
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีหน้าที่จัดการศึกษา โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมี 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไปรับใช้สังคมด้วยกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมท้ังน้ี นอกจากการให้ความรู้ด้านวิชาการแล้วการผลิตบัณฑิตยังต้องอาศัยองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีก
มากมาย เพ่ือให้บัณฑิตประสบความสําเร็จ ทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว สามารถดําเนินชีวิต
อย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยตระหนักในภารกิจสําคัญน้ี และเล็งเห็นว่าการที่นักศึกษาจะประสบความสําเร็จ
เป็นบัณฑิตที่ภาคภูมิ ผู้มีส่วนสําคัญ คือ อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีกระบวนการให้คําปรึกษาที่มีคุณภาพช่วยเหลือ 
ดูแล รับฟังปัญหา และช่วยช้ีแนะ แก้ปัญหา จนนักศึกษาประสบความสําเร็จ 

มหาวิทยาลัยจึงจัดทําคู่มืออาจารย์และการให้คําปรึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือ
อาจารย์และการให้คําปรึกษา จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ในการทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีส่วนสําคัญ
ย่ิงในการหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
เป้าหมาย ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

         หน้า 

คํานาํ 

บทที่ ๑  ข้อมูลมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 ประวัติมหาวิทยาลัย 

 ปรัชญา วิสัยทศัน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

บทที่ ๒  อาจารย์และความหมายของอาจารย์ 

ความหมายของอาจารย์ 

คุณสมบัติของอาจารย์ 

บทที่ ๓  แนวการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีของคณาจารย์ 

 จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ 

      ของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

บทที่ ๔  บทบาทหนา้ที่ของอาจารย์ทีป่รึกษา 

 คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการให้คําปรึกษา 

 แนวปฏิบัติของผู้ให้คําปรึกษา 

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

     และผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 

     ของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

          ขั้นตอนการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.)ตามประกาศ ก.พ.อ 

     (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สารบัญ(ต่อ) 

          หน้า 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แบบประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน 

     ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

บทท่ี ๕  รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 

มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

มคอ.๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

มคอ.๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

บทที่ ๖  ขั้นตอนการสง่ผลการเรียนออนไลน์  

ภาคผนวก ก     

โครงสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ระบบการให้คําปรึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา 

บันทึกการให้คาํปรึกษา 

ระเบียนประวัตินักศึกษา 

ระเบียนประวัติผู้ปกครอง 

แบบรายงานผลการพบนักศึกษาทั้งกลุ่ม 

รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

บันทึกข้อความ ขอความช่วยเหลือ/แนะนาํนักศึกษา 

หนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือปรึกษาหารือ 

บันทึกข้อความ รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 

แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา 

แบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา 

แบบประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อระบบการให้คําปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
 



สารบัญ(ต่อ) 

          หน้า 

ภาคผนวก ข  

ระเบียบการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS) 

ผังกระบวนการให้บริการยืมหนังสือ (ห้องสมุด) 

ผังกระบวนการให้บริการคืนหนังสือ 

แบบฟอร์มคําร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค 

ภาคผนวก ค  แนวปฏิบัติและขัน้ตอนการทําแบบฟอรม์คําร้องต่างๆ (พน.) 

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม ่

การลงทะเบียนรายวิชา 

การลงทะเบียนเพ่ิม – ถอน รายวิชา 

การประเมินผลการศึกษา 

การโอนผลการเรียนและยกเว้นการศึกษารายวิชา 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

การสําเร็จการศึกษา 

การรักษาสถานภาพนักศึกษา 

การขอยกเลิกวิชาเรียน 

แบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ (พน.) 

ภาคผนวก ง  ประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 

     ปรญิญาตรี และปรญิญาตรี(ต่อเน่ือง)พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา 

     ปรญิญาตรี และปรญิญาตรี(ต่อเน่ือง)พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการยกเว้นการศึกษารายวิชาใน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ต่อเน่ือง)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการโอนผลการศึกษาและ 

     การยกเว้นการศึกษารายวิชาพ.ศ. ๒๕๔๘ 



สารบัญ(ต่อ) 

          หน้า 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับ 

     การสอบปลายภาค 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘ 

ระเบยีบเก่ียวกับค่าธรรมเนยีมการศึกษา 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

     พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

     (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

     สําหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

     สําหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

     สําหรับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 

     สําหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

แผนผังมหาวิทยาลัย   

คณะผู้จัดทําคู่มืออาจารย์และการให้คําปรึกษา 

 

 

 
 

 

 



บทท่ี ๑ 

ข้อมูลมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

ประวตัิมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นสถาบันการผลิตครูแห่งแรกของประเทศ ซึ่งได้รับการสถาปนาโดย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในนาม “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์”  เมื่อวันที่ 12  

ตุลาคม  พ .ศ . 2435 ณ  บริ เวณ โรงเลี้ ยงเด็ก  ตําบลสวนมะลิ   ถนนบํารุงเมือง  สังกัดกรม
ศึกษาธิการ  กระทรวงธรรมการ มีบทบาทหน้าที่ผลิตครู  เพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบราชการแบบ
ใหม่  มีมิสเตอร์กรีนด์รอด  ชาวอังกฤษ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ในปีแรกมีนักเรียน 3 คน คือ นายนกยูง 
วิเศษกุล (พระยาสุรินทราชา) นายบุญรอด เศรษฐบุตร (พระยาภิรมย์ภักดี) และนายสุ่ม 

พ.ศ. 2461 โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครู” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
พ .ศ . 2461 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป .ป .) หลักสูตร 2 ปี  รับนักเรียนจบ  ม . 6 และ
ประกาศนียบัตรครูมูล ส่วนครูมัธยมน้ันส่งไปสมทบกับโรงเรียนมัธยมเบ้ืองปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ และโรงเรียนมัธยม  วัดปทุมคงคา 

      พ.ศ. 2477 ได้เปลี่ยนช่ือโรงเรียนฝึกหัดครูเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร” 

      พ.ศ. 2490 ได้เปลี่ยนช่ือโรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนครเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร” ผลิต
ครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ใช้เวลาเรียน 3 ปี 

      พ.ศ. 2499 ทางการได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครจากวังจันทรเกษมมาเปิดสอน ณ เลขที่ 3 หมู่ 
6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลอนุสาวรีย์  อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร หลัง วัดพระศรีมหาธาตุ เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2499 

      พ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครขึ้นเป็น “วิทยาลัยครูพระนคร”  เมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม พ .ศ . 2509 จึงสามารถเปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ช้ันสูง    (ป .กศ .ช้ันสูง) ที่ ใช้เวลาเรียน 2 ปี ได้ และเพ่ือสนองความต้องการของโรงเรียนมัธยมแบบ
ประสม  วิทยาลัยครูพระนครจึงได้เปิดสอนวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์  โดยรับนักศึกษาที่จบ ป.กศ. มาเรียนวิชา
ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ ช่างก่อสร้าง และช่างป้ันดินเผา ต่อมาใน พ.ศ. 2512 จึงได้เปิดสอนวิชาเอก อ่ืน 
ๆ เพ่ิมขึ้นอีก 

      พ.ศ. 2517 วิทยาลัยครูพระนครร่วมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร ได้เปิดสอนประโยคครู
อุดมศึกษาโดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา รับผู้สําเร็จการศึกษา ป.กศ.ช้ันสูงหรืออนุปริญญามาเรียน
ต่อ 2 ปี เมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 

     พ.ศ. 2518 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518  มีผล
ทําให้วิทยาลัยครูพระนครสามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี ทําให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรประโยคครู
อุดมศึกษาต้ังแต่ พ.ศ. 2517 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

      พ.ศ. 2523 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)หลักสูตร 4 ปี เป็นรุ่นแรก 



      พ.ศ. 2527 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จึง
สามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอ่ืนนอกเหนือจากวิชาชีพครู โดยสภาการฝึกหัดครูอนุมัติให้เปิดสอนใน 3 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

      พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนสถานะจากวิทยาลัยครูพระนครเป็น “สถาบันราชภัฏพระนคร”  ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร  ซึ่งเป็นตราประจํา
พระองค์มาเป็นตราสัญลักษณ์ประจําสถาบัน 

  ต่อมาวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”  เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยไทยเพ่ือความเป็นไท และเปิดสอนนักศึกษา
ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจนถึงปัจจุบัน 

ปรัชญา   
สร้างคนดี มีปัญญา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทศัน ์
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรยีนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

และสังคมไทยอย่างย่ังยืน 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคมยุคเศรษฐกิจ 

ฐานความรู้และฐานปัญญาทีจ่ะดํารงชีวิตในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ได้อย่างมีความสุข 

2. ทําการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อุตสาหกรรมขนาด 

ย่อมและสังคม ให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและสังคม 

4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นและสังคม เพ่ือการยกคุณภาพและมาตรฐาน 

ชีวิตให้ดีขึ้น 

5. อนุรักษ์ พัฒนา และเป็นศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. สร้างเครือขา่ยการเรียนการสอน การวิจัย กับสถาบันการศึกษาและ สถานประกอบการท้ังในและ
ต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กําหนดวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

 1. จัดการเรียนการสอนบูรณาการเข้ากับการวิจัยและพัฒนา ให้บัณฑิตมีคุณภาพระดับนานาชาติ 
และเป็นผู้มีปัญญา  ทักษะวิชาชีพและมีคุณธรรมที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และสังคมในยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้และฐานปัญญา 



2. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ยืดหยุ่น เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค 

3. พัฒนา วิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอุตสาหกรรมขนาดย่อมและ
ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลาง
บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
โดยมุ่งเน้นผลงานเป็นสําคัญ เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับอย่างมีคุณภาพและมั่นคงต่อไป 

6. สร้างความเข้มแข็งของเครอืข่ายในด้านวิชาการและการวิจัย สู่ระดับสากลและนานาชาติ 

7. เสริมสร้างความเป็นไทยและการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เช่ือมโยงความรู้ระหว่างชุมชน
และท้องถิ่น 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 วิชาการก้าวไกล 

 เป้าประสงค์ :  บัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนา กํากับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร  และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ 2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

 กลยุทธ์ 3 สร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพ่ือตอบสนองชุมชน และสังคมในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 วิจัยดีเด่น 

 เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเปน็ที่ยอมรบั 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนา ระบบกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 กลยุทธ์ 2 สร้างบุคลากรทางการวิจัย ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองชุมชนท้องถิ่นและ 

             สังคมอย่างมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ 3 บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ ทํานุบํารุง สืบสานต่อยอดเพ่ิม 

  มลูค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 มุ่งเนน้บรกิารวิชาการ 

 เป้าประสงค์ : บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และศลิปวัฒนธรรม เพื่อการบริการ 

       วิชาการในการสร้างคณุภาพชีวิตทีด่แีกชุ่มชนทอ้งถ่ินและสังคม 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการให้มีประสทิธิภาพ 

 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายและองค์ความรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

 กลยุทธ์ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพ้ืนที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

 เป้าประสงค์ : ส่งเสริมการทาํนบุาํรุงศาสนา  พฒันาศลิปวัฒนธรรม บูรณการเรียนการสอนเพื่อ 

      พฒันานกัศกึษา 

 กลยุทธ์ 1 การธํารงรักษา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม 

 กลยุทธ์ 3 การสร้างสรรค์ต่อยอด และเพ่ิมมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 คณุธรรมนาํพระนคร 

 เป้าประสงค์ : พฒันาระบบการทาํงานที่มีประสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล สู่ความเป็น 

       องค์กรที่มีคณุภาพ 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ 3 พัฒนาศักยภาพ และยกระดับสวัสดิการของบุคลากร 

 กลยุทธ์ 4 บรกิารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าก่อให้เกิดรายได้ และมีประสทิธิภาพ 

 กลยุทธ์ 5 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๒ 

อาจารย์และความหมายของอาจารย์ 

ความหมายของ “อาจารย์” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“อาจารย์หมายถึงคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย อาจารย์จะเป็นผู้รอบรู้สรรพวิชาเฉพาะด้าน มีความ
เช่ียวชาญเป็นด้าน ๆ หรือแต่ละสาขาวิชา  ทั้งน้ีอาจเรียกอาจารย์ที่มี ตําแหน่งทางวิชาการว่า ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  หรือศาสตราจารย์ ที่เช่ียวชาญและมีผลงานทางวิชาการ 

อาจารย์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอนเฉพาะด้าน เป็นผู้สอนวิชาความรู้และอบรมความประพฤติ
ของลูกศิษย์ และให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยป้อนเข้าที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต โดยอาจารย์มี
ภารกิจสําคัญ 4 ด้าน คือ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

คําว่าอาจารย์ในสถานศึกษาได้แบ่งประเภทไว้หลายประการ ตามเกณฑ์ของ สกอ.ได้กําหนด
ความหมายของคําว่า “อาจารย์” ไว้ดังน้ี 

 “อาจารย์ประจํา” หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรน้ัน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

 “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 

 “อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้น้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร 

 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

คณุสมบตัิของอาจารย์ 

๑. หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี 
๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ



การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน
อย่างน้อย ๕ คน 

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน 
 กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ
ตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
 ในกรณีที่มีอาจารย์ประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทํา หน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘จะประกาศใช้ ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไป
ได้ 
 ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งน้ี อาจารย์
พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

 หมายเหตุ 

 นอกจากน้ีคุณสมบัติของอาจารย์ในแต่ละข้ออาจมีรายละเอียดที่เหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นเกณฑ์ทั่วไปน้ีได้ หากหลักสูตรมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเฉพาะสาขา (มคอ.1) กํากับไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๓  

แนวการปฏบิัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีความมั่งมั่นที่จะพัฒนาคณาจารย์ให้มีความสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ศักยภาพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยอยู่บนพ้ืนฐานของจิตสํานึกแห่งจรรยาบรรณท่ีเป็นกรอบแนวทาง
เพ่ือประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวม ซึ่งถือเป็นหน้าที่สําคัญที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทุกท่าน
จะต้องยึดถือปฏิบัติงานด้วยจิตสํานึกอย่างมีจรรยาบรรณ  โดยเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์เพ่ือให้บุคลากรได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 

๑. จรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ การปฏิบติังาน และหนว่ยงาน 
จรรยาบรรณตามข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติ 

๑.๑เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ๑. ดํารงตนเป็นผู้มีความรู้คู่คณุธรรม เป็นที่
เช่ือถือของคนทั่วไป 
๒. เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่ดีงาม 
๓. ดําเนินชีวิตโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต 
๔. ไม่แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใด 
ๆ จากนักศึกษา บุคคลทั่วไป หรือสังคม 
๕. ไม่ใช้ช่ือและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือหมู่คณะโดยมิ
ชอบ 

๑.๒ ดํารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไปทั้งด้าน
ความประพฤติส่วนตัวและการปฏิบัติงาน 

๑.ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับตําแหน่งอาจารย
โดยมีหน้าที่ประสาทความรู้ให้แก่นักศึกษา 
๒. มีความรับผดิชอบ อดทน มุ่งมั่นต่อการ
ปฏิบัติงานโดยความเสียสละต่อส่วนรวม 
๓. ไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ
ทางสติปัญญา จิตใจ อารมณแ์ละสังคมของ
นักศึกษาและผูร้ับบริการ 

 
 
 



 
จรรยาบรรณตามข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติ 

๑.๓ สอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธ์ิ
ใจ ไม่ปิดบังความรู้ทางวิชาการ ช่วยเหลือและปฏิบัติ
ต่อศิษย์อย่างเมตตาและเป็นธรรม 

๑. จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศิษย์อย่างมุ่งมั่น 
และต้ังใจ โดยวางแผนและเตรียมการสอนลว่งหน้า
อย่างเป็นระบบ 
๒. พัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้
และการถ่ายทอดความรู้ของตนอย่างสมํ่าเสมอ 
๓. มีเทคนิควิธีการสอนศิษย์อย่างเหมาะสมและ
พัฒนาความคิดวิจารณญาณและสามารถนําไป 
ปฏิบัติได้ 
๔. ไม่ละทิ้งช้ันเรียนหรือขาดการสอน โดยไม่มีเหตุผล
อันควร 
๕ เอาใจใส่ อบรม สั่งสอน ช่วยเหลือ ส่งเสริม และให้
กําลังใจแก่ศิษย์โดยเสมอกัน 
๖. เข้าสอนตรงเวลาและเต็มเวลาที่กําหนด ไม่ทิ้งการ
สอนกลางคัน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่
เบียดบังเวลาของศิษย์ไปหาผลประโยชน์ส่วนตน 
๗. อุทิศเวลาเพ่ือพัฒนาศิษย์ตามความจําเป็นและ
เหมาะสม 
๘. จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยความเต็มใจและเต็ม
ความสามารถ ไม่ปิดบังความรู้ 
๙. มอบหมายงาน ประเมินผล และตรวจผลงานของ
ศิษย์ด้วยความยุติธรรม 

๑.๔ หมั่นศกึษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและรอบรู้ในสาขาวิชาของตนเอง 

๑. แสวงหาความรู้ทางวิชาการและโอกาสใน
การศึกษาต่อเน่ืองพัฒนาตนเองทั้งในและต่างประเทศ
๒. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ 
๓. ติดตามความก้าวหน้า และหมั่นพัฒนาวิธีการสอน
ให้ทันสมัย อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
๔. ทุ่มเทสติปัญญาและความสามารถในการติดตาม
ความรู้ เทคโนโลยี วิชาการใหม่ ๆ อย่างสมํ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง 

 
 



 
จรรยาบรรณตามข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติ 

๑.๕ ละเว้นจากการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของ
ผู้อ่ืนไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง 

๑. สร้างผลงานทางวิชาการด้วยความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการด้วยตนเอง 
๒. อ้างอิงทุกคร้ังเมื่อนําผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ทั้งการ
พูดและการเขียน 
๓. ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม ไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืน 
ไม่จ้างวานผู้อ่ืนให้ทําผลงาน หรือไม่รับจ้างทําผลงาน
ให้ผู้อ่ืน 

๑.๖ ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังด้วย
ความซื่อสัตย์สจุริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความ
รับผิดชอบ เสียสละ ตรงต่อเวลา อดทน เสมอภาค และ
ปราศจากอคติ ในกรณทีี่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณ
กําหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณน้ันด้วย 

๑. ใช้วิชาความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ มีเหตุผลและเกิดประโยชน์สูงสุด
๒. ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพควบคู่ไปกับ
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 

๑.๗ ยึดมั่นในเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย มสี่วนร่วม
และเสียสละในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๑. เช่ือมั่น ศรทัธา และภูมิใจในการเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
๒. ปกป้องเกียรติภูมิของตนเองและมหาวิทยาลัย 
๓. ประสานความร่วมมือและสร้างผลงานที่สร้าง
ช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลัย 
๔. เสียสละและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัย ให้มีความเจริญก้าวหน้า 

๑.๘ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
อย่างประหยัดคุ้มค่า โดยระมดัระวังมิให้เสียหายหรือ
สิ้นเปลืองเย่ียงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของ
ตนเอง 

๑.ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 
๒. ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน 
๓. รักษาช่ือเสียงและประโยชน์อันชอบธรรมของ
มหาวิทยาลัย 
๔. ไม่ใช้ช่ือและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน  หรือเพ่ือหมู่คณะโดยมชิอบ 

 

 

 

 

 



 

๒. จรรยาบรรณต่อผู้ใตบ้ังคับบญัชา ผู้บังคับบญัชา  และผู้รว่มงาน 
 
จรรยาบรรณตามข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติ 

๒.๑ ผู้บังคบับัญชาต้องมีความสุภาพ เรียบร้อย 
เหมาะสมและประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑.ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพ 
มีนํ้าใจไมตรี เอ้ืออาทร  และให้เกียรติต่อกัน 
๒. รักษาและปกป้องสมบัติของทางราชการ 
๓. อภัยในความบกพร่องของผู้ไม่รู ้
๔. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์  
สาธารณะ ผลกระทบที่มีต่อบุคลากร 
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น 

๒.๒ ผู้บังคับบัญชีต้องดูแลเอาใจใส ่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ
กําลังใจ สวัสดิการ การแต่งต้ัง การเลื่อนขั้น เงินเดือน 
และยอมรับฟังความคิดเห็นของ  
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง 
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลทีถู่กต้องตาม
ทํานองคลองธรรม 

๑. ให้คําปรึกษา แนะนํา กํากับ ดูแล และช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ  
และเหตุผลที่ถกูต้องตามระบบคุณธรรม พรอ้มที่จะ
รับฟังความคิดเห็น เอาใจใส่ ดูแลทุกขส์ุขของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๒.๓ ผูใ้ต้บังคับบัญชาต้องรับฟังคําแนะนํา
และใหค้วามเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ให ้
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาโดยสุจริตใน
สิ่งที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความ
รับผิดชอบของตนและหลีกเลีย่งการปฏิบัติงานที่ข้าม
ขั้นตอนการบังคับบัญชา 

๑.ทําความเข้าใจและปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมายพร้อม
ทั้งต้ังใจปฏิบัติโดยมิให้ขาดตกบกพร่อง 
๒. ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคี ปรองดอง และ
ช่วยกันปฏิบัติงานเพ่ือความสําเร็จร่วมกัน 
๓. ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะ 
แนวทางปรับปรุงและการพัฒนางานในความ
รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

๒.๔. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานและผู้เก่ียวข้องเย้ือง
กัลยาณมิตร ช่วยเหลือ เก้ือกูลซึ่งกันและกันส่งเสริม
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

๑.ให้เกียรติ แสดงความมีนํ้าใจ และใหค้วามเป็นมิตร
๒. เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ร่วมงานและ 
ให้การยอมรับในความแตกต่างด้านอายุ เพศ 
เช้ือชาติ ศาสนา และกายภาพ 
๓. รักษาความสามัคคีและช่วยเหลือเก้ือกูล 
ในหมู่คณะในทางสร้างสรรค์ 

 



 

๓. จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม 

จรรยาบรรณตามข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติ 
๓.๑ บริการนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และผู้
มาติดต่อด้วยความมีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ และใช้กิริยาวาจา
ที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ หรือไม่อยู่ในอํานาจของตนจะต้องปฏิบัติ ควร
ช้ีแจง เหตุผลหรือแนะนําให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือ
บุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่อง
น้ัน ๆ 

๑. ให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษาและผู้รับบริการ
๒. รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 
และผู้รับบริการ 
๓. มีจิตสาธารณะ ในการบูรณาการผลงานทาง 
วิชาการและศาสตร์อ่ืนเพ่ือรับใช้ประชาชนและสังคม 

๓.๒ ปฏิบัติตนให้เป็นที่เช่ือถือของนักศึกษา
ผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มาติดต่องาน 

๑.ให้บริการนักศึกษา  ผู้รบับริการ ประชาชน ด้วย
ความถูกต้องเป็นธรรมด้วยจิตสํานึกที่ดีย้ิมแย้มแจ่มใส 
๒. ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของสังคมด้วย 
ความเต็มใจ 
๓. มีความรักและหวงแหนต่อสาธารณะสมบัติ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ละเว้นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย 
ชอบจากนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และ ผู้มา
ติดต่องาน 

๓.๓ ละเว้นการรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มี
มูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือเกินกว่าปกติ 
วิสัยที่วิญญูชนจะพึงให้กันโดยเสน่ห์หาจากนักศึกษา
ผู้รับบริการ ประชาชน ผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งอาจ
ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่น้ัน หากได้รับไว้
แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือเกิน
กว่าปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
เพ่ือดําเนินการตามสมควรแก่กรณี 

๑. ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมลูค่า
เกินปกติวิสัยจากนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน 
และผู้มาติดต่องาน 
๒. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์ 
อันมิควรได้ 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย ์

พ.ศ.๒๕๕๓ 
------------------------------------------------ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
และบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๙ เพ่ือกําหนดจรยาบรรณทางวิชาชีพของคณาจารย์ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับ
มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 
ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 
พ.ศ.๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

และบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๙ 
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยในส่วนที่กําหนด

ไว้แล้วในข้อบังคับน้ี  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี  ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
ข้อ ๕   ในข้อบังคับน้ี 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 “อธิการบดี”หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 .”คณาจารย์” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครซึ่งดํารงตําแหน่งวิชาการตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และให้หมายความรวมถึงพนักงานราชการสายวิชาการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ (เงินรายได้) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
สําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ.๒๕๔๘ หรืออาจารย์ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน แต่ไม่รวมถึงอาจารย์พิเศษ 

“จรรยาบรรณ”หมายความว่า ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกําหนด
ขึ้นเพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของสมาชิกโดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  เพ่ือเป็น



หลักกําหนดความประพฤติของบุคคลในแต่ละกลุ่มอาชีพ  และเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจให้บุคคลในวิชาชีพน้ัน 
ๆ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ีและให้มีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด ในกรณีที่มีปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 

หมวด ๑ 
จรรยาบรรณของคณาจารย์ 

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

ข้อ ๗  จรรยาบรรณที่กําหนดตามข้อบังคับในหมวดนี้ ให้ใช้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ทุกประเภทตําแหน่ง โดยต้องคํานึงถึงลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ  และลักษณะวิชาการด้วย 

