ประกอบการพิจารณาผลการเรียนนิสิตในกรณีที่
ไม่ได้กรอกคะแนนในระบบทะเบียนออนไลน์
(www.reg.nu.ac.th) 

ผู้สอน 

ภายใน 4 สัปดาห์
นับแต่วันเปิดภาค
เรียนการศึกษา
ถัดไปของการ

ลงทะเบียนเรียน 

2 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาท่ัวไปตรวจสอบหาก      
ไม่มีข้อสังเกตน าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                   
แต่ผู้อ านวยการกองการศึกษาทั่วไปพิจารณาแล้วไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผล    
หรือมีข้อสังเกต อ่ืนๆ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กองการศึกษา
ทั่วไป 

ภายใน 3 วันท า
การนับจากวันที่

ได้รับเรื่อง 

3 
กองการศึกษาทั่วไปเสนอรองอธิการบดี  
ฝ่ายวิชาการลงนาม 

รองอธิการบดี        
ฝ่ายวิชาการ 

ภายใน 3 วันท า
การนับจากวันที่

ได้รับเรื่อง 
4 กองการศึกษาทั่วไปส่งเรื่องไปยังกองบริการ กองบริการ ภายใน 3 วันท า

สิ้นสุดกระบวนการ 

กองการศึกษาทั่วไปจัดส่งกองบริการการศึกษาแจ้งผลการเรียนให้นิสิตทราบ
โดยระบบทะเบียนออนไลน์  (www.reg.nu.ac.th) 



 
 

 

  

 

 

 

 

การส่งใบส่งแก้ไขระดับคะแนนตัวอักษร(NU33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา เพ่ือแจ้งผลการเรียนให้นิสิตทราบโดย
ระบบทะเบียนออนไลน์ (www.reg.nu.ac.th) 

การศึกษา การนับจากวันที่
ได้รับเรื่อง 

ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาส่งใบ
คะแนนตัวอักษร (NU33)  

ต้องระบุคะแนนครบถ้วนหรือแนบ
คะแนนประกอบ 

กองการศึกษาทั่วไปตรวจสอบหากไม่มี
ข้อสังเกตน าเสนอรองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ แต่กองการศึกษาทั่วไปพิจารณา
แล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ
การประเมินผลหรือมีข้อสังเกต อื่นๆ

น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

คณะกรรมการวิชาการ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

เริ่มต้น ผู้สอนจัดท าและส่งใบ
คะแนนตัวอักษร (NU33) 

ต้องระบุคะแนนให้
ครบถ้วนหรือแนบ
คะแนนประกอบ 

ปรับแก้ไข ปรับแก้ไข 

พบข้อสังเกต         



 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.การขอแก้ไขผลการเรียนนิสิต  

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา ผู้สอนในหมวด
วิชาศึกษาทั่ว ไปจะต้องด าเนินการเมื ่อสิ ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยขั้นตอนในการ
ปฏิบัติเป็นดังนี้ 

 

ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ 

ผู้สอน 
ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาเสนอเรื่องถึงมหาวิทยาลัยขอแก้ไขผล
การเรียนนิสิต 

กองการศึกษาทั่วไป  
กองการศึกษาทั่วไปจัดประชุมการขอแก้ไขผลการเรียนนิสิต       
ของผู้สอนและสรุปรายงานการประชุมเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย  

กองบริการการศึกษา  
กองการศึกษาทั่วไปส่งเรื่องไปยังกองบริการการศึกษา             
เพ่ือแจ้งผลการเรียนให้นิสิตทราบโดยทาง www.reg.nu.ac.th 

 

 

รองอธิการบดีลงนาม 

ไม่พบข้อสังเกต        
เสนอพิจารณาลงนาม 

เห็นชอบ 
เสนอพิจารณาลง

นาม 

กองการศึกษาทั่วไปจัดส่งกองบริการการศึกษาแจ้งผลการเรียนให้นิสิตทราบ
โดยระบบทะเบียนออนไลน์  (www.reg.nu.ac.th) 

สิ้นสุดกระบวนการ 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอแก้ไขผลการเรียนนิสิต  

 

 

 

 

 

  

 

ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาเสนอ
เรื่องถึงมหาวิทยาลัยขอแก้ไขผลการ

เรียนนิสิต 

ผ่านผู้ประสานงานรายวิชา 

กองการศึกษาทั่วไปน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

เริ่มต้น 



 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

รองอธิการบดี 

สรุปรายงานการประชุมเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย  

สิ้นสุดกระบวนการ 

กองการศึกษาทั่วไปจัดส่งกองบริการการศึกษาแจ้งผลการเรียนให้นิสิตทราบ
โดยระบบทะเบียนออนไลน์  (www.reg.nu.ac.th) 