 ข้อ ๘ จรรยาบรรณที่กําหนดตามข้อบังคับน้ียึดมั่นในหลักการดังต่อไปน้ี 
(๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
(๒) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
(๖) ไม่ใช้อํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต่อนักศึกษา 
(๗) ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ข้อ ๙ จรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ  การปฏิบัติงาน และหน่วยงานมีดังต่อไปน้ี 

(๑)  เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
(๒)  ดํารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไปทั้งด้านความประพฤติ 

ส่วนตัวและการปฏิบัติงาน 
(๓)  สอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธ์ิใจ ไม่ปิดบังความรู้ทาง 

วิชาการ ช่วยเหลือและปฏิบัติต่อศิษย์อย่างเมตตาและเป็นธรรม 
(๔) หมั่นศึกษา ค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและรอบรู้ในสาขาวิชาของตนเอง 
(๕) ละเว้นจากการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนไปใช้ โดยอ้างว่าเป็น 

ผลงานของตนเอง 
(๖) ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส่  

ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ เสียสละ  ตรงต่อเวลา อดทน  เสมอภาคและปราศจากอคติ  ในกรณีที่วิชาชีพ
ใดมีจรรยาบรรณกําหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณน้ันด้วย 

(๗) ยึดมั่นในเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย  มีส่วนร่วมและเสียสละในการพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 

(๘) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดคุ้มค่า 
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเย่ียงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 



 ข้อ ๑๐ จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา  และผู้ร่วมงาน มีดังต่อไปน้ี 
(๑) ผู้บังคับบัญชาต้องมีความสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม และประพฤติตนเป็น 

ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
(๒) ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน  

ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ การแต่งต้ัง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม 

(๓) ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องรับฟังคําแนะนํา และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา  
ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสุจริตในสิ่งที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานใน
ความรับผิดชอบของตน  และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ข้ามขั้นตอนการบังคับบัญชา 

(๔) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานและผู้เก่ียวข้องเย่ียงกัลยาณมิตร  ช่วยเหลือ เก้ือกูล ซึ่ง 
กันและกัน ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 

 ข้อ ๑๑ จรรยาบรรณต่อนักศึกษา  ผู้รับบริการ  ประชาชน และสังคมมีดังต่อไปน้ี 
(๑) บริการนักศึกษา ผู้รับบริการ  ประชาชน   และผู้มาติดต่องานด้วย 

ความมีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ใน
อํานาจของตนจะต้องปฏิบัติ ควรช้ีแจงเหตุผลหรือแนะนําให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามี
อํานาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ัน ๆ 

(๒) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เช่ือถือของนักศึกษา ผู้รับบริการ  ประชาชน  และผู้มาติดต่องาน 
(๓) ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมาย 

กําหนดหรือเกินกว่าปกติวิสัยที่วิญญูชนจะพึงให้กันโดยเสน่หาจากนักศึกษา  ผู้รับบริการประชาชนและผู้มา
ติดต่องานหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่น้ันหากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือเกินกว่าปกติวิสัย  ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว  เพ่ือดําเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 ข้อ ๑๒ การกระทําผิดจรรยาบรรณดังต่อไปน้ี ถือเป็นความผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง  และถือเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย 

(๑) การนําผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 
(๓) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักศึกษาหรือ 

ผู้รับบริการเพ่ือกระทําหรือไม่กระทําการใด 
(๔) การเปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ 

หรือจากความไว้วางใจ ทั้งน้ี จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ 
(๕) การสอนหรืออบรมนักศึกษาเพ่ือให้กระทําการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่า 

ฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง 
 
 



หมวด ๒ 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

-------------------------------------- 
  ข้อ ๑๓ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการ
จรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”  เรียกโดยย่อว่า “ก.จ.ม.” ประกอบด้วย 

(๑) รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยซึ่ง 

คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ ตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งคัดเลอืกกันเองจํานวน 
สองคน เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้นิติกรซึ่ง 
อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ข้อ ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๑๓ (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นกรรมการโดย
ตําแหน่งและให้มีวาระอยู่ตามวาระของตําแหน่งน้ัน นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหน่ึงแล้ว 
ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ้ ๑๓ พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยให้ออก 
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ในกรณีที่ตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตามขอ้ ๑๓ ว่างลงก่อนครบวาระ และ 

ได้มีการดําเนินการให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้น้ันอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการเพ่ือให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้  
และให ้ก.จ.ม. ประกอบด้วยกรรมการเท่าทีม่ีอยู่ มีอํานาจและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
  ข้อ ๑๕ ก.ม.จ. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(๑) พิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิดจรรยาบรรณ 
(๒) ดําเนินการทางจรรยาบรรณ ซึ่งอาจกระทําได้โดยผู้กล่าวหา  ผู้บังคับบัญชา  

อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยขอให้ ก.ม.จ. ดําเนินการ หรือเป็นเรื่องที่ ก.จ.ม. เห็นสมควรดําเนินการ 
(๓) จัดให้มีมาตรการส่งเสริมจรรยาบรรณและการวางแผนป้องกันการประพฤติ 

ผิดจรรยาบรรณแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ 
(๔) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย์ 



(๕) พิจารณาให้ความเห็นการทบทวนจรรยาบรรณให้เหมาะสมและทันสมัยย่ิงขึ้น 
(๖) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลือการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ ก.จ.ม. 

การพิจารณาและวินิจฉัย และการดําเนินการตาม (๑)และ (๒) ต้องยึดหลักการให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อ
กล่าวหา การรับฟัง  การแก้ข้อกล่าวหาอย่างเพียงพอ การเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านตามหลักการมีส่วนได้เสีย
ของผู้สอบสวน หรือ ก.จ.ม. และต้องให้ความคุ้มครองผู้กล่าวหาหรือพยานที่เป็นนักศึกษาด้วย 
  ข้อ ๑๖ การประชุมของ ก.จ.ม. ให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ ๑๗ การกล่าวหาว่าอธิการบดีประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อบังคับ น้ี  ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึงตามจํานวนที่เห็นสมควร โดยให้มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
อํานาจหน้าที่ของ ก.จ.ม. ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับน้ี  ในการดําเนินการต่ออธิการบดีซึ่งถูกกล่าวหา และการใด
ที่ข้อบังคับน้ีกําหนดว่าให้กระทําต่อหรือเป็นอํานาจของอธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชา  ให้กระทําต่อหรือเป็น
อํานาจของสภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 
  ให้นําความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

             หมวด ๓ 
กระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณ 

-------------------------------- 
  ข้อ ๑๘ การกล่าวหาว่าคณาจารย์ประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อบังคับน้ีต้องทําเป็นหนังสือ
โดยใช้ถ้อยคําสุภาพ  และอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 

(๑) ช่ือและที่อยู่ของผู้กล่าวหา 
(๒) ช่ือและที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา 
(๓) การกระทําทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวหา พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรอื 

พฤติกรรมตามสมควรที่เก่ียวกับการกระทําดังกล่าว 
(๔) ลายมือช่ือผู้กลา่วหาในกรณีทีห่นังสือกล่าวหาขาดสาระสําคัญตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ 

ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้นิติกรหรือผูซ้ึ่งมหาวิทยาลยัมอบหมายแนะนําผู้กล่าวหาแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
สาระสําคัญใหถู้กต้องครบถ้วน 
  ข้อ ๑๙ การย่ืนหนังสือกล่าวหาตามข้อ ๑๘ ให้ย่ืนได้สองวิธี ดังต่อไปนี้ 

(๑) ย่ืนที่งานวินัยและนิติการ  กองบริหารงานบุคคล 
(๒) ย่ืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังงานวินัยและนิติกร กองบริหารงานบุคล 

การย่ืนหนังสือกล่าวหาโดยวิธีตาม (๑) ให้เจา้หน้าที่ผู้รับหนังสืออกไปรับหนังสือประทับตรารับหนังสือ
และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณและให้ถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันย่ืนหนังสือกล่าวหาต่องานวิวัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 
  ในกรณีทีส่่งหนังสือกล่าวหาโดยวิธีตาม (๒) ให้ถือวันที่ทีท่าํการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก
เป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับซองหนังสือเป็นวันย่ืนหนังสือกล่าวหาต่อ
งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 



  ในกรณีที่ ก.จ.ม. ดําเนินการกล่าวหา ให้ดําเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไป 
  ข้อ ๒๐ เมื่อได้รับหนังสือกล่าวหาตามข้อ ๑๙ (๑) หรือ (๒) แล้ว ให้นิติกรเสนอความเห็นต่อ
อธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาว่าเป็นกรณีที่เก่ียวกับจรรยาบรรณหรือไม่ ใหแ้ล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว 
  ในกรณีที่เก่ียวกับจรรยาบรรณ  ให้อธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชาเสนอเรื่องให้ ก.จ.ม.
ดําเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๕ (๒) 
  ข้อ ๒๑ เมื่อ ก.จ.ม. ได้รับหนังสือกล่าวหาตามข้อ ๒๐ แล้ว ให ้ก.จ.ม. สอบสวนเพ่ือให้ได้
ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า 
  เพ่ือให้ได้ความจริงและความยุติธรรม  การสอบสวนและพิจารณาตามวรรคหน่ึงให้ ก.จ.ม. มี
อํานาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพความเป็นธรรมตามวิธีการที่ ก.จ.ม. 
เห็นสมควร โดยจะต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ก็ได้ ทั้งน้ี ให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ว่า
ด้วยการสอบสวนพิจารณามาใช้บังคับกับการสอบสวนของ ก.จ.ม. โดยอนุโลม 
  ข้อ ๒๒ เมื่อ ก.จ.ม. ได้ดําเนินการสอบสวนเสร็จแลว้ให้ประชุมพิจารณาลงมติว่า 

(๑) ผู้ถูกกล่าวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือไม่ 
(๒) ผู้ถูกกล่าวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรือ่งใด และสถานใดในการกําหนดโทษ 

ทางจรรยาบรรณ  ต้องคํานึงถึงสภาพข้อเท็จจริงแห่งพฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิด และอาจกําหนด
โทษอย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ก็ตาม 
  ข้อ ๒๓ เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๒๒ แล้ว ให ้ก.จ.ม. ทํารายงานสอบสวนเสนอ
ต่ออธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชา กรรมการทีม่ีความเห็นแย้งให้ทําความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานสอบสวนโดย
ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายงานสอบสวนด้วยการทํารายงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา โดยอนุโลม 
  ข้อ ๒๔ ในกรณีที่มีมลูการประพฤติผิดจรรยาบรรณท่ีไม่เป็นความผิดวินัย ให้อธิการบดีหรือ
ผู้บังคับบัญชาดําเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(๑) ตักเตือน 
(๒) สั่งให้ดําเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนด หรือ 
(๓) ทําทัณฑ์บนคณาจารย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําตักเตือน ไม่ดําเนินการให้ถูกต้อง หรือ 

ฝ่าฝืนทัณฑ์บนตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัย 
ข้อ ๒๕ การตักเตือน การมีคําสั่งให้ดําเนินการให้ถูกต้องหรือการทําทัณฑ์บนให้ผู ้

ประพฤติผิดจรรยาบรรณทําหนังสือรับการตักเตือน หรือหนังสือทําทัณฑ์บนให้ไว้ต่ออธิการบดีหรือ
ผู้บังคับบัญชาโดยระบุพฤติการณ์หรือรายละเอียดของการประพฤติผิดจรรยาบรรณไว้ให้ชัดเจนตามแบบ จ.๑ 
และ จ.๒ ท้ายข้อบังคับน้ี 
  ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหามีมูลการประพฤติผิดจรรยาบรรณท่ีเป็นความผิด
วินัยหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดยให้สง่เรื่องให้อธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชาดําเนินการต่อไป 



 หมวด ๔ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

  ข้อ ๒๗ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณตามข้อบังคับน้ีให้
อุทธรณ์และรอ้งทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังได้
ภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันที่ได้แจ้งคําสั่งลงโทษ 
  การพิจารณาการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เป็นผู้มี
อํานาจหน้าที่พิจารณาดําเนินการ 
  ข้อ ๒๘ หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ตามข้อบังคับน้ี  ให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทเฉพาะกาล 
----------------------------- 

  ข้อ ๒๙ ในกรณีทีม่ีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือดําเนินการทางจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ และการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสอบสวน
โอนสํานวนการสอบสวนไปให้ ก.จ.ม. ดําเนินการต่อไป 
  ให้ ก.จ.ม. ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
ข้าราชการและบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๙ ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 

  ข้อ ๓๐ ในวาระเริ่มแรก ใหส้ภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ ก.จ.ม. ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการ
แต่งต้ัง ก.จ.ม. แล้วเสร็จ ตามข้อบังคับน้ี 
 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่    ๑๙   มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 
         
        (นายมีชัย  ฤชุพันธ์ุ) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๔ 

บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

บทบาทของอาจารย์ท่ีปรกึษาท่ีมีต่อความสําเร็จของนักศึกษา 

 ในการดําเนินงานด้านวิชาการ และด้านกิจการนักศึกษาให้สําเร็จลุล่วงไปได้น้ันจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
บุคคลากรหลายฝ่ายของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ส่วนหน่ึงที่สําคัญมากก็คือ “อาจารย์ที่ปรึกษา” ซึ่งมีหน้าที่
เก่ียวข้องและรับผิดชอบโดยตรงต่อนักศึกษาทั้งงาน ด้านวิชาการ และงานด้านกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นผู้รับนโยบาย การดําเนินงานจากมหาวิทยาลัยและทําหน้าที่กํากับดูแลงานทั้งสองด้านให้เป็นไปตาม
กรอบนโยบายระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ันอาจารย์ที่ปรึกษายังมีหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําในการปรับตัว 
ด้านการเรียน การเลือก และพิจารณาสาขาวิชา  การลงทะเบียน การเพ่ิม-ถอนรายวิชาและด้านวิชาการอ่ืน ๆ การกระตุ้นให้
นักศึกษาคิดริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน นอกจากน้ัน ยังต้องประสานงาน
เก่ียวกับงบประมาณและการใช้เครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลเก่ียวกับการใช้
งบประมาณและการดําเนินกิจการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมท้ังพัฒนานักศึกษาในความดูแลให้มีการ
พัฒนาในด้านบุคลิกภาพ ทั้งทางกาย สติปัญญา  อารมณ์  สังคม และความสนใจ 

 อาจารย์ที่ปรึกษา  หมายถึงอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการ
ดําเนินงานการให้คําปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องประกอบด้วย องค์ประกอบดังน้ี 

 “อาจารย์ประจํา” หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรน้ัน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ดูแล ส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้นักศึกษา
สามารถสําเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่
จะต้องปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 1. บทบาทหน้าที่ทั่วไป 

  1.1  ต้องศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย วิธีการดําเนินการ
กับข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้คําปรึกษา แนะนํานักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ 

  1.2  ควรนัดพบกับนักศึกษาในความดูแลทั้งหมด ก่อนวันลงทะเบียน ทุกภาคการศึกษา เพ่ือ
ทําความรู้จัก ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติและระเบียบต่าง ๆ 

  1.3  ต้องแสดงตารางเวลา (Office hour) ไว้ที่ทํางาน เพ่ือให้นักศึกษาเข้าพบอย่างน้อย
สัปดาห์ละคร้ัง ครั้งละประมาณ 1 ช่ัวโมง 

  1.4  ควรติดตามผลการเรียนของนักศึกษาในความดูแลของตนเองเพ่ือช่วยแนะนําและ
ช่วยเหลือนักศึกษาและให้ความสนใจกับนักศึกษาในโครงการพิเศษหรือกรณีที่นักศึกษามีปัญหาในด้านต่าง ๆ   



  1.5 ต้องสนใจติดตามข้อมูลของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปใช้ในการให้ปรึกษาแก่นักศึกษา 

  1.6 ควรสนใจพัฒนาตนเองทั้งในด้านเทคนิคในการให้คําปรึกษาและด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้มี
ความสามารถ และมีคุณลักษณะของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี 

2. บทบาทหน้าที่เฉพาะ 

 ภารกิจของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องปฏิบัติ 

 2.1 กรณีการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

  2.1.1 เมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะกําหนดรหัสประจําตัว
นักศึกษาและจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ 

  2.2 กรณีให้คําแนะนําด้านการเรียน 

 2.2.1 ให้คําแนะนําด้านการเรียนและวิธีเรียนของนักศึกษาให้ถูกต้องตามท่ี 

หลักสูตรกําหนด 

2.2.2 ให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้อง 

กับแผนการศึกษา โดยให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ เช่น ระบบการศึกษา ความเข้าใจเก่ียวกับสาขาวิชา และหลักสูตร 

 2.3 กรณีลงทะเบียนเรียน และการเพิ่ม-ถอนรายวิชา 

       2.3.1. การลงทะเบียนเรียน 

  2.3.1.1 เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบ เพ่ือให้คําปรึกษาหารือ 

 2.3.1.2 ให้คําแนะนําในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การเปลี่ยนรายวิชา  

การเพ่ิม-ถอนรายวิชา การยกเว้นรายวิชา ให้คําปรึกษา และติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 

๒.๓.๑.๓ ศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยทีอ่ยู่ในความดูแลก่อนการลงทะเบียน   

ในทุกภาคการศึกษาเพ่ือให้คาํปรึกษาแนะนําช้ีแจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

๒.๓.๑.๔ ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในวันลงทะเบียน ถ้าไม่สามารถอยู่ได้ให้มอบหมาย 

ผู้แทนและแจ้งให้คณะทราบล่วงหน้า 

  2.3.1.5 ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนการลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 2.3.1.6 ก่อนลงช่ือในใบลงทะเบียนควรตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชา ช่ือ 

วิชา หมู่เรียน จํานวนหน่วยกิตก่อนลงนาม 

  2.3.1.7 ต้องตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตรวมให้ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

       2.3.2. การเพิ่ม-ถอนรายวิชา 

2.3.2.1 ต้องถามสาเหตุของการเพ่ิม-ถอนรายวิชาน้ัน ๆ ของนักศึกษาก่อนจะลง 

นามคําร้องเพ่ิม-ถอนรายวิชา 

2.3.2.2 ตรวจสอบและพิจารณาการเพ่ิม-ถอนรายวิชาน้ัน ๆ และดําเนินการให้ 

ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 



 2.4 พิจารณาคําร้องต่าง ๆ ของนักศึกษา และดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 

2.5 ดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบวินัยที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้  

ในกรณีที่นักศึกษากระทําผิดวินัยเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลแก้ไข หากไม่ปรับปรุงให้ดีขึ้นให้
รายงานให้คณบดีทราบ เพ่ือพิจารณานําเสนอรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายพิจารณา 

 2.6 กรณีการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  2.6.1 ศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

  2.6.2 ตรวจสอบคะแนนสะสมของนักศึกษาในความดูแล เพ่ือให้การปรึกษาแนะนํา 

2.7 อาจารย์ที่ปรึกษา ควรศึกษาระเบียบ ประกาศ คําสั่งและข้อบังคับต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สถาบันการศึกษาควรกําหนดคุณลักษะของอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตัวเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของมหาวิทยาลัย 
โดยทั่วไปอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีควรมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1. มีมนุษยสมัพันธ์ 

2. มีความรับผิดขอบ 

3. ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 

4. มีความรู้กว้างขวาง  ทันต่อเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

5. มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

6. มีเหตุผลและความสามารถในการแก้ปัญหา 

7. มีความเมตตากรุณา 

8. ไวต่อการรับรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

9. มีทักษะในการสื่อสาร 

10. มีหลักจิตวิทยาในการให้คําปรกึษาและมีจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา 

11. มีความประพฤติเหมาะสมท่ีจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

12. รู้บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดี 

13. มีประสบการณ์ในหน้าที่ของอาจารย์ทีปรึกษา 

จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 เน่ืองจากอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนํา ช่วยเหลืออบรมดูแลนักศกึษา ซึ่งต้อง
ปฏิบัติในการทําหน้าที่ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพในการให้คําปรึกษาดังต่อไปน้ี 

1. ต้องคํานึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา โดยจะไม่กระทําการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความ 

เสียหายแก่นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม 

2. ต้องรักษาข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษาในความดูแลให้เป็นความลับ 



3. ต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ(ภายในขอบเขตความสามารถของตน) 

หากมีปัญหาใดที่เกินความสามารถท่ีจะช่วยเหลือได้ก็ควรแนะนํานักศึกษาได้รับบริการจากผู้เชียวชาญเฉพาะทาง 
เช่น นักจิตวิทยาและแนะแนว แพทย์ จิตแพทย์ และนักกฎหมาย เป็นต้น 

4. ไม่ควรพิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือสถาบันใด ๆ  ให้นักศึกษาฟังในทางที่ก่อให้เกิด 

ความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือสถาบัน 

5. ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  มีคณุธรรมและ 

จริยธรรม มคีวามเมตตา เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการให้คําปรกึษา 
 การที่จะต้องทําหน้าที่ให้คําปรึกษา จึงควรมีความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับเรื่องต่อไปน้ี เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ให้คําปรึกษา ได้อย่างถูกต้อง 

1. การให้คาํปรกึษา  คือ กระบวนการท่ีช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง สภาพแวดล้อม  

และปัญหาที่เผชิญอยู่ เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาหรือตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับ
ตนเอง และความสามารถเพ่ือการปรับตัวได้อย่างสอดคล้อง มีความสุข 

2. การให้คาํแนะนํา เป็นวิธีที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้การช่วยเหลือกับนักศึกษาโดยตรง สิ่ง 

ที่แนะนํามักเป็นเรื่องที่เก่ียวกับกฎ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่ใช้กันอยู่เป็นประจํา เช่น การลงทะเบียน การเพ่ิม-
ลดวิชาเรียน หรือปัญหาอ่ืนๆ ที่อาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีวุฒิภาวะและประสบการณ์มากกว่า ให้คําแนะนําในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม มักเป็นกับปัญหาทีเ่ก่ียวข้องกับอารมณ์หรือความรู้สึกส่วนใหญเ่ป็นปัญหาในเร่ือง
ข้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆปัญหาที่ต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหน่ึงเช่นการเลือกวิชาเอก เลือกอาชีพเป็นต้น 

3. เทคนิคการใหค้ําปรึกษา  คอื กลวิธีที่นํามาใช้ในขณะให้คําปรึกษา ซึ่งมีความสําคัญ 

ต่อความสําเร็จในการให้คําปรกึษา โดยเริ่มจากการสร้างสัมพันธภาพที่ดี เพ่ือให้นักศกึษารู้สึกว่าอาจารย์ที่
ปรึกษาให้ความเป็นกันเอง ให้ความอบอุ่น และสามารถเป็นที่พึงทางใจของนักศึกษาได้ 

  เทคนิคเบ้ืองต้นที่สําคัญและจําเป็น อันดับแรกคือ 

   เทคนิคในการสร้างสัมพนัธภาพ โดยปฏิบัติดังน้ี 

1. สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร  อบอุ่น ย้ิมแย้มแจ่มใส 
2. เปิดเผยมีความน่าไว้วางใจ 
3. มีความสนใจ  มีเมตตากรุณา 
4. มีความจริงใจและปฏิบัติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
5. ยอมรับในคุณค่าและความแตกต่างของบุคคล 
6. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด ท่าทางบุคลิก การฟัง ใช้การสื่อสาเชิงบวก 
7. พยายามทําความเข้าใจทั้งความรู้สึก ปัญหา และความต้องการของ 

       นักศึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างจริงจังและจริงใจ 

  เทคนิคการใหค้ําปรึกษา เป็นเทคนิคในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  ซึ่งต้องมีการศึกษาอบรม 
และมีการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ ความชํานาญ จึงสามารถแกปั้ญหาของนักศึกษาได้อย่างกว้างขวาง 
อาจารย์ที่ปรึกษาที่มิได้ฝึกอบรมมาทางน้ีโดยตรง แต่มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือนักศึกษาจึงจําเป็นต้องศึกษาและฝึก



ทักษะในเทคนิคต่างๆเพ่ือให้มีพ้ืนฐานความรู้ ความชํานาญพอสมควรในการช่วยเหลือนักศึกษาอย่างไรก็ตาม ปัญหา
ของนักศึกษาบางอย่างเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากหรือต้องใช้เวลา เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจครอบครัว อารมณ์และ
ความรู้สึกอาจารย์ที่ปรึกษาต้องใช้เทคนิคในการให้คําปรึกษาอย่างรัดระวังเพ่ือช่วยให้ปัญหาคลี่คลาย 

  สิ่งที่สําคัญที่สดุก็คือ การเป็นผู้ฟังที่ดี การให้กําลังใจ ใหค้วามอบอุ่น และให้ความจริงจงัและ
จริงใจในการช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มความสามารถ และหาทางออกเบื้องต้นอย่างดีที่สุดในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา 

4. กระบวนการใหค้ําปรกึษา หมายถึงการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มาขอรับ 

คําปรึกษาที่มักจะมีความทุกขท์างด้านอารมณ์ จิตใจโดยจะใช้กระบวนการพูดคุยกันอย่างมีลําดับขั้นตอน ซึ่งแต่
ละขั้นตอนจะมีความเช่ือมโยงเกี่ยวเน่ืองกัน  การให้คําปรึกษามีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โดยแต่ละขั้นตอนสามารถปฏิบัติช้าบ่อย ๆ ย้อนกลับไปมาเป็นวงจร  หากไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือเกิดการเรียนรู้ใหม ่ซึ่งโดยทั่วไปกระบวนการให้คําปรึกษาจะต้องดําเนินการดังน้ี 

1. วางแผนลําดับขั้นตอนในการให้คําปรึกษา 
2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการให้คําปรึกษาให้เหมาะสม 
3. จัดการปัญหาเชิงรุกและมีทีมงานที่เป็นเครือข่ายในการเช่ือมประสาน 
4. บันทึกรายงานผลการให้คําปรึกษาและส่งต่อเป็นรายกรณี 
5. ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ืองและใกล้ชิด 

กระบวนการให้คําปรกึษาเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้และเทคนิคทางจิตวิทยา ดังน้ันการ
ดําเนินการให้คําปรึกษา เพ่ือให้มีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ตามกระบวนการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยุ  
จึงต้องเป็นไปตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

1.การสร้างสมัพนัธภาพ  เพ่ือให้ผู้ให้คาํปรึกษาทําความรู้จักสร้างความคุ้นเคยกับผูร้ับการ
ปรึกษา ทําให้ผู้รับคําปรึกษาไว้วางใจและอบอุ่นใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้ให้คําปรึกษา นําไปสู่การเปิดเผยปัญหา
และความรู้สึกที่แท้จริงโดยใช้ทักษะ เช่น การทักทาย (Greeting) การพูดเรื่องทั่วไป (Small talk) การใส่ใจ 
(Attending) และการเปิดประเด็น (Opening) 

2.การสํารวจปญัหา เป็นขั้นตอนที่ผู้ให้คําปรึกษาเปิดโอกาสให้ผู้รบัคําปรึกษาเล่าถึงปัญหา
ต่าง ๆ ทําให้ผูร้ับคําปรึกษาได้เรียนรู้ถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเอง เป็นการสํารวจ
ตนเอง เห็นปัญหาที่แท้จริง พบสาเหตุของปัญหาและรับรู้ความต้องการของตนเอง 

3.การทาํความเข้าใจปญัหา สาเหตุ และความต้องการ เป็นขั้นตอนที่ผู้ให้คําปรึกษาจดัเรียง
และเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสํารวจปัญหาร่วมกับผู้รับคําปรึกษา เพ่ือให้ผู้รบัคําปรึกษาเข้าใจถึงปัญหา 
สาเหตุ และความต้องการของตนเอง  เพ่ือประกอบในการวางแผนแก้ไขปัญหา 

4.การวางแผนแก้ไขปญัหา เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปัญหา ทําใหท้ราบว่าปัญหาใดเป็น
ปัญหาหลัก เรง่ด่วน ของผู้รับคําปรึกษา และวางแผนแกไ้ขตามลักษณะของปัญหา 

5.การยุตกิารใหก้ารปรกึษา  เป็นการยุติการให้คําปรึกษาแต่ละคร้ัง เพ่ือเป็นการตรวจสอบ  
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ให้คําปรึกษาและผู้รับคําปรึกษาในสิ่งที่ได้พูดคุยและร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติ 
รวมถึงการนัดหมายต่อไป 

 
 
 



ตารางที่ 1 แนวปฏิบัติของผู้ให้คําปรึกษาตามกระบวนการให้คําปรึกษา (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2545) 

ขั้นตอนการให้
คําปรึกษา 

แนวปฏบิตัขิองผู้ใหก้ารปรกึษา วัตถุประสงคท์ี ่

1.การสร้างสัมพันธภาพ - ให้การต้อนรบั อย่าง 
   ..... อบอุ่น จริงใจ 
   ..... เป็นธรรมชาติ 
   ..... สนทนาเรื่องทั่วไป 
-ให้ความใส่ใจด้วย 
   ..... ท่าทางเป็นมิตรสนใจ 
   ..... คําพูดชวนให้อยากคุยด้วย 
   ..... ยอมรับบุคคลที่มาหา 
-การต้ังคําถามต้องเอ้ือให้อยาก 
 เล่าเรื่อง 

ทําให้ผู้รับคําปรึกษา 
- เกิดความอบอุ่นใจ 
- คลายความเครียด 
- ไว้วางใจ 
- อยากบอกเร่ืองราว

ของตน 

2.สํารวจปัญหา -การต้ังคําถาม 
    ..... ให้เหมาะสม 
   ..... เลือกใช้ในเวลาอันสมควร 
-การรับฟัง 
   ..... ต้ังใจฟัง  อดทนที่จะฟัง 
   ..... ยอมรับในสิ่งที่เขาพูด 
   ..... รับรู้ความรู้สึก 
-การสังเกตในขณะสนทนา ทั้ง 
   ..... คําพูด นํ้าเสียง อากัปกิริยา 
-การวางตนให้เป็นกลาง 
   ..... มองตามสภาพความเป็นจริง 
   ..... ไม่ตัดสนิ 
   ..... ไม่ใส่ความคิด/ความรู้สึก 
        ของตน 

ทําให้ผู้รับคําปรึกษา 
- เปิดเผยความจริง 
- เปิดเผยความรู้สึก 
- พูดอย่างต่อเน่ือง 
- รับรู้ปัญหาของตนเอง 

3.การเข้าใจปัญหา สาเหตุ 
ความต้องการ 

- สรุปเรื่องรวมท่ีเล่า 
- ช้ีประเด็นให้เข้าใจปัญหา 
- ให้กําลังใจ 

   ..... การยอมรับความจริง 
   ..... ปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง 
   ..... ช่วยให้ต้ังเป้าหมายให้ 
       เหมาะสมและเป็นไปได้ 

ทําให้ผู้รับคําปรึกษา 
- กระจ่างในปัญหา 
- เข้าใจปัญหาของตน 
- รู้สาเหตุของปัญหา 
- รู้ความต้องการ 
- คิดแก้ปัญหา 

 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ขั้นตอนการให้
คําปรึกษา 

แนวปฏบิตัขิองผู้ใหก้ารปรกึษา วัตถุประสงคท์ี ่

4. การวางแผนแก้ปัญหา - ให้นักเรียน/ผู้รบัคําปรึกษาสํารวจ   
    ทางเลือกหลาย ๆ ทางเลอืก 
- ให้ข้อมูลเพ่ือพิจารณาทางเลือก 
- เสนอแนะแนวทาง 
- ช้ีผลที่ตามมา 
- สรุปความ 

ทําให้ผู้รับคําปรึกษา 
- มีเป้าหมายในการ

แก้ปัญหา 
- สํารวจทางเลือกการ

แก้ปัญหา 
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ
ทางเลือก 

- วางแผนแก้ปัญหา 
- เกิดกําลังใจ 
- ตัดสินใจด้วยตนเอง 

 
5. ยุติการให้คาํปรึกษา - ช่วยให้นักเรียน/ผู้รับคําปรึกษา 

ทบทวนการตัดสินใจและสรุป 
ความเข้าใจ 

- ส่งเสริมให้นักเรียน/ผู้รับคําปรึกษาให
เห็นคุณค่าในตนเอง 

- เสริมแรงให้นักเรียน/ผู้รับคําปรึกษา
เกิดการปฏิบัติ 

- ให้กําลังใจ 
- เปิดโอกาสให้มีการพบครั้งต่อไป 
- นัดพบครั้งต่อไป 

ทําให้ผู้รับคําปรึกษา 
- ทบทวนการตัดสินใจ 
- สรุปความเข้าใจ

ระหว่างการให้
คําปรึกษา 

- รู้คุณค่าที่มาขอรับ
คําปรึกษา 

- มีแรงจูงใจนําไป
ปฏิบัติ 

- เกิดความพึงพอใจ
และมั่นใจ 

* พอใจไปพบตามนัด 
(การยุติให้คําปรึกษาต้อง
เป็นไปด้วยความสบายใจทั้ง
สองฝ่ายและผูร้ับคําปรึกษา
รู้สึกดีขึ้น) 

 
ทกัษะทีจํ่าเปน็ในการใหค้ําปรึกษา 

 เพ่ือให้การให้คําปรึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิดบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ
ไว้วางใจ มีสัมพันธภาพที่ดี อันจะนําไปสู่การอยากเปิดเผยตนเองและปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เข้าใจปัญหา เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหา ผู้ให้คําปรึกษาควรใช้คําพูดในการทักทายที่แสดงถึงการยินดี
ต้อนรับ หรือการเต็มใจที่จะช่วยเหลือ เช่น “มีอะไรให้ครูช่วยไหม” หรือชวนคุยเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้มาขอรับ
คําปรึกษารู้สึกผ่อนคลาย เป็นกันเอง ถ้าผู้ให้คําปรึกษามีทักษะในการเร่ิมต้นพูดคุย ทักทาย เมื่อนักศึกษามาพบ
ก็นับได้ว่าการให้คําปรึกษามีแนวโน้มว่าจะประสบความสําเร็จไปแล้วครึ่งหน่ึง 



 ทักษะที่ใช้ในกระบวนการให้คําปรึกษาที่ผู้ให้ปรึกษาควรศึกษาและฝึกฝน เพ่ือดําเนินการให้คําปรึกษา
มีประสิทธิภาพ มีดังต่อไปน้ี 

 1.ทักษะการฟัง (Listening) 

 ทักษะการฟังเป็นทักษะที่ผู้ให้คําปรึกษาแสดงความเอาใจใส่ต่อภาษาพูดและภาษาท่าทางของผู้ขอรับ
คําปรึกษา  โดยการสบตา พยักหน้า หรือการตอบรับ เช่น ครับ ค่ะ อ๋อ เป็นต้น 

 การฟังเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้ให้คําปรึกษาควรฝึกฝนการฟังเพ่ือให้สามารถฟังเพ่ือให้สามารถฟังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ให้คําปรึกษาควรปฏิบัติดังน้ี 

1) ต้ังใจฟัง ฟังอย่างมีสมาธิ  โดยการประสานสายตาเพ่ือแสดงความเอาใจใส่ต่อสิ่งที่ผู้รับ 

คําปรึกษาพูด ทั้งเน้ือหาสาระ ความรู้สึก รวมทั้งสังเกตท่าทางและน้ําเสียงประกอบด้วย 

2) ไม่แทรกหรือขัดจังหวะ  ยกเว้นผู้รับคําปรึกษาพูดมากและวกวน จึงใช้การสรุป 

ประเด็นปัญหาเป็นช่วง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 

3) ไม่เปลี่ยนเรื่องและติดตามประเด็นปัญหาของผู้รับคําปรึกษา 
4) ให้เวลากับการฟัง ไม่แสดงอาการรีบ หรือดูนาฬิกา หรือทํางานอ่ืน 

การฟังที่มีประสิทธิภาพ คือ 

1) สามารถที่จะคงความสนใจและมีจดุร่วมอยู่ในเรื่องที่ผู้รับคําปรึกษาพูด 
2) สามารถที่จะน่ังเงียบและตอบสนองเพ่ือแสดงถึงความใส่ใจในสิ่งที่ผู้รับคําปรึกษาพูด 
3) สามารถที่จะเข้าใจเน้ือหาและอารมณ์ของผู้รับคําปรึกษาที่แสดงออกมา 

สิ่งที่ต้องทําในการฟัง (Do’s in Listening) 

1) พยายามสบสายตาผู้พูดตลอดเวลาที่เขาพูด  
2) ตอบสนองตามการแสดงออกทางสีหน้าของผู้พูด  เช่น ย้ิมหรือสงบน่ิง   

แม้ว่าเรื่องน้ันเอาทําให้ตกใจ 

3) พยายามที่จะคงความเงียบไว้ขณะที่หยุดคิดก่อนที่จะพูดต่อ 
4) ตรวจสอบบ่อยๆ ว่าฟังเน้ือหาได้ถูกต้องหรือไม่  โดยการทวนคําพูด 
5) ฟังว่าผู้พูดพูดอะไร พูดอย่างไร  สําเนียงที่พูด การพูดตะกุกตะกัก  

ตลอดจนการกระแอมกระไอ 

6) สังเกตการณ์แสดงออกทางสีหน้า สัญญาณมือ ตลอดจนภาษากายของผู้รับคําปรึกษา 
7) ใช้คําถามเปิด เช่น อะไร อย่างไร 

 

 

 

 

 



สิ่งที่ต้องไม่ทําในการฟัง (Don’it’s in Listening) 

1. ไม่ขัดจังหวะผู้พูดโดยการให้ความเห็น ถามคําถามหรือคําตัดสิ ซ่ึงจะขัดขวางการ 

เปิดเผยเรื่องราวของเขา 

2. ไม่แปลความจากสิ่งที่ผู้รับคําปรึกษาพูด  เพราะว่าจะทําให้เสียสัมพันธภาพได้ และ 

ผู้รับคําปรึกษาอาจเกิดภาวะป้องกันตนเอง 

3. หลีกเลี่ยงการต้ังคําถามจํานวนมาก ๆ โดยเฉพาะในตอนเริ่มต้นให้คําปรึกษา 
4. หลีกเลี่ยงการต้ังคําถามที่ตนอยากรู้  เพราะข้อมูลที่ได้อาจไม่จําเป็นและไม่เก่ียวข้องให้ 

การแก้ปัญหา 

5. ไม่ให้ข้อแนะนํา  เพราะอาจเป็นข้อแนะนําที่ผิดและผู้รับคําปรึกษาอาจปฏิเสธ 

ข้อแนะนําได้ 

2. ทักษะการถาม (Questioning) 

 การถามเป็นทักษะที่จําเป็นเพ่ือจะได้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้รับคําปรึกษา  

และยังช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาและผู้ให้คําปรึกษาเข้าใจความรู้สึก อารมณ์ และเรื่องราวต่าง ๆ มากขึ้น เพ่ือให้
เกิดความกระจ่างชัดในปัญหาซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะนําไปสู้การแก้ไขปัญหาต่อไป  โดยคําถามแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ 

1) คําถามปลายปิด เป็นถามที่ใช้เมื่อต้องการคําตอบเฉพาะเจาะจง มักจะได้ 

คําตอบสั้น ๆ ที่เป็นลักษณะของการตอบรับหรือปฏิเสธเท่าน้ัน คําถามปลายปิด เป็นคําถามที่ไม่ได้ข้อมูลอย่าง
ละเอียดเป็นคําถามที่ต้องการคําตอบเพียงสั้น ๆ เช่น ใช่/ไม่ใช่   ดี/ไม่ดี ถูก/ผิด เป็นต้น ตัวอย่างคําถามปลาย
ปิด เช่น เธอชอบเรียนวิชาคหกรรมไหม คําตอบจะเป็นคําว่า ชอบหรือไม่ชอบเท่าน้ัน 

2) คําถามปลายเปิด เป็นคําถามที่ถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดของผู้รับ 

คําปรึกษา เช่น วันน้ีมีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังบ้าง คําตอบที่ได้จะเป็นการอธิบาย เล่าเรื่อง ซึ่งจะทําให้ผู้ให้การ
ปรึกษาได้ข้อมูลในเชิงลึก  เป็นประโยชน์ต่อการให้คําปรึกษามากขึ้น 

 ข้อควรระวังในการใช้ทักษะการถาม คือ ไม่ขึ้นต้นคําถามด้วยคําว่า “ ทําไม” เพราะจะทําให้ผู้รับ
คําปรึกษาถูกบีบคั้นหรือกดดัน อาจทําให้เกิดการต่อต้าน ตัวอย่างเช่น ทําไมเธอจึงเป็นคนอย่างน้ี เป็นต้น และ
ไม่ควรถามคําถามตลอดเวลา เพราะจําทําให้ผู้รับคําปรึกษารู้สึกเหมือนถูกสอบสวนมากกว่าจะได้รับการปรึกษา 
นอกจากน้ี การถามควรสลับด้วยการฟัง ซึ่งอาจจะเป็นการทวนสรุปหรือสะท้อนความรู้สึกเป็นช่วงๆ   

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างคําถาม 

ตัวอย่างคาํถามที่
เกี่ยวข้องกบั 

ความรูส้ึกและปฏกิิริยา
ทางร่างกาย 

ตัวอย่างคาํถามที่
เกี่ยวข้องกบัความคดิ 

ตัวอย่างคาํถามทีเ่นน้
เรื่องการสื่อสารและ

การกระทํา 

- คุณเริม่รู้สึกเช่นน้ี
ต้ังแต่เมื่อไหร่ 
- เล่าใหค้รูฟังเก่ียวกับ
ความรู้สึกเหงาของหนู
หน่อยได้ไหม 
- เมื่อรู้สึกอาย คุณ
แสดงออกทางร่างกาย
อย่างไร 
- มีความรูส้ึกอ่ืนร่วมกับ
ความรู้สึกน้ีบ้างไหม 

- คุณคิดว่าเขาคิด
อย่างไรกับคุณ 
- คุณคิดอะไรก่อนที่จะ
ลาออก 
จากงาน 
- คุณกลัวหรือกังวล
อะไรอยู่ในขณะนี้ 
- ความคิดหลายอย่างที่
อยู่ในใจ 
คุณความคิดไหนรุนแรง
ที่สุด 
- มีความคิดหรอืภาพใด
ปรากฏขึ้นในใจบ้าง 

- คุณแสดงออกอย่างไร
ในสถานการณ์น้ี 

- คุณพูดอะไรออกไป
บ้าง 

-เวลาที่คุณพอใจ คุณ
แสดงออกอย่างไรกับคน
ที่ทําให้คุณไมพ่อใจ 

-คุณแสดงพฤติกรรมน้ัน
บ่อยมั้ย 

-เกิดอะไรข้ึนเมื่อคุณ
แสดงพฤติกรรมน้ัน 

 

หมายเหต ุ: การใช้สรรพนามแทนตัวเองหรือนักศึกษาควรเหมาะสม ทั้งน้ีให้พิจารณาถงึสถานภาพความคุ้นเคย
เป็นหลัก ก็จะช่วยให้สัมพันธภาพดูดีขึ้นด้วย 

 3. ทกัษะการเงียบ (Silence)  

     การเงียบเป็นทักษะที่สนับสนุนให้ผู้รับคําปรึกษาพูดต่อไปเรื่อย ๆ ผู้ให้คําปรึกษาเพียงแต่แสดงสี
หน้าและกิริยาท่าทางว่ากําลังสนใจฟัง เข้าใจและรับรู้ในสิ่งที่ผู้ขอรับคําปรึกษาพูดออกมา 

    การเงียบเป็นกลวิธีที่ช่วยให้ผู้ให้คําปรึกษาได้เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ขอรับคําปรึกษามากขึ้น และ
ในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงมีการสื่อสารต่อกันด้วยภาษาท่าทาง เช่น การพยักหน้า การประสานสายตา 

 ข้อควรระวัง คือ 

1. อย่าใช้ทักษะการเงียบต่อกันมากเกินไป จนผู้รับคําปรึกษารู้สึกอึดอัด 
2. ในระหว่างการใช้ทักษะการเงียบ ผู้ให้คําปรึกษาต้องใช้ทักษะการสังเกตเพื่อดูท่าทางของ

ผู้รับคําปรึกษาควบคู่ไปด้วย หรืออาจใช้กิริยาท่าทางของผู้ให้คําปรึกษาเพ่ือสื่อว่ากําลังรับฟังอยู่ด้วยความสนใจ
และเข้าใจสิ่งที่ผู้รับคําปรึกษากําลังพูดอยู่ในขณะนั้น 

3. เมื่อผู้รับคําปรึกษายังไม่พร้อมที่จะพูดก็ไม่ควรพูด ทําลายความเงียบเสียเอง เพราะอาจ
ขัดขวางความรู้สึกต่าง ๆ ที่กําลังพรั่งพรูให้หยุดชะงักลงได้ แต่ถ้าผู้รับคําปรึกษาเงียบนานเกินไปก็ควรใช้คําพูด
กระตุ้น  เช่น มีอะไรบอกครูมั้ย หรือหนูกําลังคิดอะไรอยู่ เป็นต้น 

 

 



ตัวอย่างการใช้ทักษะการเงียบ 

   นักศึกษา : คณุแม่ของผมพูดว่า ... คบเราควรตัดสินใจสิง่ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

   อาจารย์  : (พยักหน้า) 

นักศึกษา : วิชาคอมพิวเตอร์ ... อาจารย์สอนไม่รู้เรื่องเลย เข้ามาก็มีแต่
บ่นว่าแถมยังมองพวกหนูด้วยสายตาดูถูกเวลาสอนก็วกไปวนมา จนพวก
หนูสับสน 

อาจารย์  : ค่ะ/ครับ (เสียงเบา ๆ เงียบ) 

นักศึกษา : พออาจารย์ถามแล้วตอบผิดก็โดนว่า หาว่าไม่ต้ังใจฟัง หาว่าโง่ 
พวกหนูก็เลยอยากเปลี่ยนอาจารย์ พออาจารย์รู้เข้า ถึงกับไม่ยอมมอง
หน้าพวกหนูอีกเลย .... 

   อาจารย์ : (พยักหน้า) 

  ข้อสังเกต อาจารย์หรือผู้ให้คาํปรึกษาอาจใช้การเงียบเชิงบวก คือการให้โอกาสนักศึกษาหรือ
ผู้รับคําปรึกษาได้คิด รวบรวม  เรียบเรียง หรือทบทวนข้อมูลที่จะบอกกล่าวกับอาจารย์ซึ่งอาจพูดเสริมกําลังว่า 
“ ลองใช้เวลาน่ังคิดเงียบ ๆ แล้วค่อยเล่าใหค้รูฟังก็ได้”   

 4.ทักษะการทาํความกระจ่าง (Clarifying) 

  การทําความกระจ่างเป็นทักษะที่ผู้ให้คําปรึกษาใช้เมื่อผู้รับคําปรึกษาพูดจาสับสนหรือวกวน 
สลับซับซ้อน หรือใช้ภาษาแสลง  ผู้ให้คําปรึกษาจะต้องต้ังฟังและจับเรื่องราวให้ได้ หากผู้ให้คําปรึกษาไม่เข้าใจ
ศัพท์ที่ผู้รับคําปรึกษาใช้ ผู้ให้คําปรึกษาควรสอบถามเพื่อความแน่ใจว่าเข้าใจสิ่งที่ผู้รับคําปรึกษาพูดได้อย่าง
ถูกต้อง พร้อมทั้งสรุปใจความหรือเรื่องราวเพ่ือให้ผู้รับคําปรึกษาได้กระจ่างขึ้น 

  วัตถุประสงค์ของการใช้ทักษะการทําความกระจ่าง เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจให้แม่นยํา 
ถูกต้อง ตรงกันระหว่างผู้ให้คําปรึกษากับผู้รับคําปรึกษา ช่วยให้ความไม่ชัดเจนมีความชัดเจนแจ่มชัดมากขึ้น 

ข้อควรระวัง ทักษะนี้ผู้ให้คําปรึกษาควรระมัดระวังประเด็นของปัญหา ไม่เบ่ียงเบนประเด็น 
ตัวอย่างการทําความกระจ่าง 

นักศึกษา : “ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมกลุ้มใจน้ี ผมไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และ
ผมมักจะพูดแต่เรื่องที่ไม่เก่ียวกับเรื่องน้ี” 

อาจารย์  : “เธอรู้สึกวิตกกังวลในการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงประเด็น”  

นักศึกษา : “หนูอาจจะลืมมันได้ แต่หนูต้องอยู่กับมันค่ะ” 

อาจารย์  : “หนูอยากจะลืม  แต่หนูยังจําเป็นต้องอยู่กับมัน” 

5. ทกัษะการสะท้อนความรู้สกึ (Reflection of Feeling) 

ทักษะการสะท้อนความรู้สึก เป็นการถอดความจากคําพูดของผู้รับคําปรึกษาออกมาในเชิงของ
ความรู้สึกมากกว่าสาระคําพูด เป็นกาช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาเข้าใจถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองที่สับสนและ
คลุมเครือ และการสะท้อนความรู้สึกยังช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาตระหนักและรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของปัญหาของ
ตนเองอย่างชัดเจนมากขึ้น 

 



วัตถุประสงค์ของการใช้ทักษะการสะท้อนความรู้สึก ก็เพ่ือส่งเสริมให้กําลังใจแก่ผู้รับคําปรึกษาให้แสดง
ความรู้สึกของตนให้เกิดความชัดเจนในความรู้สึกที่ครอบงําตนเองอยู่  อันจะนําไปสู่การเข้าใจตนเอง ตามความ
เป็นจริง และผู้รับคําปรึกษาจะมีความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของตนเองมากย่ิงขึ้น รู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของ
ความรู้สึกน้ันอย่างแท้จริง 

ข้อควรระวัง  อย่าพูดซ้ําซาก เช่น เธอรู้สึกว่า ..... เธอคิดว่า ...... ดูเหมือนว่า .... เพราะจะทําให้ผู้รับ
คําปรึกษารู้สึกว่าผู้ให้คําปรึกษาขาดความจริงใจหรือจนด้วยคําพูด ไม่สามารถท่ีจะใช้คําพูดอ่ืนได้ และอย่า
สะท้อนทุกคําพูด ควรสะท้อนเพียงบางคร้ังที่เห็นว่าเป็นจุดสําคัญที่น่าสะท้อน ภาษาที่ใช้ต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับวัยของผู้รับคําศึกษา และในกรณีที่ผู้รับคําปรึกษาแสดงอารมณ์ของตนออกมาอย่างชัดเจนแล้ว 
ผู้ให้คําปรึกษาไม่จําเป็นต้องใช้ทักษะการสะท้อนความรู้สึก  เพราะความรู้สึกที่แสดงออกมิใช่สิ่งที่แฝงเร้น
คลุมเครือ หรือขาดความชัดเจนต่อการรับรู้ของผู้รับคําปรึกษาอีกต่อไป 

ตัวอย่างการสะท้อนความรู้สึก 

นักศึกษา : “อาจารย์ค่ะ เพ่ือนของหนูบางทีเขาก็ดีกับหนู คอยช่วยเหลือทุกอย่าง อยู่ดี ๆ  ก็     

    ทําเป็นไม่สนใจ หนูไม่รู้ว่าเขาโกรธหนูเรื่องอะไร” 

อาจารย์  : “การที่เพ่ือนเปลี่ยนไปทําให้หนูรู้สึกกังวล” 

นักศึกษา : “หนูเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเลยค่ํา ไม่ชอบอาจารย์เลย สอนไม่รู้เรื่องเลยค่ะ”
 อาจารย์ : “หนูรู้สึกไม่ชอบอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษ” 

6. ทักษะการให้กําลังใจ (Encouraging) 

การให้กําลังใจ หมายถึง การใช้คําพูดและการกระทําเพ่ือลดและผ่อนคลายความทุกข์ใจ ความ
เดือดร้อนใจ ความรู้สึกเจ็บปวด ชอกชํ้า เพ่ือให้ผู้รับคําปรึกษามีกําลังใจในการดําเนินชีวิต สามารถเผชิญปัญหา
ได้ในระดับหน่ึง การให้กําลังใจด้วยวาจาหรือแววตา สีหน้า ท่าทาง ตามจังหวัดอันควร จะช่วยให้คําปรึกษามี
ปัญหาที่เก่ียวข้องกับอารมณ์  ความรู้สึก  เช่น เสียใจ เศร้าใจ สิ้นหวัง หมดกําลังใจ คิดว่าตนเองไร้ค่า ในที่น้ีจะ
ขอกล่าวถึงการให้กําลังใจเชิงจิตวิทยา (Psychological support) ที่ใช้ในการให้การปรึกษา ซึ่งเป็นการให้
กําลังใจโดยอิงตามศักยภาพของผู้รับคําปรึกษาเป็นหลัก  จําเป็นต้องมีการฝึกทักษะ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจก่อน
นําไปใช้ ซึ่งมีขั้นตอนของการให้กําลังใจ โดยการสํารวจอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ด้วยการใช้คําถาม
ปลายเปิด/การทวนความ เมื่อผู้รับคําปรึกษาพูดถึงอารมณ์ ความรู้สึกของตน ผู้ให้คําปรึกษาจับอารมณ์
ความรู้สึกได้แล้วจงึปฏิบัติต่อไปน้ี 

1)  สะท้อนความรู้สึก 
2) ค้นหาศักยภาพของผู้รับคําปรึกษา โดยใช้คําถามปลายเปิดเพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับ

คําปรึกษา ได้พูดถึงศักยภาพของตนภายใต้ความรู้สึกน้ัน ๆ 
3) สนับสนุนศักยภาพหรือการให้กําลังใจ โดยเช่ือมโยงกับสิ่งที่ผู้รับคําปรึกษา

ผูกพัน เช่น บุคคลที่เขารัก 

ข้อควรระวัง การให้กําลังใจต้องทําด้วยความจริงใจ โดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและสอดคล้องกับสิ่ง
ที่มีอยู่ในตัวผู้รับคําปรึกษา อีกทั้งไม่ควรให้กําลังใจเพ่ือกลบเกลื่อนความรู้สึกท้อแท้ของผู้รับคําปรึกษาซึ่งจะ
นําไปสู่การละเลยปัญหา และไม่ควรใช้การให้กําลังใจเพ่ือสร้างความหวังที่ไม่อยู่บนพ้ืนฐานของความจริง 

 

 



ตัวอย่างการให้กําลังใจ 

นักศึกษา : “ผมอยู่บ้านกับน้องเพียงสองคน พ่อแม่ไปค้าขายต่างจังหวัด นาน ๆ 
กลับมา ผม   ต้องดูแลตัวเอง และน้องตามลําพัง” 

อาจารย์  : “คุณมีความรับผิดชอบ เป็นพ่ีที่ดี สามารถดูแลน้องได้” 

นักศึกษา : “เทอมที่ผ่านมา ผมคิดว่าผมต้ังใจเรียน ส่งงานครบ และทําข้อสอบได้ผม
ว่าผมน่าจะได้คะแนนที่ดีแน่นอน”  

   อาจารย์ : “เธอทําได้ดีมาก ครูจะคอยเป็นกําลังใจให้นะคะ” 

7.ทักษะการเผชิญหน้า (Confrontation)  

 ทักษะการเผชิญหน้า หมายถึง การบรรยายความไม่สอดคล้องกันในพฤติกรรมของผู้รับ
คําปรึกษา บางคําพูดกับการกระทําหรือสีหน้า เมื่อผู้รับคําปรึกษาปกปิด บิดเบือน หรือเบ่ียงเบนความจริง
เก่ียวกับตนเองหรือปกป้องตนเอง ไม่ให้เกิดความเข้าใจตนเอง และไม่ให้เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปในทาง
ที่เป็นประโยคผู้ให้คําปรึกษาจะใช้ทักษะเผชิญหน้าเพ่ือช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาพิจารณาถึงความเป็นจริงมากขึ้น 
รับรู้ความเบ่ียงเบนจากข้อเท็จจริงมากขึ้น และช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาสํารวจการมองสถานการณ์น้ันใหม่ 

 โอกาสที่ผู้ให้คําปรึกษาควรใช้ทักษะการเผชิญหน้า คือเมื่อผู้รับคําปรึกษากล่าวอย่างหน่ึง
แสดงออกหรือกระทําอีกอย่างหน่ึง ซึ่งไม่สอดคล้องกัน ลักษณะของความไม่สอดคล้องกันพอจะสรุปได้ดังน้ี 

  1 ความไม่สอดคล้องกันระหว่างคําพูดกับพฤติกรรม เช่น พูดว่า “ตอนน้ีฉันมี
ความสุขดี” แต่สีหน้าเศร้าหมอง หลบตาลงตํ่า 

  2 ความไม่สอดคล้องกันระหว่างคําพูดกับการกระทํา เช่น พูดว่า “ ผมจะเร่ิมลงมือ
เขียนจดหมายสมัครงานเสียที” แต่ผู้พูดมิได้ปฏิบัติ 

  3 คําพูด 2 คําพูดที่ขัดแย้งกัน หรือคําพูดไม่คงที่ เช่น “เขาไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอ่ืน
อีกหลายคน ซึ่งฉันเองไม่ได้รู้สึกเดือนร้อนอะไร แต่คิดว่าเขาน่าจะทําอะไรท่ีมีความคิดมากกว่าน้ี” 

  4 พฤติกรรมที่ไม่ใช่คําพูด 2 อย่างที่ขัดแย้งกันหรือไม่คงที่ เช่น ผู้รับคําปรึกษามีสี
หน้ากังวลและย้ิมในเวลาเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ของการใช้ทักษะการเผชิญหน้า คือ การช่วยเหลือให้ผู้รับคําปรึกษาให้รับรู้ในข้อคิดที่
เบ่ียงเบนสับสนของตนชัดเจนข้ึน ช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาสามารถสํารวจสถานการณ์น้ันใหม่ โดยต้ังอยู่บน
พ้ืนฐานของข้อเท็จจริง เพ่ือให้ผู้รับคําปรึกษาเข้าใจตนเองและมองเห็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองได้ 

ข้อควรระวัง  ในการใช้ทักษะการเผชิญหน้า คือ การเผชิญหน้ามิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะโจมตี ผู้รับ
คําปรึกษาหรือต้อนเขาให้จนมุม หรือมิได้มุ่งให้ผู้ให้คําปรึกษาระบายความอึดอัดของตนไปยังผู้รับคําปรึกษา 
ผู้ให้คําปรึกษาต้องระมัดระวังท่วงทีของของตนมิให้เป็นเสมือนการตําหนิผู้รับคําปรึกษา หรือระวังที่จะไม่มองว่า
ความสับสน ความไม่สอดคล้องของผู้รับคําปรึกษานั้นเป็นตัวปัญหา ในกรณีน้ี ผู้ให้คําปรึกษาต้องสํารวจ ระดับ
เสียง  นํ้าเสียง และพฤติกรรมที่ไม่ใช้คําพูดที่เป็นภาษาทางร่างกายของตนมิให้สื่อออกมา 

การเผชิญหน้าที่มีประสิทธิผลจะทําให้ผู้รับคําปรึกษาเข้าใจตนเองชัดเจนขึ้น ยอมรับตนเองมากข้ึน ลด
ความกังวลและลดการปกป้องตนเองลง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนไปในทางที่เจริญงอกงาม 



หากผลไม่เป็นไปตามน้ี ผู้ให้คําปรึกษาต้องหยุดใช้ทักษะนี้ และใช้ทักษะอ่ืน ๆ เพ่ือแสดงความเข้าใจและเสริม
ความเข้าใจในตัวผู้รับคําปรึกษาแทน เช่นทักษะการสะท้อนความรู้สึก ทักษะการสรุปความเป็นต้น 

 

ตัวอย่างการใช้ทักษะการเผชิญหน้า 

 นักศึกษา : “หนูรู้สึกสบายใจ” (แสดงอาการขมวดค้ิว) 

 อาจารย์ : “หนูบอกว่าหนูรู้สึกสบายใจ แต่หนูกําลังขมวดค้ิว” 

 นักศึกษา : “กลุ่มให้การปรึกษามีความหมายต่อชีวิตผมมาก” 

   (ไม่เข้ากลุ่มในการปรึกษาอีก 2 ครั้งต่อมา) 

อาจารย์ : “เม่ือหลายสัปดาห์ก่อน คุณบอกว่าการให้คําปรึกษามีความหมาย ต่อคุณมาก
แต่ครูสังเกตว่าคุณขาดการเข้ากลุ่มถึง 2 ครั้งต่อมา” 

8.ทักษะการสรุปความ (Summarization) 

 การสรุปความ เป็นการรวบรวมข้อความประเด็น และสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้คําปรึกษาหรือ
ความเข้าใจความสําคัญทั้งหมดของความคิด อารมณ์  ความรู้สึกที่ผู้รับคําปรึกษาสื่อออกมาด้วยภาษาพูด และ
ภาษาท่าทาง เพ่ือช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาและผู้ให้คําปรึกษาได้เข้าใจเรื่องราวท่ีกําลังสนทนาได้อย่างถูกต้อง
ตรงกัน และได้ใจความที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น 

นักศึกษา: “ หนูรู้สึกกลัว พ่อต้องตีหนูตายแต่ถ้าพ่อรู้ว่าหนูท้อง พ่อรักหนูมากพ่อคาดหวังใน 

ตัวหนูสูงมาก แต่หนูกับแฟนก็รักกันมากด้วย หนูคิดว่าหนูจะเรียนหนังสือจบได้แน่แต่พ่อจะเข้าใจหนูไหม” 

  อาจารย์ : “สรุปว่า ตอนน้ีหนูกังวลเรื่องพ่อ หนูกลัวพ่อจะลงโทษ กลัวพ่อผิดหวังในตัวหนู   
และกังวลว่าท่านจะไม่เข้าใจว่าหนูจะหาหนทางเรียนให้จบได้” 

 

หมายเหตุ  ในการให้คําปรึกษาแต่ละคร้ัง แต่ละเรื่องอาจารย์ไม่จําเป็นต้องใช้ทักษะทั้งหมดเสมอไป แต่ต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศ 

เรื่อง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้ํารงตําแหน่งทางวิชาการและผูบ้รหิาร 
พ.ศ. 2557 

----------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการและผู้บริหาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 วรรคสอง ข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. 
2557  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1  ประกาศน้ี เรียกว่า “ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. 2557” 

ข้อ 2  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2557 เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าในฐานะ
อาจารย์ผู้สอนและผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 

ข้อ 4 ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ต้องมีภาระงานที่เป็นกลุ่มงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  ผลงานทาง
วิชาการ และพัฒนาเทคโนโลยี ดังต่อไปน้ี 

(1) ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(ก) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด ปีละหน่ึงรายการ หรือ 

(ข) ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด         
ปีละหน่ึงรายการ หรือ 

(ค) ผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปีละหน่ึงรายการ หรือ 

(ง) บทความทางวิชาการ ปีละสองรายการ 

(2) ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

(ก) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด ปีละสองรายการ หรือ 

(ข) ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ปีละ
สองรายการ หรือ 

(ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปีละสองรายการ   

(3) ตําแหน่งศาสตราจารย์ 



 

(รองศาสตราจารย์พงศ์  หรดาล) 

(ก) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด ปีละหน่ึงรายการ หรือ 

(ข) ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด             
ปีละสองรายการ หรือ 

(ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ เที ยบได้ กับงาน วิจัยตาม  (ก ) ปีละ              
สองรายการ 

ข้อ 5 ผลงานทางวิชาการตามข้อ 4 ในแต่ละรายการอาจเป็นผลงานของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ผู้เดียว หรือเป็นผลงานร่วมกับผู้อ่ืนก็ได้ ทั้งน้ีสัดส่วนที่เหมาะสมให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ  6   ให้ผู้ ดํ ารงตํ าแห น่ งทางวิชาการรายงานภาระงานของตนเองต่อมหาวิทยาลัย                 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยผ่านคณะ/วิทยาลัยที่สังกัดและคณบดีลงนามรับรองการปฏิบัติงานของอาจารย์  
เพ่ือรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อ 7  มาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและผู้บริหารให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ 8  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี  

ประกาศ ณ วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

   อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 

เรื่อง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้ํารงตําแหน่งทางวิชาการและผูบ้รหิาร 

พ.ศ. 2557 

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

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ต้องมีภาระงานขั้นตํ่าอย่างน้อย 35 ภาระงานต่อสัปดาห์ 
(หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์) ตามกลุ่มงานดังน้ี 

1. กลุ่มงานสอน  18  ภาระงานต่อสัปดาห์ 

งานสอน ต้องมีช่ัวโมงสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 18 ภาระงาน และมีภาระงานด้านการเป็น             
ที่ปรึกษางานโครงการปัญหาพิเศษ  งานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี งานนิเทศ  การเตรียมและ                 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การเตรียมสหกิจศึกษา  และงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  งานที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคนิพนธ์  และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งน้ีตามคําสั่งของ
มหาวิทยาลัย 

2. กลุ่มงานวิจัย งานสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและการพัฒนาเทคโนโลยี   7  ภาระงานต่อสัปดาห์ 

ประกอบด้วย 3 งาน ได้แก่ 

2.1 งานวิจัย 
2.2 งานพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
2.3 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

3. กลุ่มงานบริการวิชาการ 3.5  ภาระงานต่อสัปดาห์ 

4. กลุ่มงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  1.5  ภาระงานต่อสัปดาห์ 

5. กลุ่มงานพัฒนานักเรียน/นักศึกษา  3.5  ภาระงานต่อสัปดาห์ 

6. กลุ่มงานพัฒนามหาวิทยาลัยและงานอ่ืน ๆ   1.5  ภาระงานต่อสัปดาห์ 

 
 

 

 

 

 



1. กลุ่มงานสอน  18  ภาระงานต่อสัปดาห์ 
1.1 งานสอน   

งานสอน ภาระงาน หมายเหต ุ

1. การสอนระดับ 
ตํ่ าก ว่าป ริญญ าตรี  และ
ปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

สําหรับรายวิชาทั่วไป 
1 ช่ัวโมง  =  1.5 ภาระงาน 

 

 

2. การสอนภาคพิเศษ 
2.1 ระดับปริญญาตรี  
2.2 ระดับปริญญาโท 
2.3 ระดับปริญญาเอก 

 
1 ช่ัวโมง  =  1.5 ภาระงาน 
1 ช่ัวโมง  =  2 ภาระงาน 
1 ช่ัวโมง  =  3 ภาระงาน 

 

3. สอนร่วม/รับผิดชอบ 
รายวิชาเตรียมฝึกประสบ - 

การณ์ วิชาชีพ  เตรียมสห กิจ
ศึกษา ในกรณีที่ ไม่มีการออก
ฝึกงาน  

3 ช่ัวโมง  =  4.5 ภาระงาน 

มีคําสั่งแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาต่าง ๆ กรณีรายวิชาที่สอน
ร่วมให้แบ่งสัดส่วนตามจํานวนอาจารย์
ที่รับผิดชอบสอน 

1.2 งานอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปัญหาพิเศษ/งานวิจัย/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ วิทยานิพนธ์   
 

งานทีป่รกึษา ภาระงาน หมายเหต ุ

1. โครงการปัญหาพิเศษ/งานวิจัย/
ส า ร นิ พ น ธ์ (Senior project) 
เพ่ือการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่ปรึกษาหลัก = 1.0 x จํานวนเร่ือง 
ที่ปรึกษาร่วม  = 0.5 x จํานวนเร่ือง 

กําหนดให้เป็นภาระงานได้ 
1 ภาคการศึกษา 

2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือการ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท 

ที่ปรึกษาหลัก = 1.5 x จํานวนเร่ือง 
ที่ปรึกษาร่วม  = 0.5 x จํานวนเร่ือง 

กําหนดให้เป็นภาระงานได้ 
1 ภาคการศึกษา 

3. วิทยานิพน ธ์  เพ่ื อการสํ าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

ที่ปรึกษาหลัก = 2.0 x จํานวนเร่ือง 
ที่ปรึกษาร่วม  = 1.0 x จํานวนเร่ือง 

กําหนดให้เป็นภาระงานได้ 
2 ภาคการศึกษา 

4. วิทยานิพน ธ์  เพ่ื อการสํ าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

ที่ปรึกษาหลัก = 3.0 x จํานวนเร่ือง 
ที่ปรึกษาร่วม  = 2.0 x จํานวนเร่ือง 

กําหนดให้เป็นภาระงานได้ 
4 ภาคการศึกษา 

5. กรรมการสอบโครงการพิเศษ/
ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ /
วิทยานิพนธ์ 

     กรรมการ = 0.5 x จํานวนเร่ือง 
 

มีคําสั่งแต่งต้ังโดยเฉพาะ 
ที่นอกเหนือจากงาน 

ที่ปรึกษาอ่ืน 
 



1.3 งานนิเทศนักศึกษา   
 

งานนิเทศนักศกึษา ภาระงาน หมายเหต ุ
1. งานนิเทศการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพของนักศึ กษาตามที ่ 
คุรุสภากําหนด 

งานนิเทศวิชาเฉพาะสาขา= 0.4 x จํานวนนักศกึษา มีคําสั่งของ
มหาวิทยาลัย 

งานนิเทศทั่วไป = 0.3 x จํานวนนักศึกษา 
2. ง า น นิ เท ศ ก า ร เต รี ย ม ฝึ ก

ประสบการณ์ วิชาชีพ/การฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษา 

0.2 x จํานวนนักศึกษา 
 

มีคําสั่งของ
มหาวิทยาลัย 

2. กลุ่มงานวิจัย งานสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและพัฒนาเทคโนโลยี    7  ภาระงานต่อสัปดาห์ 

2.1 งานวิจัย   
 

งานวิจัย 
สดัส่วนแหล่งทนุ 

ภายในมหาวทิยาลัย 
หมายเหต ุภาระงาน 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
(บาท) 

งานวิจัยเดี่ยว งานวิจัยกลุ่ม 

ไม่เกิน 30,000 
 

4.0 เฉลี่ยตาม
สัดส่วนงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

กําหนดให้เป็นภาระงานได้ 2 ภาคการศึกษา 
เมื่อส่งผลงานวิจัยที่สมบูรณ์กับสถาบันวิจัย
และพัฒนาและเป็นงานวิจัยที่ ได้รับการ
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. กําหนด ทั้งน้ี โดยมีการบรรณาธิการ
และ/หรือประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ภาระงานคิดตามแหล่งเงินทุน 
- ต่างประเทศ ให้เพ่ิมเป็น 2 เท่าของสัดส่วน
แหล่งเงินทุนภายใน 

- ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เพ่ิมเป็น 1.5 
เท่าของสัดส่วนแหล่งเงินทุนภายใน 

30,001 – 50,000 
 

5.0 

50,001 – 100,000 
 

6.5 

100,001 – 500,000 
 

7.0 

500,001 – 1,000,000 
 

8.5 

มากกว่า 1,000,001 9.0 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 งานพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
 

งานพฒันาผลงานวิชาการ ภาระงาน หมายเหต ุ

1. งานเขียนบทความทางวิชาการ 
เผ ย แ พ ร่  1  เรื่ อ ง  ( ต้ อ งมี
เอกสารอ้างอิงถูกต้องตามหลัก
วิชาการ)  

เผยแพร ่
ในประเทศ 

เผยแพร่
ต่างประเทศ 

กําหนดให้เป็นภาระงานได้ 
1 ภาคการศึกษา เมื่อนํา
เอกสารที่เผยแพร่มาแสดง
ประกอบ 

บทความ 
วิจัย* 

บทความ 
วิชาการ* 

บทความ 
วิจัย 

บทความ 
วิชาการ 

2.0 1.0 4.0 2.0 
2. งานแต่งเรียบเรียง งานแปล งาน

เอกสารประกอบการสอน เอกสารคํา
สอน ตํารา หนังสือ ที่เก่ียวข้องกับ
การขอผลงานวิชาการ 

งานเด่ียว ผู้ร่วมงาน 

กําหนดให้เป็นภาระงานได้ 
1  ภาคการศึ กษ า  เมื่ อ
ส่งผลงานต่อมหาวิทยาลัย 

4.0 เฉลี่ยตามสัดสว่นงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. งานปรับปรุง พัฒนาตํารา เอกสาร
ป ระกอบ การสอนที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเน้ือหา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2.0 เฉลี่ยตามสัดสว่นงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4. งานสร้างสรรค์/การประพันธ์
เพ ล ง  ผ ล งาน จิ ต รก ร รม /
ประติมากรรม /ภาพพิมพ์ /
สื่ อผสม  และผลงานศิ ลปะ
รูปแบบอ่ืน  ๆ  และได้จดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 

งานเด่ียว ผู้ร่วมงาน 
กําหนดให้เป็นภาระงานได้ 
1  ภาคการศึ กษ า  เมื่ อ
ส่งผลงานต่อมหาวิทยาลัย 
และมีการจดอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร  

4.0 / 6.0 เฉลี่ยตามสัดสว่นงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5. งานสร้ างสรรค์ ด้ วยการพัฒนา
นวัตกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์/
ปรับปรุงสื่อ e-learning อ่ืน ๆ   

2.0 เฉลี่ยตามสัดสว่นงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กําหนดให้เป็นภาระงานได้ 
1  ภาคการศึ กษ า  เมื่ อ
ส่งผลงานต่อมหาวิทยาลัย 

6. งานประดิษฐ์นวัตกรรมหรืองาน
ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ต่ า ง  ๆ  ที่ ใ ช้
กระบวนการวิจัยที่ ผ่านการ
ประเมิน (Peer Review) และ
ได้รับการเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ
ในศาสตร์น้ัน ๆ 1 ช้ินงาน 

3.0 เฉลี่ยตามสัดสว่นงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กําหนดให้เป็นภาระงานได้ 
3 ภาคการศึกษา นับต้ังแต่
เริ่มทํ าจน เสร็จสมบูรณ์ 
โดยส่งผลงานและหลักฐาน
ต่อมหาวิทยาลัย 

7. งานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
ที่จัดโดยหน่วยงานภายใน 

0.25  มีเอกสารหนังสือ/คําสั่งแจ้ง
มหาวิทยาลัยและสรุปรายงาน
ที่ นํ าไปสู่ การปฏิ บั ติ ให้
มหาวิทยาลัยทราบ (นับภาระ
งานต่อครั้งแต่รวมแล้วไม่เกิน 
1 ภาระงาน) 

8. งานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 

0.5 

 



*บทความวิจัย หมายถึง งานเขียนที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัย ให้มีความ
กระชับและสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอความรู้หรือวิธีการใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์จาก
ผลงานวิจัย ซึ่งมีบางส่วนหรือทั้งหมดมาจากงานวิจัยของผู้เขียนและต้องนําเสนอบทความวิจัยในวารสารทาง
วิชาการ หรือต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการให้มีการบรรณาธิการและนําไป
รวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ของการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

**บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีกําหนดประเด็นที่ต้องการอธิบาย หรือ
วิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งน้ี มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการสํารวจวรรณกรรมเพื่อ
สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นน้ันได้ อาจเป็นการนําความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวล
ร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย และ
เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการที่มีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจนใน
ระดับชาติ และมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความ 

2.3 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 

งานพฒันา/ปรบัปรุงหลกัสตูร ภาระงาน หมายเหต ุ

1. งานพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
(ประธานกรรมการ/กรรมการ
และเลขานุการ) 

3.0 
 

กําหนดให้เป็นภาระงานได้ 2 ภาคการศึกษา 
นับต้ังแต่เริ่มทําจนเสร็จสมบูรณ์และผ่านการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยมีหลักฐาน 
แสดงเป็นที่ปรากฏ 2. งานพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

(กรรมการ) 
2.0 

3. งานพัฒนาหลักสูตร (ประธาน
ก ร ร ม ก า ร /ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ) 

1.5 

4. งานพัฒนาหลักสูตร (กรรมการ) 1.0 
5. งานปรับปรุงหลักสูตร (ประธาน

ก ร ร ม ก า ร /ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ) 

1.0 กําหนดให้เป็นภาระงานได้ 1 ภาคการศึกษา 
เมื่ อ ผ่ า น ก า รอ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร จ าก ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

6. งานปรับปรุงหลักสูตร  (กรรมการ) 0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. กลุ่มงานบริการวิชาการ 3.5  ภาระงานต่อสัปดาห์ 
3.1 งานบริการวิชาการ 
 

งานบริการวิชาการ ภาระงาน หมายเหต ุ

1. งานรับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้เช่ียวชาญ/วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1.0 
 

มีเอกสาร/คําสั่งแจ้งมหาวิทยาลัย (ไม่เกิน 3 
ภาระงาน) 

2. การเป็นอาจารย์พิเศษสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ไม่นับภาระงาน อนุญาตให้ไม่เกิน 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ มีเอกสารดังนี้ 
1. หนังสือเชิญจากหน่วยงาน 
2. บันทึกขออนุญาตมหาวิทยาลัย 
3. คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์พิเศษจากหน่วยงาน 

3. การจัดโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน (ประธาน/กรรมการและ
เลขานุการ) 

2.0 มีคําสั่งแต่งต้ังและส่งผลประเมินโครงการฯ 

4. การจัดโครงการบริการวิชาการบูรณา
การกับการเรียนการสอน (กรรมการ) 

1.0  

5. การจัดโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับ
งานวิจัย (ประธาน/กรรมการและเลขานุการ) 

3.0  

6. การจัดโครงการบริการวิชาการบูรณา
การกับงานวิจัย (กรรมการ) 

1.5  

7. การจัดโครงการบริการวิชาการบูรณา
ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ง า น วิ จั ย 
(ประธาน/กรรมการและเลขานุการ) 

3.5  

8. การจัดโครงการบริการวิชาการบูรณาการเรียน
การสอนและงานวิจัย (กรรมการ) 

2.0  

9. การจัดโครงการต่าง ๆ  ให้แก่นักศึกษาเพื่อฝึก
ประสบการณ์ในด้านทักษะต่าง ๆ  ความรู้ เจต
คติ แลกเปลี่ยนความรู้ โดยร่วมกับชุมชน 
บุ คลากรภายนอก และองค์ การต่ าง  ๆ 
(ประธาน/กรรมการและเลขานุการ) 

2.0 มีคําสั่งแต่งต้ังและส่งผลประเมินโครงการฯ 
(ไม่เกิน 4 ภาระงาน) 

10. การจัดโครงการต่าง ๆ  ให้แก่นักศึกษาเพ่ือ  
ฝึกประสบการณ์ในด้านทักษะต่าง ๆ  ความรู้ 
เจตคติ แลกเปลี่ยนความรู้ โดยร่วมกับชุมชน 
บุคลากรภายนอก และองค์การต่าง ๆ   (กรรมการ) 

1.0 มีคําสั่งแต่งต้ังและส่งผลประเมินโครงการฯ 
(ไม่เกิน 4 ภาระงาน) 

11. เข้าร่วมประชุมตามโครงการบริการ
วิชาการจัดโดยหน่วยงานภายใน 

0.5 มีเอกสารหนังสือ/คําสั่งแจ้งมหาวิทยาลัย และมีสรุป
รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน (ไม่เกิน 2 ภาระงาน) 

12. เข้าร่วมประชุมตามโครงการบริการ
วิชาการจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

1 มีเอกสารหนังสือ/คําสั่งแจ้งมหาวิทยาลัย และมีสรุป
รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน (ไม่เกิน 2 ภาระงาน) 

 



4. กลุ่มงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม1.5  ภาระงานต่อสัปดาห์ 
 

งานทาํนบุาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม ภาระงาน หมายเหต ุ

1. งานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและสืบสาน  
อันเก่ียวเนื่องกับศิลปะและวัฒนธรรม (ประธาน/กรรมการและ
เลขานุการ) 

1.0 
 

มีคําสั่งหรือเอกสารอ้างอิง 
(ต่อจํานวนโครงการฯ และ
รวมไม่เกิน 2 ภาระงาน) 

2. งานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและสืบสาน  
อันเก่ียวเน่ืองกับศิลปะและวัฒนธรรม (กรรมการ) 

0.5 

3. งานโครงการ/กิจกรรมอันเก่ียวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนา และประเพณี
อันดีงามของชุมชน (ประธาน/กรรมการและเลขานุการ) 

1.0 

4. งานโครงการ/กิจกรรมอันเก่ียวเน่ืองกับวันสําคัญทางศาสนา 
และประเพณีอันดีงามของชุมชน (กรรมการ) 

0.5 

5. งานโครงการทางศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียน 
การสอน (ประธาน/กรรมการและเลขานุการ) 

1.0 

6. งานโครงการทางศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียน  
การสอน (กรรมการ) 

0.5 

7. งานโครงการทางศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียน 
การสอน และวิจัย (ประธาน/กรรมการและเลขานุการ) 

2.0 

8. งานโครงการทางศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียน 
การสอน และวิจัย (กรรมการ) 

1.0 

9. งานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ/ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ประธาน/กรรมการและเลขานุการ) 

1.0 มี คํ าสั่ งแต่ งต้ั งและส่ งผล
ประเมินโครงการฯ (ไม่เกิน 2 
ภาระงาน) 10. งานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(กรรมการ) 
0.5 

5. กลุ่มงานพัฒนานักเรียน/นักศึกษา3.5  ภาระงานต่อสัปดาห์ 
 

งานพฒันานกัศึกษา ภาระงาน หมายเหต ุ

1. งานให้คําปรึกษา (โดยมีการบันทึก
ตามแบบฟอร์มคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา) 

1.0 x จํานวนคร้ังที่
ประชุมนักเรียน/นักศึกษา 
 

มีคําสั่งหรือเอกสารอ้างอิง (ต่อจํานวน
หมู่เรียนคร้ังละ 1 ภาระงาน และรวม  
ไม่เกิน 3 ภาระงาน) 

2. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาต่อหน่วยงานที่
สั ง กั ด  (โด ยมี ก าร บั นทึ ก ต าม
แบบฟอร์มคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา) 

1.0 มีเอกสารอ้างอิงตามแบบฟอร์มคู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

3. งานโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
เพ่ือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งใน
และนอกหลักสูตร (ประธานกรรมการ
และเลขานุการ/กรรมการ) 

2.0/1.0 มีคําสั่งแต่งต้ังและส่งผลการประเมิน
โครงการฯ (รวมไม่เกิน 3 ภาระงาน) 



5. กลุ่มงานพัฒนานักเรียน/ นักศึกษา(ต่อ)3.5  ภาระงานต่อสัปดาห์ 
 

งานพฒันานกัศึกษา ภาระงาน หมายเหต ุ

4. งานที่ปรึกษาชมรม/ชุมนุม 0.5 x จํานวนคร้ังที่
ประชุมให้คําปรึกษา 

 

มี คํ าสั่ งห รื อ เอ กส าร อ้ าง อิ ง  (รวม  
ไม่เกิน 2 ภาระงาน) 
- ใน  ห น่ึ งชุม นุม  นั บภาระงาน ให้

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ไม่ เกิน 4 คน 
และห น่ึ งชมรม นับภาระงาน ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 6 คน) 

- ให้แสดงหลักฐานความสําเร็จของ
งานโครงการที่นักศึกษากระทํา 

5. งานปฏิบัติหน้าที่ประจําในฝ่าย 
ต่าง ๆ ของกองพัฒนานักศึกษา 

 มี คํ า สั่ ง แ ต่ ง ต้ั ง ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใน  
ฝ่ายต่าง ๆ ของกองพัฒนานักศึกษา 

6. กลุ่มงานพัฒนามหาวิทยาลัยและงานอ่ืน ๆ1.5  ภาระงานต่อสัปดาห์ 
 

งานพฒันามหาวิทยาลัยและงานอ่ืน ๆ ภาระงาน หมายเหต ุ

1. งานในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาวิชาการ/สภา
คณาจารย์และข้าราชการ  

1.0 
 

มี คํ า สั่ ง แ ต่ ง ต้ั ง แ ล ะ มี
หลักฐานการปฏิบั ติงาน
ประกอบ   2. งานเลขานุการในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาวิชาการ/

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

2.0 

3. งานอนุกรรมการในสภามหาวิทยาลัย/สภาวิชาการ/คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

0.5 

4. งานกรรมการท่ีปฏิบัติต่อเน่ืองมีภาระงานและหน้าที่ ชัดเจน  
ในสํ า นั กงาน  คณะ /ศูน ย์ /สํ า นั ก /ห น่วยงาน เที ยบ เท่ าที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

1.5 

5. งานที่ใช้เวลาปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า 2 เดือน (ประธานกรรมการ/
กรรมการและเลขานุการ/กรรมการ) 

1.0 มีคําสั่งแต่งต้ัง (รวมไม่เกิน 
2  ภ า ร ะ ง า น )  แ ล ะ มี
หลักฐานการปฏิบั ติงาน
ประกอบ 

6. งานที่ใช้เวลาปฏิบัติหน้าที่เป็นคร้ังคราว (ประธานกรรมการ/
กรรมการและเลขานุการ/กรรมการ) 

0.5 

 

 

 
 
 
 
 



มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 

งานบรหิาร ภาระงาน หมายเหต ุ

1. อธิการบดี 35.0 สอนไม่น้อยกว่า 4.5 ภาระงาน 
(เฉพาะบุคลากร) 

2. รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบันหรือ
เทียบเท่า 

30.0 สอนไม่น้อยกว่า 4.5 ภาระงาน 
(เฉพาะบุคลากร) 

3. ผู้ช่วยอธิการบดี/รองคณบดี/รองผู้อํานวยการสํานัก/
ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต 

25.0 สอนไม่น้อยกว่า 9 ภาระงาน   

4. รองผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต 20.0 สอนไม่น้อยกว่า 12 ภาระงาน   
5. ประธานกรรมการในคณะกรรมการประจําหลักสูตร/

หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าสํานัก/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

15.0 สอนไม่น้อยกว่า 13.5 ภาระงาน 

6. กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 

7.5 สอนไม่น้อยกว่า 18 ภาระงาน   

7. กรรมการป ระ จํ าหลั ก สู ต ร /ผู้ ป ระสานราย วิช า  
ศึกษาทั่วไป 

5.0 สอนไม่น้อยกว่า 18 ภาระงาน   

8. กรรมการายวิชาศึกษาทั่วไป 3.0 สอนไม่น้อยกว่า 18 ภาระงาน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ตําแหน่งทางวิชาการ เป็นการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพสําหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
อาจารย์ทุกคนต้องพัฒนาตนเองด้วยการนําผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ และตําแหน่งทาง
วิชาการยังเป็นตัวช้ีวัดเพ่ือใช้ในการจัดอันดับสถาบัน เป็นตัวช้ีวัดคุณภาพในระบบประกันการศึกษา ของสถาบัน
น้ัน ๆ สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีการกําหนดขั้นตอนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการดังน้ี 

ขั้นตอนการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
 

๑. ผู้เสนอขอย่ืนเรื่องพร้อมประวัติส่วนตัว จํานวน ๑ ชุด แบบ ก.พ.อ. ๐๓ หรือ ก.พ.อ. ๐๔ 
 (แล้วแต่กรณี) จํานวน ๘ ชุดและผลงานทางวิชาการ จํานวน ๕ ชุด ที่สํานักงานคณบดี 

 
๒. สํานักงานคณบดีดําเนินการ ดังน้ี (การดําเนินการภายใน ๑๕ วันทําการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง) 

- ตรวจสอบคณุสมบัติเฉพาะ 
- ตรวจสอบแบบ ก.พ.อ. ๐๓ หรือ ก.พ.อ. ๐๔ (แล้วแต่กรณี) 
- ตรวจสอบภาระงานสอน (ตามความเป็นจริง) 
- ตรวจสอบความครบถ้วนของผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
- เสนอคณบดีลงนามหนังสือนําส่ง 
- เสนอคณบดีลงนามหนังสือนําส่ง 
- ส่งเรื่องไปยังกลุ่มงานสภาพมหาวิทยาลัย 
 

๒. กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย 
- ตรวจสอบคณุสมบัติ ความครบถ้วนของผลงาน และประทับตรารับเรื่องเสนอคณะกรรมการ 
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
 

๓. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (กพว.) 
พิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
- กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สง่เรื่องคืนหน่วยงานพร้อมให้เหตุผลและกําหนดให้ผู้ขอย่ืนเรื่อง 
ขอรับการประเมินใหม ่
- กรณีเป็นไปตามเกณฑ์ พิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และกําหนดรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ตามบัญชีรายช่ือ ก.พ.อ.) ประเมินผลงานทางวิชาการ 
ทั้งน้ี ขั้นตอนดําเนินการอยู่ในช้ันความลับ 
 

     ๕     คณะกรรมการประเมินผลการสอน 
 - ประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน ตามแบบฟอร์ม 

การประเมิน (ดําเนินการภายใน ๓๐ วันทาํการ) 
ทั้งน้ี ขั้นตอนดําเนินการอยู่ในช้ันความลับ 

 



 
     ๖     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก 

-  ฝ่ายเลขานุการติดต่อทาบทามและแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ สง่ผลงานทางวิชาการให้กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และนดัประชุม 
- ผูท้รงคุณวุฒิประชุมเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการและแจ้งผลต่อคณะกรรมการ 
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
ทั้งน้ัน ขั้นตอนดําเนินการอยู่ในช้ันความลับ 

 
     ๗     คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประชุมพิจารณา 
 - พิจารณาผลการประเมินการสอน จากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
            (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย) 
 - พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 - ตัดสินผลการประเมินและให้ความเห็น 
 - เสนอผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย 

 ทั้งน้ี ขั้นตอนดําเนินการอยู่ในช้ันความลัย 

             เลขานุการสภาฯ เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย 
    ๘ สภามหาวิทยาลัย พิจารณา 
 ๘.๑ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 
 กรณีผ่านการพิจารณา 
 - สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง 
 - อธิการบดีลงนามคําสั่งแต่งต้ัง 
 - รายงานไปยัง ก.พ.อ. ภายใน ๓๐ วัน 
 กรณีไม่ผ่านการพิจารณา 
 ให้กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งผู้ขอกําหนดตําแหน่งฯ ทราบโดยให้คัดลอกความเห็น ข้อท้วงติง  

และข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ลับ) ทั้งน้ีผู้ขอสามารถย่ืนเรื่องใหม่ได้หลัง ๖ เดือน 
นับจากวันที่รับทราบ 
๘.๒ ตําแหน่งศาสตราจารย์ 
กรณีผ่านการพิจารณา 
- สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
- เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน ก.พ.อ. 
- เสนอนายกรัฐมนตรี เพ่ือเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
กรณีไม่ผ่านการพิจารณา 
ให้กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการทราบโดยให้คัดลอกความเห็น  
ข้อท้วงติง และข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งน้ี ขั้นตอนดําเนินการอยู่ในช้ันความลับ 



สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 

วิธีที่ขอ ตําแหน่ง ตําแหน่งที่ขอ เวลา ผลการสอบ ผลงานที่ใช้ขอฯ 
คุณภาพ
ผลงาน 

เอกสารที่ใช้ขอฯ 

โดยวิธ ี
ปกติ 

อาจารย์ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ดํารงตําแหน่งและ
ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่งอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา  
1) วุฒิ ป.ตรี 9 ปีหรือ 
2) วุฒิ ป.โท 5 ปี หรือ 
3) วุฒิ ป.เอก 2 ปี 

    มชีั่วโมงสอบประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และ 
มีความชํานาญในการสอบ และเสนอเอกสาร
ประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน 
   ในกรณีที่ผู้ขอกาํหนดตําแหน่งทางวิชาการได้
ทําการสอนหลายวิชา ซึ่งแต่ ละวิชานั้นมีผู้สอน
ร่วมกันหลายคน  จะต้องเสนอเอกสาร
ประกอบการสอน  ในทุกหัวข้อที่กาํหนด
ตําแหน่งเป็น   ผูส้อน ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้
ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมิน
จากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่กําหนด
ในข้อบังคับของ   สภาสถาบัน 
 

1) 
 1.1 ผลงานวิจัย และได้รับการเผยแพร่ 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไมน่บั 
งานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อ 
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ ) 
หรือ 
  1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
และ 
2) ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงตํารา หนังสือ 
หรือบทความทางวิชาการ และได้รับการ 
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 

ดี (1) แบบฟอร์ม 
1) ก.พ.อ.03 (แนบคําขอ) 
2) ก.พ.อ. 04 (แบบเสนอ 
แต่งตั้งฯ) 
3) แบบแสดงหลักฐานงาน 
มีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ 
(2) ผลงานการสอบ 
 1) เอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารคําสอน 
 2) หลักฐานทีเ่กีย่วข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน  
เช่น แผนการสอน เอกสาร 
ประกอบการบรรยาย หรือการ
จัดกิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อการสอน สื่อ  
การสอน เกณฑแ์ละวิธีการ 
วัดและประเมินผลการเรียน 
ของผู้เรียน 
3) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(3) ผลงานทางวิชาการ 



วิธีที่ขอ ตําแหน่ง ตําแหน่งที่ขอ เวลา ผลการสอบ ผลงานที่ใช้ขอฯ 
คุณภาพ
ผลงาน 

เอกสารที่ใช้ขอฯ 

โดยวิธ ี
ปกติ(ต่อ) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง 
ศาสตราจารย์ 

ดํารงตําแหน่งและ
ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่ง ผศ.  
 

    มชีั่วโมงสอบประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และ 
มีความชํานาญในการสอน และ 
เสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระ 
งานสอน 
   ในกรณีที่ผู้ขอกาํหนดตําแหน่งทาง 
วิชาการได้ทําการสอนหลายวิชา ซึ่งแต่  
ละวิชานั้นมีผูส้อนร่วมกันหลายคน   
จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุก
หัวข้อที่กําหนดตําแหน่งเป็น ผู้สอน ซึ่งมี
คุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอน 
มาแล้ว โดยผ่านการประเมินจาก 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง 
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่ 
กําหนดในข้อบังคับของ   สภาสถาบัน 
 

1) 
 1.1 ผลงานวิจัย และได้รับการเผยแพร่ 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไมน่บั 
งานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อ 
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ ) 
หรือ 
  1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
และ 
2) ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงตํารา หนังสือ 
หรือบทความทางวิชาการ และได้รับการ 
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 
หมายเหตุ  ผลงานทางวิชาการตาม 1) 
และ 2) ต้องไม่ซ้ํากับที่เคยใช้ขอตําแหน่ง  
ผศ. และต้องมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นหลังจาก
ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผศ.ด้วย 
 
 
 
 
 
 

ดี
 



 

วิธีที่ขอ ตําแหน่ง ตําแหน่งที่ขอ เวลา ผลการสอบ ผลงานที่ใช้ขอฯ 
คุณภาพ
ผลงาน 

เอกสารที่ใช้ขอฯ 

 
โดยวิธ ี

ปกติ(ต่อ) 

 
รอง 

ศาสตราจารย์ 

 
ศาสตราจารย์ 

 
ดํารงตําแหน่งและ
ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่งรศ. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 

มีชั่วโมงสอบประจําวิชาใดวิชาหนึ่งใน 
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และมี 
ความชํานาญในการสอนโดยผ่านการประเมิน
จากคณะกรรมการ พิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
ข้อบังคับของสภาสถาบัน 
 

 
วิธีที่ 1 
1) 
 1.1 ผลงานวิจัย และได้รับการเผยแพร่ 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไมน่บั 
งานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อ 
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ ) 
หรือ 
  1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
และ 
2) ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสือ และได้รับการ 
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 
วิธีที่ 2 
1) ผลงานวิจัย และได้รับการเผยแพร่ตาม 
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาํหนด (ไมน่ับงานวิจัยที่ 
ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรใด ๆ) หรือ 
2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 
3) ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสือ และได้รับ 
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาํหนด 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเด่น 

 



 
ระเบียบทีเกี่ยวข้อง 

1) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 

      2)   มาตรฐานกําหนดตําแหน่งข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งวิชาการ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ที่ ก.พ.อ.กําหนด

วิธีที่ขอ ตําแหน่ง ตําแหน่งที่ขอ เวลา ผลการสอบ ผลงานที่ใช้ขอฯ 
คุณภาพ
ผลงาน 

เอกสารที่ใช้ขอฯ 

 
 

 
รอง 

ศาสตราจารย์ 
(ต่อ) 

 
ศาสตราจารย์ 

(ต่อ) 

 
  

 
หมายเหตุ  ผลงานทางวิชาการตาม 1), 2) 
และ 3) ต้องไม่ซ้ํากับที่เคยใช้ขอตําแหน่ง 
ผศ. และ รศ. และต้องมีผลงานทาง 
วิชาการเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่ง รศ.ด้วย 
 

โดยวิธ ี
พิเศษ 

 ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

และรอง 
ศาสตราจารย์ 

 
เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ 

 
เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ 

 
ดีมาก 

 ศาสตราจารย์  เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ
 

เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ เฉพาะวิธีที่
1 เท่านั้น 

ดีเด่น



สรุป ประเภทผลงานที่ใช้ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 

  เอกสาร      เอกสารคาํสอน       งานแตง่ เรียบเรียง    งานวิจัย       บทความทาง         ผลงานทางวิชาการใน 
    ประกอบการสอน (1)*            (2)**          แปล ตํารา หรือ         (4)                 วิชาการ (5)          ลักษณะอื่น (6) 
  

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์ 
       (กรณีปกติ และโดยวิธีพิเศษ)   (กรณีปกติ และโดยวิธีพิเศษ)  (กรณีปกติ) มี 2 วิธี 
       (4) หรือ (6) และ (3) หรือ (5)   (4) หรือ (6) และ (3)    วิธีที่ 1   (4) หรือ (6) และ (3) 
                              วิธีที่ 2    (4) หรือ (6) หรือ (3) 
                      (โดยวิธีพิเศษ) 
                              วิธีที่ 1   (4) หรือ (6) และ (3) 
 

   หมายเหตุ  (1)*  นําไปใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพการสอน สาํหรับขอ  ผศ. 
     (2)** นาํไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการสอน สาํหรับขอ รศ. 
 

ผศ. การติดตามภาระงานขั้นต่ําและบทความจาก          รศ. การติดตามภาระงานขั้นต่ําและบทความจาก       ศ. การติดตามภาระงานขั้นต่ําและบทความ 
ผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการในลักษณะอื่น เช่น        งานวจิัย ปีละ 2 เรื่อง หรือผลงานในลักษณะ        จากผลงานวิจัย ตพีมิพ์ระดบันานาชาต ิ
บทความปริทัศน์ ปีละ 2 เรื่อง หรือผลงานในลักษณะ           อื่นที่เทียบเท่าปีละ 2 เรื่อง          ปีละ 1 เรื่อง หรือผลงานในลักษณะอื่นที่ 

อื่นที่เทียบเท่าปีละ 1 เรื่อง             เทียบเท่า ปีละ 1 เรื่อง 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ ๕  

รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

คุณภาพของผู้เรียนน้ันนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง เช่น ความพร้อม
สติปัญญา เจตคติ และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ แล้ว กระบวนการเรียนการสอนท่ีอาจารย์ จัดให้ก็นับว่าเป็นสิ่ง
สําคัญย่ิงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนํานวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการให้ผู้รู้น้ันนับว่าเป็นอีกก้าวหน่ึงของการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ดังน้ันเพ่ือให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมให้ผู้สอนได้เห็นแนวทางในการสอน
ให้มีประสิทธิภาพที่ดีย่ิงขึ้น ความรู้เรื่องเทคนิคการสอนจึงมีความจําเป็นที่ผู้สอนควรจะศึกษาเพื่อจะเป็น
แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งเทคนิคการสอนมีหลายหลายวิธีดังน้ี 

1. การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย (Lecture Method) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการพูดบอกเล่า อธิบายเน้ือหาเรื่องราวที่ผู้สอนได้เตรียมการศึกษาค้นคว้ามา
เป็นอย่างดี ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับฟัง อาจจะมีการจดบันทึกสาระสําคัญในขณะที่ฟังบรรยาย หรืออาจมีโอกาส
ซักถามแสดงความคิดเห็นได้บ้างถ้าผู้สอนเปิดโอกาส วิธีน้ีเหมาะสําหรับผู้ฟังจํานวนมาก และผู้บรรยายซึ่งเป็น
ผู้เช่ียวชาญในเร่ืองน้ันๆ ต้องการนําเสนอเน้ือหาสาระจํานวนมากในลักษณะคมชัดลึก โดยใช้เวลาไม่มากนัก จึง
เป็นการเรียนรู้ที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

2. การจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย (Discussion Method) คือ กระบวนการที่ผู้สอนมุ่งให้ผู้เรียนมี
โอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือระดมความคิดในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องหรือปัญหาที่
เก่ียวข้องกับบทเรียนหรือที่กลุ่มมีความสนใจร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาคําตอบ แนวทางหรือแก้ปัญหา
ร่วมกัน การจัดการเรียนรู้แบบนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมปฏิบัติงาน และช่ืนชมผลงานร่วมกัน 

3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) คือ กระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 4-8 คน ให้ผู้เรียนในกลุ่มมีโอกาสสนทนาแลกเปล่ียน
ข้อมูลความคิดเห็น ประสบการณ์ในประเด็นหรือปัญหาที่กําหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 

4. การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstration Method) คือ กระบวนการที่ผู้สอนหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการแสดงหรือกระทําให้ดูเป็นตัวอย่าง
พร้อมๆ กับการบอก อธิบาย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอน
การสาธิตน้ันๆ แล้วให้ผู้เรียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการสาธิต การจัดการเรียนรู้แบบน้ี
จึงเหมาะสมสําหรับการสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนของการปฏิบัติ เช่น วิชาพลศึกษา นาฏศิลป์ 
ศิลปศึกษา เป็นต้น 

5. การจัดการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) คือ กระบวนการที่ผู้สอนกําหนด
หัวข้อเรื่องปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้คล้ายกับสภาพความเป็นจริง แล้วให้ผู้เรียนสวมบทบาท หรือ
แสดงบทบาทน้ันตามความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ของผู้เรียนที่คิดว่าควรจะเป็น ภายหลังของการแสดง
บทบาทสมมติจะต้องมีการอภิปรายเก่ียวกับการแสดงออกท้ังด้านความรู้และพฤติกรรมของผู้แสดงเพ่ือการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

6. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงละคร (Dramatization) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์โดยการให้ผู้เรียนแสดงละคร ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามเน้ือหาและบทละครที่ได้กําหนดไว้ต้ังแต่ต้นจนจบ ซึ่งผู้เรียนจะต้องแสดงบทบาทหรือสมมติว่าตนเองเป็น



หรือแสร้งทําเป็นตัวเขาเองหรือบุคคลอ่ืนหรือตัวละครตัวใดตัวหน่ึง โดยจะต้องแสดงบทบาทการใช้ภาษา แสดง
สีหน้า ท่าทางกับการเคลื่อนไหวประกอบการสนทนาตามบทละครท่ีแต่งไว้เรียบร้อยแล้ว และผู้แสดงจะไม่นํา
บุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดของตนเองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจะมีส่วนทําให้เกิดผลเสียหายต่อการแสดง
บทบาทน้ันๆ วิธีการน้ีจะทําให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการท่ีจะเข้าใจในความรู้สึก เหตุผล และพฤติกรรม
ของผู้อ่ืน และจะสามารถจดจําเรื่องราวน้ันได้นาน 

7. การจัดการเรียนรูแ้บบสถานการณ์จําลอง (Simulation) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนให้ผู้เรียน
เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่สร้างขึ้นมา ซึ่งสถานการณ์น้ันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพความจริงมากที่สุด ทั้ง
สภาพแวดล้อมและปฏิสัมพันธ์ โดยมีการกําหนดบทบาท ข้อมูลและกติกาไว้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เขากําลังเผชิญอยู่ ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับประกอบ
กับวิจารณญาณของตนเองให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสถานการณ์น้ันให้ดีที่สุด ซึ่งการเรียนรู้แบบสร้างสถานการณ์
จําลองน้ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการถ่ายโยงการเรียนได้ดี และสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 

8. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม (Game) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนให้ผู้ เรียนเล่นเกมที่มี
กฎเกณฑ์กติกา เง่ือนไข หรือข้อตกลงร่วมกันที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทําให้เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง เป็นการออก
กําลังกาย เพ่ือพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อ่ืน โดยมีการนําเน้ือหา ข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่นและผลการเล่นเกมมาใช้ในการอภิปราย
เพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ 

9. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ (Process) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียน 
"วิธีการเรียนรู้" อย่างเป็นขั้นตอน หรือเป็นกระบวนการ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ผู้สอนเป็นผู้กํากับควบคุมให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติ ฝึกฝนจนเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได้ และรับรู้
ขั้นตอนทั้งหมดจนสามารถนําไปใช้ได้อย่างอัตโนมัติ และนําไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ 

10. การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม (Group Process) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับ
ความรู้จากการลงมือร่วมกันปฏิบัติเป็นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน และสมาชิกแต่
ละคนในกลุ่มก็มีอิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน 

11. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค (Team Games Tournament) คือ การเรียนรู้แบบร่วมมืออีก
รูปแบบหน่ึงคล้ายกันกับเทคนิค STAD ที่แบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพ่ือทํางาน
ร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยกําหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้แข่งขันกันในเกมการเรียนที่ผู้สอน
จัดเตรียมไว้แล้ว ทําการทดสอบความรู้โดยการใช้เกมการแข่งขัน คะแนนที่ได้จากการแข่งขันของสมาชิกแต่ละ
คนในลักษณะการแข่งขันตัวต่อตัวกับทีมอ่ืน นําเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีมผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการ
เสริมแรง เช่น ให้รางวัล คําชมเชย เป็นต้น ดังน้ันสมาชิกกลุ่มจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เพ่ือความสําเร็จของกลุ่ม 

12. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิดการ
ต่อภาพ โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ทุกกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ทํากิจกรรมเดียวกัน ผู้สอนจะแบ่งเน้ือหาของ
เรื่องที่จะให้เรียนรู้ออกเป็นหัวข้อย่อยเท่ากับจํานวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม และมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษา
ค้นคว้าคนละหัวข้อ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองที่ตนได้รับมอบหมายให้ศึกษาจากกลุ่ม 
สมาชิกต่างกลุ่มที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อเดียวกันก็จะทําการศึกษาค้นคว้าร่วมกัน จากน้ันผู้เรียนแต่ละคนจะ
กลับเข้ากลุ่มเดิมของตนเพ่ือทําหน้าที่เป็นผู้เช่ียวชาญอธิบายความรู้ เน้ือหาสาระท่ีตนศึกษาให้เพ่ือนร่วมกลุ่มฟัง 
เพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกทั้งกลุ่มได้รู้เน้ือหาสาระครบทุกหัวข้อย่อยและเกิดการเรียนรู้เน้ือหาสาระทั้งเรื่อง 



13. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) คือ การเรียนรู้ที่เช่ือมโยงศาสตร์หรือเน้ือหา
สาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดความรู้ที่มีความหมาย มีความ
หลากหลายและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจําวัน 

14. การจัดการเรียนรู้แบบ Storyline (Storyline) คือ การเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีการนําเอาสาระ
การเรียนรู้จากหลายกลุ่มสาระมาเช่ือมโยงกัน เพ่ือจัดการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อเร่ือง (Theme) เดียวกัน โดยผูก
เรื่องเป็นตอนๆ (Episode) เรื่องแต่ละตอนจะต่อเน่ืองและมีลําดับเหตุการณ์ (Sequence) หรือเรียกว่า 
เส้นทางการเดินเรื่อง (Topic line) และใช้คําถามหลัก (Key questions) เป็นตัวนําไปสู่การให้ผู้เรียนทํา
กิจกรรม (Activity) อย่างหลากหลาย ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ันจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง เน้นทักษะการคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจ กระบวนการกลุ่มตลอดจนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ดังน้ันการจัดการเรียนรู้แบบ Storyline จึงเป็นการบูรณาการเน้ือหาสาระและทักษะกระบวนการต่างๆ เข้า
ด้วยกัน 

15. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน
ได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งเป็น
ลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน มีการทํางานร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการ
ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวมเพ่ือให้ตนเองและ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

สรปุ การทํารปูแบบ การเรียนการสอนมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอนต้องระบุไว้ใน มคอ.3  

ให้สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาน้ัน ๆ อย่างชัดเจน และจัดทํารายละเอียดของ มคอ.ต่างๆ ที่เก่ียวข้องดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๒  รายละเอียดของหลักสูตร  

            รายละเอียดของหลักสูตร (Programmer Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวม
ของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรน้ันๆ     โดย
จะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุ
เน้ือหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของ
สถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวางแผนและจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง  เข้าใจ
ถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนสําเร็จแล้วจะบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบใน
การเรียนเพ่ือนําไปสู่คุณวุฒิตามท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร    จะช่วยให้นักศึกษา
เลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของตนเองได้ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทํางาน 

 ประกอบด้วย ๘ หมวดต่อไปนี ้

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

หมวดที่ ๒  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตร ....................................................................... 

                            สาขา/สาขาวิชา....................................................................... 

        หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ ........................................................................ 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ ๑.  ข้อมูลทั่วไป 

๑.   รหัสและชื่อหลักสูตร  

  ระบุรหัส (ถ้ามี )/ช่ือหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่ เปิดสอนทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

๒.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

 ให้ระบุช่ือเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน สําหรับช่ือ
ภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยช่ือปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบัน (กรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามข้อบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ ) หรือตามหลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 

๓.   วิชาเอก (ถ้ามี) 

๔.   จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

๕.  รูปแบบของหลักสูตร 

 ๕.๑  รูปแบบ  ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปิดสอนว่าเป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕.๒ภาษาท่ีใช้ ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ภาษาใด 

๕.๓  การรับเข้าศึกษา ระบุการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือรับทั้งสองกลุ่มเข้าศึกษา 

๕.๔  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรือเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืน ๆ โดยต้องระบุช่ือสถาบันการศึกษา/หน่วยงานท่ี
ทําความร่วมมือด้วย สําหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืนๆ ในต่างประเทศต้องสอดคล้องกับ



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕.๕   การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญา
มากกว่า ๑ สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอ่ืน ๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็นปริญญาร่วม
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ 

๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาท่ีเริ่มใช้หลักสูตรน้ี (ภาคการศึกษา    และปี
การศึกษา) พร้อมทั้งให้ระบุวันเดือนปีที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอย่างอ่ืน(ระบุช่ือ) 
และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรอ่ืน
ใดด้วย ให้ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง และวันเดือนปีที่ได้รับการรับรองด้วย 

๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ระบุปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๘.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

 ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

๙.   ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่ได้ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ ให้อาจารย์
ประจําหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่เปิดสอนหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย ๒ คน เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปีที่สําเร็จ พร้อมทั้งเลขประจําตัวประชาชน ถ้าจัดการ
เรียนการสอนมากกว่า ๑ แห่งให้แสดงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละแห่ง    ซึ่งต้องเป็นอาจารย์คนละ
ชุดกัน 

๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

      ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอ่ืน ๆ หรือสอนมากกว่า ๑ แห่ง ระบุ
ข้อมูลให้ครบถ้วน 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

    ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 



๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ 

       ของสถาบัน 

    ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

 ๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

๑๓.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  

        อธิบายการบริหารจัดการ  แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
หลักสูตรน้ีมีรายวิชาที่กําหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนเรียนหรือไม่ ถ้ามีจะดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่า
รายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน 

 

 

หมวดที่ ๒.   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

 ระบุปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยต้องสอดคล้องกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และความรู้
ความสามารถอย่างไร 

๒.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาคาดว่าจะ
ดําเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน ๕ ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์สําคัญที่ต้องดําเนินการเพ่ือความสําเร็จของแผน
น้ันๆ รวมทั้งตัวบ่งช้ีความสําเร็จ โดยตัวบ่งช้ีควรจะเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินในหมวด ๗ ด้วย 

 ๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 

 ๒.๒ กลยุทธ์ 

 ๒.๓ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

หมวดที่ ๓.   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑  ระบบ 

 ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็นระบบทวิภาค ระบบ
ไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นต้น ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

      ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 ระบุว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่ 

หมายเหตุ         ไมม่ใีนเอกสารหลกัสตูร (รปูแบบเดมิ) และแบบ สมอ. (แบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหห์ลกัสตูร) *



      ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอ่ืน ๆ ทีม่ิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน
การสอนให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน 

๒. การดําเนนิการหลักสูตร 

      ๒.๑  วัน – เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 

 ระบุช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเรียน 

๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติมต้องระบุให้ครบและชัดเจน 

๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

 ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ต้องนํามาประกอบการพิจารณา 
เพ่ือการกําหนดหลักสูตร (เช่น นักศึกษาที่มีข้อจํากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร์ หรือการปรับตัวในการ
เรียน) 

๒.๔  กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 

 ระบุจํานวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจํานวนที่คาดว่าจะมีผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ในระยะเวลา ๕ ปี 

๒.๖  งบประมาณตามแผน 

  แสดงงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอต้ังงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรน้ัน 

๒.๗ ระบบการศึกษา  

   แบบช้ันเรียน 

   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

   แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

   อ่ืนๆ (ระบุ) 

*



๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

ระบุจํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแต่ละแบบที่สัมพันธ์  

กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกําหนดเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ 

๓.๑  หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิต ให้ระบุหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 

หมวดวิชาให้สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

    ตัวอย่าง 

          จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสตูร                   ๑๓๕     หน่วยกิต 

๑) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                   ๓๖      หน่วยกิต 

-กลุ่มสังคมศึกษาศาสตร์                                                         ๙       หน่วยกิต 

   - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                       ๙       หน่วยกิต 

   - กลุ่มวิชาภาษา                                                                ๙      หน่วยกิต 

   - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                                      ๙      หน่วยกิต 

๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                  ๙๓       หน่วยกิต 

    - วิชาแกน                                                                    ๓๐      หน่วยกิต 

    - วิชาเอก                                                                     ๔๕      หน่วยกิต 

     - วิชาโท                                                                      ๑๘      หน่วยกิต  

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       ๖      หน่วยกิต 

              ๓.๑.๓ รายวิชา 

       ให้ระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาด้วย) ช่ือรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจํานวนหน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 

              ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา  

              ๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา 

๓.๒  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

  ระบุจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ แยกจากกัน โดยระบุรหัส      
เลขประจําตัวประชาชน รายช่ือซึ่งประกอบด้วยตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จ



การศึกษา (โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า 
วิจัย หรือการแต่งตํารา (ถ้ามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรน้ี (รายละเอียดทั้งหมด
ไว้ที่น่ีหรือภาคผนวกก็ได้) 

๓.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร 

    ระบุอาจารย์ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยให้มีคุณวุฒิและจํานวน
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

๓.๒.๒ อาจารย์ประจํา 

 ระบุอาจารย์ซึ่ งมี ห น้ าที่ หลั ก ด้ านการสอนและการวิจั ยและป ฏิ บั ติห น้ าที่ เต็ม เวลา                
ในสถาบันอุดมศึกษา 

๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ 

๔.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

 สรุปโดยย่อเก่ียวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ลงรายการสําคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามท่ีต้องการ 

๔.๒ ช่วงเวลา 

 ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จดัประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น ปี ภาคการศึกษาที่จัด 

 

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 

 เช่น ๓ วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา 

๕.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

ข้อมูลโดยสรุปเก่ียวกับข้อกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากโครงงานหรือ
งานวิจัยในรายวิชาอ่ืนๆ ควรแนบข้อกําหนดสําหรับการทําโครงงานด้วย 

 

๕.๑  คําอธิบายโดยย่อ  

๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักๆ ที่ต้องการจากการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

๕.๓  ช่วงเวลา  

  ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดให้ทําโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปี  ภาคการศึกษา 



๕.๔  จํานวนหน่วยกิต 

๕.๕  การเตรียมการ 

  อธิบายอย่างย่อเก่ียวกับการเตรียมการให้คาํแนะนําและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา 

๕.๖  กระบวนการประเมินผล 

  อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสําหรบัการทวนสอบมาตรฐาน 

 

หมวดที่ ๔.    ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ
ภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรน้ี เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้นําอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการ
ให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ช้ีให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอน
และกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่าน้ัน 

๒.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปน้ี 

(๑) คําอธิบายท่ัวๆ ไปเก่ียวกับความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและระดับของ
ความรู้และทักษะน้ันๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่สาขา/สาขาวิชาน้ันๆ กําหนดเป็นอย่างน้อย(ดู
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ ข้อ ๕ มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่จะพัฒนา/
ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาทําความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนแต่ละด้านของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/
ปรับปรุงจากคําอธิบายในส่วนที่ ๒ ข้อ ๒.๒ วิธีที่ ๒  

(๒) คําอธิบายเก่ียวกับกลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะเหล่าน้ัน (ควรเป็นคําอธิบายท่ัวๆ ไปของวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ แต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกําหนดให้มีในรายวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะให้
แสดงไว้ด้วย)  

(๓) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ  ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มที่เก่ียวข้อง (ซึ่ง
อาจรวมกลยุทธ์สําหรับการประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา) ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้เห็นด้วย ตัวอย่างเช่น กิจกรรม
ต่างๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนําในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใช้ความรู้และ
ทักษะที่กําหนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา 



 

๓.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ ๔ ข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นําสู่มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้(จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้) 

หมวดที่ ๕.     หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ถ้าสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เก่ียวกับการให้
ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษา ให้กล่าวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบน้ันๆ หรือแนบเอกสารดังกล่าว 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสําหรับ
รายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ระบุรายละเอียดเก่ียวกับเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

หมวดที่ ๖.   การพัฒนาคณาจารย์ 

๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

อธิบายกระบวนการที่ใช้สําหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้
มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตน        
รับผิดชอบสอน 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

          อธิบายถึงสิ่งที่จะดําเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา 

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

หมวดที่ ๗.   การประกันคณุภาพหลักสตูร 

๑.  การบริหารหลักสูตร 

ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร 

*



๒.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

      ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 

      ๒.๒ ทรพัยากรการเรียนการสอนทีมี่อยู่เดิม 

 ระบุความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่จําเป็น  เช่น 
ตํารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอ่ืน ๆ รวมท้ังสื่ออิเลคทรอนิกส์อ่ืนๆ เป็นต้น 

๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตํารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอน
อ่ืนๆ รวมทั้งสือ่อิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ 

๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร  

      ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จาํเป็น 

๓. การบรหิารคณาจารย์ 

๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 

 ระบุกระบวนการย่อๆ ในการรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มั่นใจว่า อาจารย์มีคุณสมบัติและ 

ประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน 

๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

      อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการติดตาม 

คุณภาพหลักสตูร การทบทวนประจําปีและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

๓.๓ การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ  

      สรุปย่อ ๆ ถึงนโยบายในการแต่งต้ังอาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ เช่น วิธีการอนุมัติ 
กระบวนการเลือกสรร และสัดส่วนต่อคณาจารย์ในหลักสูตรทั้งหลักสูตร 

๔. การบรหิารบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน 

๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเ้พื่อการปฏิบัติงาน (เช่น การฝึกอบรม ทศันศึกษา หรือการฝึกการทําวิจัย
ร่วมกับอาจารย์ เป็นต้น) 

๕. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

๕.๑ การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

*



      อธิบายถึงการจัดการที่ได้ดําเนินการในการให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา รวมถึง
ตารางการทํางานของอาจารย์และการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพ 
(ซึ่งอาจมีในระดับคณะ) 

๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

      แนบกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เก่ียวกับวิชาการรวมท้ังกระบวนการใน
การพิจารณาข้ออุทธรณ์เหล่านั้น 

๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

ให้อธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยต้องสํารวจความต้องการทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

๗. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ระบุตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีใช้ในการติดตาม  ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปีที่
ระบุไว้ในหมวด ๑ – ๖ ข้างต้น เช่น จํานวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กําหนดจํานวนนักศึกษาที่ตกออก (Retire) ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต การดําเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงที่กําหนด เป็นต้น โดยตัวบ่งช้ีอย่างน้อยต้อง
สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 

หมวดที่ ๘.   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 ควรคํานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเช่ือมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสําคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่าน้ีจะถูกนํามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร ่

๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้สําหรับการพัฒนาการ 

เรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม การนํากล
ยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการประเมินของ
นักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เก่ียวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะนํา
ผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

             อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามท่ีได้วางแผนไว้ เช่น              การ
ประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การ
ทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  การจัด
อันดับเก่ียวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต้องการ 



๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

อธิบายกระบวนการท่ีจะใช้เพ่ือจะได้ข้อมูลต่างๆย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังน้ี ๑) นักศึกษาและบัณฑิต ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และ/หรือผู้ประเมินภายนอก ๓) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที ่๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 
๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมิน
ชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมนิที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 

เอกสารแนบ 

ให้แนบเอกสารท่ีระบุไว้ให้ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการ
บริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ใน
รายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกําหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของ
เน้ือหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะได้รับการ
พัฒนาให้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีใช้ในการ
เรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆที่
จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ นอกจากน้ียังกําหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี ้

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชือ่รายวิชา 

๒. จํานวนหนว่ยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 ระบุช่ือหลักสูตรที่ใช้รายวิชาน้ี ยกเว้นวิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกทั่วไป ให้ใช้ “หลายหลักสตูร” และให้
ระบุว่าเป็นวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เช่น วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ 
วิชาเอก วิชาเอกเลือก เป็นต้น 

๔. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 

๕. ภาคการศกึษา / ชั้นปทีีเ่รียน 

 ระบุภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

๖. รายวิชาทีต้่องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

๗. รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

๘. สถานที่เรียน   

ระบุสถานที่เรยีนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ต้ังหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน  

๙. วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

หมวดที่ ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๒. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

อธิบายโดยย่อเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชาน้ีหรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น 
เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจาก
งานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา 

 

 

 



หมวดที่ ๓   ลักษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา  

 ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร 

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

 ระบุจํานวนช่ัวโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน และการศึกษาด้วยตนเอง 

๓. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ระบุจํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษานอกช้ันเรียน และ
วิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกําหนดเวลาล่วงหน้า 

หมวดที่ ๔   การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปน้ี 

 ๑   สรุปสั้นๆ เก่ียวกับความรู้ หรือทักษะทีร่ายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        

 ๒   คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  ๑  

 ๓   วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษาในรายวิชาน้ีเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ใน   

      มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คณุธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 ๑.๒  วิธีการสอน 

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

๒. ความรู้ 

 ๒.๑  ความรู้ทีต้่องได้รับ 

 ๒.๒  วิธีการสอน 

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 

 

 

 



๓. ทักษะทางปัญญา 

 ๓.๑  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 ๓.๒  วิธีการสอน 

 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 ๔.๒  วิธีการสอน 

 ๔.๓  วิธีการประเมินผล 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 ๕.๒  วิธีการสอน 

 ๕.๓  วิธีการประเมินผล 

หมวดที่ ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 

๑.  แผนการสอน 

 ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จํานวนช่ัวโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจํานวนหน่วยกิต) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน  ในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  สัปดาห์ที่ประเมิน 
และสัดส่วนของการประเมิน 

หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

 ระบุตําราและเอกสารหลักทีใ่ช้ในการเรียนการสอน 

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
แหล่งอ้างอิงที่สําคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาจําเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 

 

 



๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ   โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และแหล่งอ้างอิงที่สําคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทมีผู้สอน หรือผลการเรียนของ
นักศึกษา เป็นต้น 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่นคณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุง
การสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสําหรับ
รายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

อธิบายกระบวนการในการนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๔    รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม   

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง 
ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมท่ีนักศึกษาจะต้องออกฝึกงาน ออกฝึก
ภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดยจะกําหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมน้ันๆ 
ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้รับจากการออกฝึก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการ
ปลูกฝังทักษะต่างๆตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสําเร็จตาม
จุดมุ่งหมายรวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี ้

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ 

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ 

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 

หมวดที่ ๑ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชือ่รายวิชา 

๒. จํานวนหนว่ยกิต หรือจํานวนชั่วโมง  

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ระบุช่ือหลักสูตรที่ใช้รายวิชาน้ี และระบุว่าเป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก 

๔. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ / อาจารย์ทีป่รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๕. ภาคการศกึษา / ชั้นปทีีกํ่าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

๖. วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสดุ 

หมวดที่ ๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 

๒.  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 

อธิบายโดยย่อถึงวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนามหรือการเปลี่ยนแปลง
สําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นและการกระทําที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

หมวดที่ ๓การพัฒนาผลการเรียนรู ้

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปน้ี 

     ๑   สรุปเก่ียวกับความรู้หรือทักษะที่ต้องการจะพัฒนาจากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกภาคสนาม/ฝึกใน
สถานประกอบการ  

     ๒   อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาความรู้หรือทักษะในข้อ  ๑  

     ๓   วิธีการที่จะใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรยีนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง 

หมวดที่ ๔  ลักษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 

ระบุคําอธิบายตามที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร 

 



๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 

ระบุกิจกรรมหลักที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๓.รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา และกําหนดส่ง 

๔. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 

ระบุกิจกรรมที่ใช้ในการติดตามผลการเรียนรู้ทั้งระหว่างฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ 

ภาคสนาม 

๕. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  

เช่น การวางแผนกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การให้คาํแนะนําแก่นักศึกษา 

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์ 

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 

 เช่น การให้คําปรึกษา การประสานและร่วมวางแผนกับพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ 

การประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสําหรับการออกนิเทศก์นักศึกษา  

๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 

๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานท่ีที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/ 

สถานประกอบการ 

 เช่น ที่พัก  การเดินทาง วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนอ่ืน ๆ  เช่น เบ้ียเลี้ยง 

หมวดที่ ๕   การวางแผนและการเตรียมการ 

๑. การกําหนดสถานที่ฝึก 

๒. การเตรียมนักศึกษา 

๓. การเตรียมอาจารย์ทีป่รึกษา/อาจารย์นเิทศก์ 

๔. การเตรียมพนักงานพีเ่ลีย้งในสถานที่ฝกึ 

๕. การจัดการความเสี่ยง 

 

 

 

 



หมวดที่ ๖   การประเมินนักศึกษา 

๑.  หลักเกณฑ์การประเมิน 

๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

๓. ความรบัผดิชอบของพนกังานพีเ่ลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 

๔. ความรบัผดิชอบของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 

๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

หมวดที่ ๗   การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๑.  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เก่ียวข้องต่อไปนี ้

 ๑.๑  นักศึกษา 

 ๑.๒  พนักงานพีเ่ลี้ยงหรือผูป้ระกอบการ 

 ๑.๓  อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

  ๑.๔  อ่ืน ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 

๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๕   รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล  การ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเก่ียวกับภาพรวมของการจัด   การเรียนการ
สอนในวิชาน้ันๆว่า ได้ดําเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้             ในรายละเอียด
ของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะ    ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในคร้ังต่อไป รายงานน้ีจะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและ   สิ่งอํานวยความสะดวก การ
วิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรือผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความ
คิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะ                ต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนารายวิชา 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี ้

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

หมวดที่ ๒  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 

หมวดที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชือ่รายวิชา 

๒. รายวิชาทีต้่องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี) 

๓. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ อาจารย์ผูส้อนและกลุ่มเรียน  (Section) 

ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม   

๔. ภาคการศกึษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 

๕. สถานที่เรียน 

ระบุสถานที่เรยีนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ต้ังหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน  

หมวดที่ ๒   การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกับแผนการสอน 

๑.  รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

ระบุหัวข้อ  จํานวนช่ัวโมงตามแผนการสอน   จํานวนช่ัวโมงที่สอนจริง   ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน ๒๕% 

๒. หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลมุตามแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีทีม่นัียสําคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ระบุว่าวิธีสอนเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผลหรือไม่
มี  และปัญหาของวิธีสอนที่ใช้(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

๔. ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓ 

หมวดที่ ๓    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน )   

๒. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษา                                                           

๓. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                                                                          



๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจํานวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

๕. ปัจจัยที่ทาํให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี)  

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ทีกํ่าหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 

         ๖.๑ ความคลาดเคลือ่นด้านกําหนดเวลาการประเมิน 

ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึน้พร้อมเหตุผล 

         ๖.๒ ความคลาดเคลือ่นด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึน้พร้อมเหตุผล 

 ๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ         

หมวดที่ ๔   ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนนิการ 

๑.  ประเด็นด้านทรพัยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี) และผลกระทบ 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ระบุปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้าม)ี และผลกระทบต่อผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

หมวดที่ ๕   การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 

         ๑.๑  ข้อวิพากษ์ทีส่าํคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

         ๑.๒  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

         ๒.๑  ข้อวิพากษ์ทีส่าํคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

              ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

๒.๒  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

หมวดที่ ๖   แผนการปรบัปรุง 

๑.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 



ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ผ่านมาและอธิบายผลการดําเนินการตาม
แผน ถ้าไม่ได้ดําเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณใ์ห้ระบุเหตุผล 

๒. การดําเนนิการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้
อุปกรณ์การสอนแบบใหม่ เป็นต้น 

๓. ข้อเสนอแผนการปรบัปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ระบุข้อเสนอพร้อมกําหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จและผู้รับผดิชอบ 

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:……………………………………………………………………………… 

 ลงช่ือ.................................................. วันที่รายงาน ............................................................. 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ………………………………………………………………………….. 

 ลงช่ือ.................................................. วันที่รับรายงาน ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๖   รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) หมายถึง 
รายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา ว่าได้บรรลุผลการเรียนตามแผนท่ีวางไว้ใน
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามต้ังแต่เริ่มจนส้ินสุด ปัญหาด้านการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การ
วิเคราะห์ผลการประเมิน การฝึกของนักศึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/พนักงานพ่ีเลี้ยง  

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี ้

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

หมวดที่ ๒  การดําเนินการที่ต่างไปจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ 

หมวดที่ ๔ ปัญหา และผลกระทบด้านการบรหิาร 

หมวดที่ ๕ การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชือ่รายวิชา 

๒. หลักสูตร 

๓. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ / อาจารย์ทีป่รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๔. ภาคการศกึษา / ปีการศกึษาท่ีฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

หมวดที่  ๒   การดําเนินการท่ีต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๑. การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี) 

ระบุว่าการเตรียมนักศึกษาต่างจากแผนอย่างไร  และให้ขอ้เสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต          

๒. การเตรียมอาจารย์ทีป่รึกษา/อาจารย์นเิทศก์ 

ระบุว่าการเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ต่างจากแผนอย่างไรและใหข้้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต 

 ๓.  การเตรียมพนักงานพีเ่ลี้ยง (Field  Supervisors)  จากสถานประกอบการ (ถ้ามี)  

ระบุว่าการเตรียมพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการต่างจากแผนอย่างไรและให ้

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต 

๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  

ระบุการเปลี่ยนแปลงต่อไปน้ีที่ต่างจากแผนและใหข้้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผน 

          ๔.๑  การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานทีม่อบหมายใหน้ักศึกษา 

          ๔.๒  การเปลี่ยนแปลงสิง่อํานวยความสะดวกในการสนับสนนุนักศึกษา 

          ๔.๓  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ  (ถ้ามี)  

 

 หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ 

๑. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน/ส่งไปฝึกประสบการณภ์าคสนาม                               

๒. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิ้นสดุการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม     

๓. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน  (W) 



๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจํานวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

๕. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) 

หมวดที่ ๔   ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร 

๑. ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานท่ีฝึก 

๒. ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๓. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปน็เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต  (ถ้ามี) 

หมวดที่ ๕   การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๑. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศกึษา  (ให้แนบผลการสํารวจ) 

๑.๑   ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน 

       ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

๑.๒  ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๒. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 

๒.๑   ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน 

          ระบุขอ้วิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

๒.๒   ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

หมวดที่ ๖   แผนการปรบัปรุง 

๑. การดําเนนิการเพ่ือปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผา่นมา 

สรุปย่อการพัฒนาที่สําคัญในปัจจุบัน อาทิ การพัฒนาอย่างมืออาชีพสําหรับคณะหรือที่ปรึกษา
ประสบการณ์ภาคสนาม การปรับประสบการณ์ภาคสนาม และแนวทางใหม่ของการจัดการเชิงคุณภาพ 

๒. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งก่อน 

ระบุประเด็นที่ระบุไว้ในครั้งที่ผ่านมาสําหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากข้อ ๑  และอธิบายถึงความสําเร็จ 
ผลกระทบ  ในกรณีที่ไม่สําเร็จให้ระบุเหตุผล 

๓. ข้อเสนอแผนการปรบัปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ระบุข้อเสนอพร้อมกําหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จและผู้รับผดิชอบ 

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบลักสูตร 



ระบุข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดๆ ที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรอือาจจะมีผลกระทบต่อรายวิชาอ่ืนๆ ในหลกัสูตร--------------- 

 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม:…………………………… 

 ลงช่ือ.................................................. วันที่รายงาน ...................................................... 

 

ช่ือผู้รับผิดชอบหลักสูตร: ……………………………………………………………………………….. 

 ลงช่ือ.................................................. วันที่รับรายงาน ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๗   รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผล
ประจําปีโดยผู้ประสานงานหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น 
ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอ่ืนๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจาก
ความเห็นของผู้สําเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมท้ังแผนปฏิบัติ
การในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี 
และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการ
รับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร..........................ประจําปีการศกึษา.............. 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 

๑. หลักสูตร  

๒. ระดับคุณวุฒิ 

๓. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

๔. วันที่รายงาน 

๕. ปีการศึกษาท่ีรายงาน 

๖. สถานที่ต้ัง 

ระบุสถานที่ต้ังที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอ่ืน  ๆ หากมกีารเปิดสอนในหลายวิทยาเขต 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ ๒   ข้อมูลเชิงสถิติ 

๑.  จํานวนนกัศึกษาช้ันปีที ่๑ ที่รับเข้าในปีการศึกษาท่ีรายงาน                                            

๒.  จํานวนนกัศึกษาท่ีสาํเรจ็การศึกษาในปีที่รายงาน   

๒.๑. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดเวลาของหลักสูตร    

๒.๒. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร   

๒.๓. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร    

๒.๔. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ระบ)ุ 

         สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน     ...............   คน 

         สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน    ...............   คน 

    สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน    ...............   คน 

๓.   รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 

๓.๑  ร้อยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร      

  คํานวณจากจํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามข้อ ๒.๒ และจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าใน
หลักสูตรของรุน่ 

  ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา (เช่น การเปล่ียนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุ่มประกาศนียบัตรเป็นปริญญาบัตร     หรือการย้าย
สาขาวิชา ฯ) 

๔.  จํานวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป ี

๕.  อัตราการเปลี่ยนแปลงจาํนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผา่นตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบ
กับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผา่นมา 

         นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๒                        ......................... % 

         นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๓                        ......................... % 

         นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๔                        ......................... % 

๖.  ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  

๗.  ภาวะการได้งานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษา 



วันที่สํารวจ .............................................................................

 

จํานวนแบบสอบถามที่ส่ง  ....................... จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ........................                 

 

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม   …………………………. 

 

การกระจายภาวะการได้งานทําเทียบกับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

การได้งาน
ทํา 

ได้งานทําแล้ว ไม่ประสงค์จะทํางาน

ยังไม่ได้งานทํา ตรงสาขาท่ี
เรียน 

ไม่ตรงสาขาท่ี
เรียน 

ศึกษาต่อ สาเหตุอ่ืน 

จํานวน  

ร้อยละ  
 

 

๘.  การวิเคราะห์ผลที่ได้  

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทํา โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร 

หมวดที่ ๓   การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

๑.   การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปทีี่ผ่านมา 

๒.   การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสตูรในช่วง ๒ ปีที่ผา่นมา 

หมวดที่ ๔   ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลกัสูตร 

๑.   สรุปผลรายวิชาทีเ่ปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศกึษา     

ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านแต่
ละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน 

๒.   การวิเคราะห์รายวิชาทีมี่ผลการเรียนไม่ปกติ 

ระบุรหัสและช่ือรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมากหรือ
ตํ่าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตก 



มากเกินไป การสอนไม่ตรงกับเน้ือหาที่กําหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากน้ีให้ระบุวิธีการตรวจสอบสาเหตุ
ความผิดปกติ  เหตุผลที่ทําให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกําหนดหรือเกณฑ์ที่ต้ังไว้ และมาตรการแก้ไขที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว  (หากจําเป็นให้แนบข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไข      ที่ได้ดําเนินการมาแล้ว
ด้วย) 

๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา  

๓.๑  รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 

     ให้ระบุรหัสและช่ือรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน
และมาตรการทดแทนท่ีได้ดําเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นรายวิชาแกนท่ีต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาดผู้สอน หรือ
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ดําเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชาเพื่อเป็นการประกัน
ว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป 

๓.๒  วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 

     ให้ระบุรหสัและช่ือรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อดังกล่าว 
พร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ามี) เช่น สาระที่ขาดและจาํเป็นต้องสอนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานของรายวิชาอ่ืนได้เพ่ิมหัวข้อหรือ
สาระที่ขาดในรายวิชาที่สูงขึ้น 

หมวดที่ ๕   การบริหารหลักสูตร 

๕.๑  การบรหิารหลักสูตร 

 ให้ระบุปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

หมวดที่ ๖   สรุปการประเมินหลักสูตร 

๑.   การประเมินจากผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา   (รายงานตามปีทีส่ํารวจ) 

       วันที่สํารวจ .............................(ให้แนบผลการสํารวจมาประกอบด้วย) 

๑.๑.  ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

๑.๒.  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมินข้อ ๑.๑   

๒.  การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หรือ ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และจากภายนอก 

๒.๑. ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

๒.๒. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ ๒.๑  (ถ้ามี) 

๓.  การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 



 

หมวดที่ ๗   คุณภาพของการสอน 

๑. การประเมินรายวิชาทีเ่ปดิสอนในปีทีร่ายงาน 

๑.๑  รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

    ระบุรหัสและช่ือรายวิชาที่มีการประเมนิคุณภาพการสอนพร้อมวิธีการประเมิน เช่น ประเมินโดย
นักศึกษา เป็นต้น และแผนปฏิบัติการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 

๑.๒  ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 

๒.  ประสิทธผิลของกลยุทธก์ารสอน  

ระบุข้อคิดเห็นต่อแผนการสอน กลยุทธ์และวิธีการสอนที่ใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่
กําหนดในรายวิชา ให้ดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรประกอบ อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการประเมินผู้สอน แต่เป็นการประเมินภาพรวมของการสอนจาก
ข้อคิดเห็นของนักศึกษาเพ่ือนําผลมาปรับกลยุทธ์และวิธีการสอนต่อไป 

๒.๑  สรปุข้อคิดเหน็ของผูส้อน และข้อมูลป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ    

       สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกต่อสัมฤทธิผลของการสอนและ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ระบุปัญหาที่พบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคให้ดีขึ้น  

๒.๒ แนวทางแก้ไข/ปรับปรงุ  

 แผนดําเนินการในการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ (เช่น การฝึกอบรมหรือการให้คําแนะนํา หรือการ
แก้ปัญหาวิธีการอ่ืนให้ผู้สอน รวมท้ังการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา)  ควรระบุรายวิชาที่ได้แก้ไขหรือ
ปรับเปลี่ยน  

๓.  การปฐมนเิทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร มี           ไม่ม ี              

หากมีการปฐมนิเทศให้ระบุจาํนวนอาจารย์ใหม่  

จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  

๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 

๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

๓.๓. หากไม่มกีารจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการ  

 

 



๔.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม   

     ให้ระบุกิจกรรมที่สถาบันฯจัดหรือหน่วยอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบนัฯจัด จํานวนอาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม 

๔.๒. สรุปข้อคดิเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ (สรุปจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

หมวดที่ ๘  ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตร 

  จากผู้ประเมินอิสระ 

๑.  ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสตูร/ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตรต่อขอ้คิดเหน็หรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 

๒. การนาํไปดําเนนิการเพ่ือการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  

หมวดที่ ๙   แผนการดําเนนิการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

๑.  ความก้าวหน้าของการดําเนนิงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปทีี่ผ่านมา  

ระบุแผนการดําเนินการแต่ละแผน กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน และ
เหตุผลที่ไมส่ามารถดําเนินการได้สําเร็จ 

๒.  ข้อเสนอในการพฒันาหลักสูตร 

 ๒.๑. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร ( จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลือก ฯ ) 

๒.๒. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา        การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา  ฯ)  

๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน    

 

 

 

 

 

 

 

 



๓. แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี  ............. 

 ระบุแผนปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  : _________________________________ 

 

ลายเซ็น  : __________________________  วันทีร่ายงาน:____________ 

 

ประธานหลักสูตร  :______________________________- 

 

ลายเซ็น  : __________________________  วันทีร่ายงาน:____________ 

 

เห็นชอบโดย    ________________________    (หัวหน้าภาควิชา) 

 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที่: _________________ 

 

เห็นชอบโดย    _______________________(คณบดี) 

 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที ่  : _______________ 

เอกสารประกอบรายงาน 

๑. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 

๒. วิธีการให้คะแนนตามกําหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 

๓. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 

๔. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 

 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๖ 

การส่งผลการเรียนหลังสิ้นภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องคีย์
คะแนนวัดผลประเมินผลการสอนให้แล้วเสร็จรวมถึงกรส่งผลการเรียนเข้าในระบบ ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย
โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

 

ขั้นตอนการส่งผลการเรียนออนไลน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
 

โครงสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ระบบการให้คําปรึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา 
บันทึกการให้คําปรึกษา 
ระเบียนประวัตินักศึกษา 
ระเบียนประวัติผู้ปกครอง 
แบบรายงานผลการพบนักศึกษาท้ังกลุ่ม ประจําภาคการศึกษา ....  ปีการศึกษา ......... 
แบบฟอร์มรายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
บันทึกข้อความ ขอความช่วยเหลือ/แนะนําจากบุคคลอ่ืน ๆ 
แบบฟอร์มหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือปรึกษาหารือ 
บันทึกข้อความรายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ทีป่รึกษาประจําภาคการศึกษา .... ปีการศึกษา ..... 
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรกึษาโดยนักศึกษา 
แบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา 
แบบประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อระบบการให้ คําปรึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
อธิการบด ี

 
 

     รองอธิการบด ี               รองอธิการบด ี
     ฝ่ายวิชาการ     ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
 
      

        คณบด ี
 

คณะกรรมการ         กองพัฒนานักศึกษา          
อาจารย์ท่ีปรกึษา 

   ระดบัคณะ 
 
     รองคณบด ี       รองคณบด ี

      ฝ่ายวิชาการ         ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
 
     อาจารย์ท่ีปรกึษา 
 
 
        นักศึกษา 
      

   
 
 
 
 



 
ระบบการให้คําปรึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 ปัจจัยการนาํเข้า    กระบวนการ         ผลผลิต 

  
1.นโยบายเก่ียวกับกระบวนการ  1.การดําเนินงานตามหน้าที่และ  1.มีการดต่อสื่อสารระหว่าง 
ให้คําปรึกษา    ข้อปฏิบัติของบุคลากรในระบบ  อาจารย์และนักศึกษาเพ่ือให้ 
2.บุคลากรที่เก่ียวข้องกับ   การให้คําปรึกษาวิชาการ   คําปรึกษา 
กระบวนการให้คําปรึกษา   2.การให้คําปรกึษาของอาจารย์ที่  2.นักศึกษามีความเข้าใจเก่ียว 
3.เครื่องมือและข้อมูลในการให้  ปรึกษา โดยใช้เทคนิคดังต่อไปนี้  กับหลักสูตร ลกัษณะรายวิชา 
คาํปรึกษา    (1) พฤติกรรมการให้ความสนใจ  ที่เรียนการเลือกวิชาเรียน  
4.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ            (2)เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพ  การลงทะเบียนเรียน วิธีการ 
การสื่อสาร    (3) เทคนิคในการให้คําแนะนํา  เรียนและการวัดผล 

และการให้คําปรึกษา 3.นักศึกษามีความเข้าใจ 
กฎระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ 
คําสั่งและบริการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

 4.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบ
การให้คําปรึกษาวิชาการ 

 5.นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

 
 
  การป้อนกลบั 

      การนําผลการประเมินด้านผลผลิตไปใช้ 
    ประกอบการพิจารณา ปรับปรุงปัจจัยนําเข้า 
      และกระบวนการ เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ :ใน 1 ภาคการศึกษา ต้องพบนักศึกษา อย่างน้อย 3 ครั้ง

บันทึกการใหค้ําปรึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ครั้งที่ ............. 
วันที่ ………. เดือน ......................... พ.ศ. .............. เวลา ................ 

สาขาวิชา ............................................................................................. ช้ันปี ..............  
ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา

1. 6.  
2. 7.  
3. 8.  
4. 9.  
5. 10.  

 

วิธีการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 มาพบด้วยตนเอง  โทรศัพท์  อ่ืน ๆ ………………………. 

ปัญหา 
 การเรียน  ส่วนตัว/ครอบครัว   การเงิน 
 สุขภาพ  ที่อยู่อาศัย  อ่ืน ๆ ………………………. 

ปัญหา/สาเหตุการเข้าพบ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
การให้คําแนะนํา/ปรึกษา/การช่วยเหลือ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ส่งเรื่องต่อให้  (ถ้ามี) 
 ประธานหลักสูตร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กองพัฒนานักศึกษา 
 คณบดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   อ่ืน ๆ 

………………………. 
ผลสรุปของปัญหา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 

 
 

 

ลงช่ือ ....................................................... อาจารย์ที่ปรึกษา

( ...................................................... ) 



 

ระเบยีนประวัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
 

สาขาวิชา ..................................... คณะ .............................. รหัสประจําตัวนักศึกษา .......................... 
คําชี้แจง–ให้นักศึกษาเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริงด้วยตัวบรรจงและหรือเขียนเคร่ืองหมายลงใน 

–ข้อมูลท้ังหมดจะเก็บเป็นความลับและจํานําไปใช้เพ่ือประโยชน์สําหรับนักศึกษาเท่านั้น 

 มาพบด้วยตนเอง  โทรศัพท์  อ่ืน ๆ ..................................... 
 

ข้อมูลส่วนตัว 
1. ช่ือ ............................................. นามสกุล .............................................. ช่ือเล่น ............................ 

เกิดวันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. ............... อายุ ........... ปี ศาสนา ......................... 
2. กําลังศึกษา ระดับปริญญาตรี ..... ปี  ปริญญาตรี ..... ปี [เทียบโอน]  อ่ืน ๆ................... 
3. ปัจจุบันนักศึกษาอาศัยอยู่กับ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................ อาชีพ ...................... 

มีความสัมพันธ์เป็น .......... โทรศัพท์ ........................... E-mail address ......................................... 
ที่อยู่ของนักศึกษา ............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ........................... E-mail address .................................................................................. 

4. เพ่ือนสนิท 1. ช่ือ –นามสกุล ........................................... สาขาวิชา ................................................ 
ที่อยู่ ................................. โทรศัพท์ .................... E-mail address .......................... 

    2. ช่ือ – สกุล ................................................ สาขาวิชา .................................................. 
  ที่อยู่ ................................. โทรศัพท์ .................... E-mail address .......................... 

5. อาจารย์ที่สนิท 1. ช่ือ –นามสกุล ..................................... สาขาวิชา ................................................ 
 ที่อยู่ ............................... โทรศัพท์ .................... E-mail address ..................... 

2. ช่ือ –นามสกุล ...................................... สาขาวิชา ................................................ 
ที่อยู่ ............................... โทรศัพท์ .................... E-mail address ..................... 

6. สถานศึกษาเดิม .................................................... อําเภอ .........................จังหวัด ......................... 
7. สุขภาพ 

หมู่เลือด .............  ไม่มีโรคประจําตัว    มีโรคประจําตัว คือ 
1) โรค .................................................................... เคยได้รับการรักษาจาก .................................. 
2) โรค .................................................................... เคยได้รับการรักษาจาก .................................. 
เคยแพ้ยา .......................................................................................................................................... 
อ่ืน ๆ ................................................................................................................................................. 

 
 
 

รูปถ่าย



ข้อมูลครอบครัว 
1. บิดา ชื่อ – นามสกุล ......................................... อายุ ....... ปี การศึกษา ........................................... 

ที่อยู่ .................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์ ......................................... E-mail address ........................................................………….. 
อาชีพ .................................................................รายได้ประมาณเดือนละ ............................. บาท  
สถานที่ทํางาน ......................................................................... โทรศัพท์ ......................................... 

2. มารดา ชื่อ – นามสกุล ....................................... อายุ ....... ปี การศึกษา ......................................... 
ที่อยู่ .................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์ ......................................... E-mail address ........................................................………….. 
อาชีพ .................................................................รายได้ประมาณเดือนละ ............................. บาท  
สถานที่ทํางาน ......................................................................... โทรศัพท์ ......................................... 

3. สถานภาพครอบครัว บิดา/มารดา  บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม 
อยู่ด้วยกัน แยกกันอยู่  หย่าร้าง  อื่น ๆ ................................ 

4. มีพี่น้อง ................. คน 
4.1 ชื่อ – นามสกุล .........................................................................  กําลังศึกษา  ทํางาน 
4.2 ชื่อ – นามสกุล .........................................................................  กําลังศึกษา  ทํางาน 
4.3 ชื่อ – นามสกุล .........................................................................  กําลังศึกษา  ทํางาน 
4.4 ชื่อ – นามสกุล .........................................................................  กําลังศึกษา  ทํางาน 

5. ผู้สนับสนุนการศึกษา ชื่อ – นามสกุล ................................ อายุ ..... ปี การศึกษา ............................ 
ที่อยู่ .................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์ ......................................... E-mail address ........................................................………….. 
อาชีพ .................................................................รายได้ประมาณเดือนละ ............................. บาท  
สถานที่ทํางาน ......................................................................... โทรศัพท์ ......................................... 

6. ประเภทของทุนที่ท่านได้รับ 
 ไม่ได้รับทุน  ได้รับทุนจาก .............................................................................................. 

  ทุน กยศ.   อื่น ๆ ...................................................................... 
กิจกรรมดีเด่น 

ปีที่ 1 ................................................................................................................................................. 
ปีที่ 2 ................................................................................................................................................. 
ปีที่ 3 ................................................................................................................................................. 

    ปีที่ 4 ................................................................................................................................ 
        ลงช่ือ ………………………………… 
        (...................................) 
        วัน/เดอืน/ปี ......../......./....... 

 
 



 

 
ระเบยีนประวัติผู้ปกครอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

 

 
สาขาวิชา ..................................... คณะ .............................. รหัสประจําตัวนักศึกษา .......................... 

คําชี้แจง–ให้ผู้ปกครองเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริงด้วยตัวบรรจงและหรือเขียนเคร่ืองหมายลงใน 
–ข้อมูลท้ังหมดจะเก็บเป็นความลับและจํานําไปใช้เพ่ือประโยชน์สําหรับนักศึกษาเท่านั้น 

 

ข้อมูลส่วนตัว 
8. ช่ือ ............................................. นามสกุล .............................................. ช่ือเล่น ............................ 

เกิดวันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. ............... อายุ ........... ปี ศาสนา ......................... 
9. เป็นผู้ปกครองของ   นาย.................................................................................. อายุ ...........ปี 

 นางสาว............................................................................ อายุ ........... ปี 
กําลังศึกษาระดับ  ปริญญาตรี ........ ปี สาขาวิชา .................................................................... 
คณะ .................................................................................................................... ช้ันปีที่ ................ 

10.  การศึกษาสูงสุด   ประถม    มัธยม    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี   
11.  อาชีพของผู้ปกครอง  ประกอบอาชีพส่วนตัว เก่ียวกับ..................................................................   

 นักธุรกิจ เก่ียวกับ....................................................................................... 
 เกษตรกร  ข้าราชการ สังกัด .............................................................. 
 อ่ืน ๆ ......................................................................................................... 

12.  ที่อยู่ปัจจุบัน ..................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ........................... E-mail address .................................................................................. 
มีความสัมพันธ์เป็น .......... โทรศัพท์ ........................... E-mail address ......................................... 
ที่อยู่ของนักศึกษา ............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ........................... E-mail address .................................................................................. 

13. ความสัมพันธ์กับตัวนักศึกษา เป็น ................................................. 
14. สถานภาพครอบครัว  สมรส หม้าย  แยกกันอยู่ 
15. พักอาศัยกับนักศึกษา  อยู่บ้านเดียวกัน  แยกกันอยู่ 
16. โอกาสพบปะกับนักศึกษา  มีมาก  มีบ้าง  ไม่มีเลย 

17. อุปการะเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าลงทะเบียนเรียน 
ทั้งหมด เป็นบางส่วน ไม่ได้ช่วยเหลือ 
 
 

รูปถ่าย

ผู้ปกครอง 



18. เมื่อนักศึกษามีปัญหา 
มักปรึกษาและขอคําแนะนํา  

ช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหา  

ไม่เคยมาปรึกษา 
เคยมาปรึกษา แต่ช่วยเหลือไม่ได้  

19. ความเข้าใจเก่ียวกับตัวนักศึกษา 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

20. ความคาดหวังในตัวนักศึกษา 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้ปกครอง

( ...................................................... ) 

ช่ือนักศึกษาที่อยู่ในปกครอง  นาย ........................................................................ 

 นางสาว ..................................................................



 

 
 
 

แบบรายงานผลการพบนักศกึษาท้ังกลุ่ม 
ประจําภาคการศึกษาท่ี ................. ปีการศึกษา .................................. 

 

ระเบียบว่าระที่ 1 เรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งนักศึกษาทราบ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ระเบียบว่าระที่ 2 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ระเบียบว่าระที่ 3 ข้อคิดเห็นและ/ข้อช้ีแจงของนักศึกษา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ระเบียบว่าระที่ 4 อ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... อาจารย์ที่ปรึกษา

( ...................................................... ) 

หมายเหตุ :ใน 1 ภาคการศึกษา ต้องพบนักศึกษา อย่างน้อย 3 ครั้ง



 

รายงานการพบอาจารย์ที่ปรกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

วันที่ ………. เดือน ......................... พ.ศ. .............. เวลา ................ 
คณะ ............................................... หลักสูตร .............................................. 

สาขาวิชา ............................................................................................. หมู่เรียน ..............  
 

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าพบ 

ลําดับ 
ที่ 

รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล ลายเซ็น 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    

 

 



รายชื่อนักศึกษาที่เข้าพบ 
ลําดับ 
ที่ 

รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล ลายเซ็น 

27.    
28.    
29.    
30.    
31.    
32.    
33.    
34.    
35.    
36.    
37.    
38.    
39.    
40.    
41    
42.    
43.    
44.    
45.    

 

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าพบ 
ลําดับ 
ที่ 

รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล ลายเซ็น 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
8.    
9.    
10.    

 



 
บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………………………........

ที่ ..................... / ...........................                     วันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. ..............

เรื่อง  ขอความช่วยเหลือ / แนะนํานักศึกษา
 

 

เรียน ………………………………………………………………………. 

เน่ืองด้วย นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................  

รหัสประจําตัวนักศึกษา ....................................... สาขาวิชา ........................................................................ 

 คณะ ........................................................................................ เป็นนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของข้าพเจ้า  

ควรได้รับความช่วยเลือก / แนะนําเพ่ิมเติมจากท่านในเรื่อง .......................................................................... 

ซึ่งมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย  ดังน้ี 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................... 

5. ........................................................................................................................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ ....................................................... อาจารย์ที่ปรึกษา

        ( ...................................................... ) 

หมายเหตุ : แนบสําเนาเอกสารระเบียนประวัติของนักศึกษาด้วย  



 
     

 

 

 
 
เรื่อง  ขอเชิญพบเพ่ือปรึกษาหารือ 
 

เรียน ผู้ปกครอง นาย / นาง / นางสาว ....................................................................... 

คณะมีความประสงค์จะขอปรึกษาหารือกับท่านในเรื่อง ......................................................... 
................................................................................................. ของนักศึกษาซึ่งอยู่ในความปกครองของท่าน 
จึงขอให้ท่าสละเวลาไปพบอาจารย์ ................................................................................................................. 
ณ .......................................................................................... วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. .................. 

เวลา ................................ น. เพ่ือสะดวกในการติดต่อ โปรดนําเอกสารฉบับน้ีมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  
 
    
 

  

 

 

 

 

 

ที่ ศธ ............................. คณะ ..........................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เลขที่ ๙  ถนนแจ้งวัฒนะ   
เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร  

วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. .................. 

ขอแสดงความนับถือ

 

ลงช่ือ ...................................................................... คณบดี 

( .............................................................. ) 



บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ………………………………………………………....………………………………………………………........ 

ที่ ..................... / ...........................                   วันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. .............. 

เรื่อง  รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ .... ปีการศึกษา ................ 
 
     

เรียนคณบดี 
ตามที่คณะมอบหมายให้ข้าพเจ้า ........................................................... เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

หลักสูตร ....................................... สาขาวิชา ....................................................หมู่เรียน ...... ชั้นปีที่ ........ 
ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําภาคการศึกษาที่ .............. ปีการศึกษา ................  ดังนี้ 

1. นักศึกษามาพบเพื่อขอรับคําแนะนํา / ช่วยเหลือ จํานวน .................... ครั้ง 
2. ประชุมนักศึกษา จํานวน ............. ครั้ง โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังเอกสารรายงาน การพบ

อาจารย์ที่ปรึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ส่งมาด้วย 
3. ผลการเรียนของนักศึกษา 
 สอบผ่านทุกรายวิชา จํานวน .................... คน 
 สอบไม่ผ่านบางรายวิชา จํานวน .................... คน 
 ลาพักการเรียน จํานวน .................... คน 
 ลาออก  จํานวน .................... คน 
 พ้นสภาพ จํานวน .................... คน 
 อื่น ๆ (ระบุ ................................................... ) จํานวน .................... คน 

4. ปัญหาที่พบและช่วยแก้ปัญหา 
 การเรียน  จํานวน .................... คน 
 ความประพฤติ จํานวน .................... คน 
 ส่วนตัว / ครอบครัว จํานวน .................... คน 
 การเงิน  จํานวน .................... คน 
 สังคม  จํานวน .................... คน 
 ที่อยู่อาศัย จํานวน .................... คน 
 สุขภาพ  จํานวน .................... คน 
 อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................  จํานวน .................... คน 

5. ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา เท่ากับ ....................................................... 
6. เรื่องอื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                                    ลงช่ือ ................................................. อาจารย์ที่ปรึกษา 

ลงช่ือ ................................................ ประธานหลักสูตร / สาขาวิชา 



 

 
แบบประเมิน 

อาจารย์ทีป่รึกษาโดยนักศึกษา 
 
 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา 
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาท่ี ....... / ................. 
เพศ ชายหญิง 
ชั้นปีท่ี ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

 สาขาวิชา ................................................................................................ รหัสหมู่เรียน ....................  
สังกัดคณะ/วิทยาลัย 
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ วิทยาการจัดการ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ่ืน ๆ ...................... 

ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา ............................................................................................................................ 
ตอนท่ี 2 ประเด็นความคิดเห็น [ให้นักศึกษาทําเคร่ืองหมาย  ท่ีตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด] 

ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1. ด้านวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา    
1.1 ให้คําแนะนําท่ีถูกต้องชัดเจนด้านหลักสูตรและการเรียน    
1.2 ให้คําปรึกษาท่ีมีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนและหมั่นติดตามผลการ

เรียนสมํ่าเสมอ 
   

 

1.3 ช่วยเหลือ แนะนํา เพ่ือแก้ไขอุปสรรค ปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ    
1.4 พิจารณาดูแลการย่ืนคําร้องต่าง ๆ ให้คําแนะนํา และเสนอแนะแนวทาง

ในการดําเนินการอย่างเป็นข้ันตอนได้ถูกต้องตามระเบียบ 
   

 

1.5 จัดสรรเวลาเพ่ือให้นักศึกษาเข้าพบได้ ท้ังกรณีท่ัวไปและกรณีพิเศษเม่ือ
นักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ 

   
 

2. ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา    
2.1 ให้คําปรึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ งานอาชีพ และการเรียนต่อใน

ระดับสูงได้ 
   

 

2.2 ปลูกฝังทัศนคติท่ีดีต่ออาจารย์ สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย    
2.3 ช่วยเหลือ แนะนํา เพ่ือแก้ไขอุปสรรค ปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ    

3. ด้านอื่น ๆ    
3.1 พร้อมรับฟังปัญหาของนักศึกษาด้วยความจริงใจ    
3.2 ใช้คําพูดเหมาะสมในการให้คําปรึกษา    

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 



แบบประเมินตนเอง 
ของอาจารย์ทีป่รึกษา 

1. ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ............................................................. จํานวนปีในการปฏิบัติงาน ............ปี 
2. จํานวนนักศึกษาในความดูแล หลักสูตร ................................. สาขาวิชา ......................................... 

คณะ ......................................................................... ช้ันปี ........ หมู่เรียน .......... จํานวน ....... คน 
3. ความคิดเห็นของท่านในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทําเคร่ืองหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด 

ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. มีความเข้าใจและสามารถแนะนําเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรและรหัส
วิชาในหลักสูตร 

   
 

5. มีความเข้าใจ เรือ่งระเบยีบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา 

   
 

6. มีการจดัสรรเวลาในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา    
7. แนะนําและตรวจสอบการลงทะเบียนเรยีนของนักศึกษา    
8. ติดตามผลการเรียน และช่วยปรับปรงุการเรยีนของนักศึกษาที่มีปัญหา    
9. ทราบปัญหาของนักศึกษาในความดูแล และติดตามช่วยเหลือตามขั้นตอน    
10. ช่วยให้คําแนะนําในการแก้ปัญหาให้นกัศึกษาอย่างทันเหตกุารณ์    
11. พบปะและบันทึกข้อมูลนกัศึกษาในความดูแลอย่างสม่ําเสมอ    
12. ไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษาแก่ผู้ที่ไม่เกีย่วข้อง    

13. ให้คําแนะนํา ตักเตือน เพื่อพัฒนานักศึกษาในความดูแลทั้งด้านการ
เรียน สังคม และพฤติกรรมส่วนบุคคล 

   
 

14. แนะนําและติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย    

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 



แบบประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ต่อระบบการให้คําปรึกษาของมหาวิทยาลัย 

สาขาวิชา ................................................................... คณะ ..................................................................  
 
คําแนะนํา ใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาทําเคร่ืองหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด 

ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

15. ภาระหน้าที่ของอาจารยท์ี่ปรกึษามีความเหมาะสม    
16. คู่มืออาจารย์ทีป่รึกษามีความเหมาะสม    
17. แบบคําร้อง พน. มีความเหมาะสมในการใช้งาน    
18. สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาตอ่จํานวนนักศึกษามีความเหมาะสม    
19. ความพร้อมของเอกสารที่เป็นเครื่องมอืในการให้คําปรึกษาระดับคณะ    
20. ความพร้อมของเอกสารที่เป็นเครื่องมอืในการให้คําปรึกษา                  

ระดับมหาวทิยาลัย 
   

 

21. ระบบอาจารย์ทีป่รึกษาของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความสัมพันธ์ และ
ความเข้าใจอันดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และมหาวิทยาลัย 

   
 

22. พบปะและบันทึกข้อมูลนกัศึกษาในความดูแลอย่างสม่ําเสมอ    
23. มีการส่งผลการประเมินอาจารย์ที่ปรกึษาใหท้ราบ    

 
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การใช้ห้อง ITDS 
การใช้ห้องสมุด 

คําร้องขอสอบในกรณีขาดสอบปลายภาค 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ 
ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ITDS) 

วันและเวลาเปิดให้บริการ 

             สําหรับ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

        ช่วงเปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 - 20.00 น. 
        ช่วงปิดภาคการศึกษา  วันจันทร ์– วันอาทิตย์ เวลา 8.30 - 17.30 น. 
   สําหรับผู้เข้าฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ 

        ช่วงเปิด-ปิด ตามกําหนดการอบรม 

   (ในกรณทีี่เปิดบริการในวันหยุดราชการและนอกเวลาปกติน้ัน จะประกาศให้ทราบลว่งหน้า)     

การขอใชบ้ริการ 

          บุคคลที่ขอใช้บริการคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา/ช่ัวคราว และนักศึกษา
ของมหาวิทยาราชภัฏพระนคร กรณีหน่วยงาน/คณะ/โครงการต่างๆ มีความประสงค์จะใช้ห้องคอมพิวเตอร์ฯ 
เพ่ือการเรียนการสอน การอบรม ใหท้ําบันทึกถึงผู้อํานวยการศูนย์ฯ แจง้ล่วงหน้าก่อนใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
ประมาณ 3 วันทําการ 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องคอมพิวเตอรส์ําหรบันักศึกษา 

1. นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย บุคคลท่ัวไปแต่งกายชุด
สุภาพ 

2. นักศึกษาจะต้องนําบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่
เคาน์เตอร์ทุกคร้ังที่มาใช้บรกิาร (ไม่มีบัตรไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการ) และก่อนเข้าใช้เครื่องนักศึกษาจะต้องแลก
บัตรกับเจ้าหน้าทีก่อนทุกคร้ัง ไม่อนุญาตให้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้แลกบัตร เข้าใช้บริการได้ 1 คน/เครื่อง 
เท่าน้ัน 

3. เมื่อนักศึกษาปลดล๊อคเครื่องแล้ว หากเกิดกรณีเครื่องที่ใช้เสีย/ขัดข้อง ให้นักศึกษาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่
เคาน์เตอร์ทันที ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องอ่ืนแทน 

4. กรณีมผีู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับนักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการใช้เครื่องน้ัน ให้ผู้น้ันติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ประจําเคาน์เตอร์ก่อน และให้รอพบได้ที่ด้านนอกห้องฯ (ห้ามเข้าไปในห้องเครื่องฯ ก่อนได้รับอนุญาต) 

5. ห้ามนักศึกษาทําการเคลื่อนย้ายหรือสับเปลี่ยนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดัดแปลงระบบคําสั่ง
งาน ถอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือนําอุปกรณ์ที่มิใช่ของหอ้งบริการคอมฯ มาต่อเข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
ห้ามนําอุปกรณ์ใดๆ ออกนอกห้องคอมพิวเตอร์ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่โดยเด็ดขาด 



6. ห้ามเก็บงานหรือ File ไว้ในเครื่อง (ทางห้องบริการคอมพิวเตอร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการ
สูญหายขึ้น) 

7. ห้ามนักศึกษาเปิดรูปภาพ วีดีโอ เว็บไซต์ ที่ไม่เหมาะสม 

8. รักษาความสะอาด ห้ามนําอาหาร และเคร่ืองด่ืมใด ๆ เข้าในห้อง 

9. ห้ามส่งเสียงดัง เปิดเพลง ว่ิงเล่น หรือกระทําการรบกวนผู้อ่ืน 

10. เมื่อพบปัญหาใดๆ ให้รบีแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทันท ี

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผังกระบวนการให้บริการยืมหนังสือ (ห้องสมุด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับบัตรสมาชิกเพ่ือ

Scan Barcode 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ข้อมูลสมาชิก 

ไม่มีรายการค้างส่งหนังสือ มีหนังสือเกินกําหนด/เกิน

จํานวนที่จะยืม แจ้งผู้ใช้บริการ

ว่าไม่สามารถยืมได้ 

ทํารายการยืมผ่านระบบ VTLS 

ประทับตราวันกําหนดส่ง 

ลบสัญญาณแม่เหล็ก 

คืนบัตรและหนังสือให้ผู้ใช้บริการ 

ให้ผู้ใช้บริการประเมิน 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 

สิ้นสุดการ

ให้บริการ



ผังกระบวนการให้บริการคืนหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับหนังสือเพ่ือ

Scan Barcode 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ข้อมูลวันกําหนดส่ง 

เจ้าหน้าท่ี Scan Barcode หนังสือ

ท่ีผู้ใช้บริการ 

นําหนังสือมาคืน 

(กรณีส่งหนังสือตามกําหนด) 

เจ้าหน้าท่ี Scan Barcode หนังสือ

ท่ีผู้ใช้บริการ 

นําหนังสือมาคืน 

(กรณีเกินกําหนดส่ง) 

ประทับตราส่งหนังสือ 

เพ่ิมสัญญาณแม่เหล็ก 

ให้ผู้ใช้บริการประเมิน 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 

สิ้นสุดการ

ให้บริการ

เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จ 
ให้กับสมาชิก 

ระบบจะทําการแจ้งว่ามีค่าปรับ

สมาชิกชําระค่าปรับ 
ตามที่ระบบแจ้งไว้ 

เจ้าหน้าที่นําหนังสือขึ้นรถเข็น 
เตรียมขึ้นช้ันให้บริการ 



แบบฟอร์มคําร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก ค. 
แนวปฏิบัติและข้ันตอนการทํา  
แบบฟอร์มคําร้องต่างๆ (พน.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
 บุคคลที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาใหม่ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยมีขั้นตอนการรายงานตัวดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ ๑ บันทึกประวัติส่วนตัว พิมพ์ใบระเบียนประวัติโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน เข้าสู่ระบบ 

 ขั้นตอนที่ ๒ ลงช่ือรายงานตัว และยื่นเอกสารดังน้ี 

 ๑. ใบระเบียนประวัติ  

 ๒. ใบ ปพ.๑ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
พร้อมสําเนา ๒ ฉบับ 

 ๓. ทะเบียนบ้านของผู้มารายงานตัว พร้อมสําเนา ๑ ฉบับ 

 ๔. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มารายงานตัว พร้อมสําเนา ๑ ฉบับ 

 ๕. บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือสําคัญต่างด้าว (ใช้เฉพาะกรณีบิดามารดาเป็นชาวต่างด้าว) 
ของบิดา-มารดา พร้อมสําเนา ๑ ฉบับ (หนังสือสําคัญต่างด้าวให้ถ่ายสําเนาหน้าแรก และหน้าถัดไปที่แจง
รายละเอียดต่างๆ และหน้าที่ต่ออายุครั้งสุดท้าย 

 ๖. ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล(ถ้ามี) พร้อมสําเนา ๑ ฉบับ 

หมายเหตุ 

-เอกสารทุกฉบับ ให้เขียนช่ือ - สกุล สาขาวิชาเอกไว้ที่มุมบนด้านขวา และต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
เอกสารทุกฉบับ 

 -เอกสารทุกฉบับมหาวิทยาลัยจะเก็บไว้เป็นหลักฐานและไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ขั้นตอนที่ ๓ ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 

 เอกสารที่นักศึกษาจะได้รับในวันรายงานตัว มีดังน้ี 

 ๑. ประกาศแจ้งกําหนดการกิจกรรมต่างๆ 

 ๒. เอกสารแจ้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการศึกษา (ห้ามทําหาย) 

 ๓. คู่มือนักศึกษา 

การลงทะเบียนรายวิชา 

 การลงทะเบียนเรียนเป็นกิจกรรมหลักสําคัญที่นักศึกษาต้องดําเนินการด้วยตนเองทุกภาคการศึกษา  
ตลอดจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา  โดยจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจวิธีการ   และขั้นตอนของการลงทะเบียน
อย่างรอบคอบ และ ปฏิบัติให้ถูกต้อง  สามารถลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาที่ www.pnru.ac.thโดย
ใช้รหัสผ่านที่ได้รับในวันรายงานตัวก่อนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนนักศึกษาควรศึกษาและปฎิบัติ
ดังน้ี 

 ๑. ศึกษาโครงสร้างและแผนการเรียนของตนเอง โดยศึกษาจากคู่มือนักศึกษาอย่างละเอียด กรณีตก
แผนกการเรียนนักศึกษาจะต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนการลงทะเบียนทุกคร้ัง 

 



 ๒. รายวิชาที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดไว้ในตารางเรียนในแต่ละภาคการศึกษา เป็น
รายวิชาที่จัดตามแผนการเรียน โดยงานทะเบียนวัดผลจะดําเนินการบันทึกรายวิชาให้กับนักศึกษาทั้งหมดทุก
รายวิชาที่ปรากฏในตารางเรียน นักศึกษาจะต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาให้ตรงกับ
รายวิชาที่เข้าเรียน 

 การลงทะเบียนเรียนแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังน้ี 

๑. การลงทะเบียนปกติคือการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาตามสํารับหรือ 

ตารางเรียนโดยไม่เปลี่ยนแปลงรายวิชาในตารางเรียน    สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอน 
ตามลําดับดังน้ี 

ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน 
1. เข้าเว็บไซด์ www.pnru.ac.th แล้วไปที่ข้อมูลด้านล่างสุด  
2. เลือกระบบบริการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. คลิก Login ลงช่ือเข้าใช้ระบบบริการนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ใส่รหัสนักศึกษา(Username) และรหสัผ่าน (password) แล้วคลิกปุ่ม Login 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. เลือกเมนูลงทะเบียนออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ตรวจสอบรายวิชา ก่อนลงทะเบียนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. เลือกเมนู การเงิน  (Pay-in) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. พิมพ์ใบแจ้งชําระเงิน (Pay-in) ไปชําระเงินที่ธนาคาร  ตามวันเวลา และธนาคารที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน 

ของนักศึกษา 

บันทึกผลการลงทะเบียนเรียน
เข้าสู่ระบบงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ  
3 วันทําการ 

แจ้งผลการ
พิจารณาให้
นักศึกษา 

นําเอกสารประกอบการ
พิจารณา อนุญาต/ ไม่อนุญาต 

จากนายทะเบียน 

รับคําร้องการลงทะเบียนเรียน
จากนักศึกษา 

ไม่อนุญาต 

การลงทะเบียนรายวิชาสําหรับนักศึกษาตกแผนการเรียนคือการลงทะเบียนรายวิชาของ
นักศึกษาที่ตกแผนการเรียน ,การลงทะเบียนรายวิชาที่เกินจํานวนหน่วยกิต , ลงทะเบียนรายวิชา
นักศึกษาต่างประเภท ซึ่งไม่สามารถดําเนินการลงทะเบียนรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ได้ นักศึกษาต้อง
ย่ืนคําร้องของลงทะเบียนรายวิชา ตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

ขั้นตอนการลงทะเบียนสาํหรบันักศึกษา 

กรณีไม่สามารถทําในระบบออนไลน ์

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อควรทราบในการลงทะเบียน 

 ๑. การขอลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องไม่มีหน้ีสิ้นใดๆ กับมหาวิทยาลัยหากนักศึกษามีหน้ีสินจะถูก 
Lock การเข้าใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ 

 ๒. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการชําระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามประกาศฯ ภายในวัน 
– เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเก็บเอกสารการชําระเงินไว้เป็นหลักฐาน 

 ๓. รายวิชาที่ได้รับอักษร I หรือ P ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ํา 

 ๔. รายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อน นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาบังคับก่อน และมีผลการเรียนอย่างตํ่า คือ 
D จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเน่ืองได้ หากนักศึกษาลงทะเบียนผิดเง่ือนไข (ไม่เรียนรายวิชาบังคับ
ก่อน) ให้ถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเง่ือนไข 

 ๕. หากนักศึกษาไม่ดําเนินการลงทะเบียน และไม่ชําระค่าธรรมเนียมในเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะต้อง
ดําเนินการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา จึงจะมีสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป 

 ๖. ถ้านักศึกษาได้ลงทะเบียนโดยสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่เข้าเรียนหรือคาดการณ์ผลการประเมินการเรียน
ไม่ผ่าน นักศึกษาควรดําเนินการยกเลิกรายวิชาบางรายวิชา หรือ ทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น เพ่ือไม่ให้ผล
การประเมินรายวิชา เป็น E หรือ F แล้วแต่กรณี 

การลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน รายวิชา 

การลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่เป็นไปตามสํารับหรือตารางเรียนที่จัดไว้ให้นักศึกษาต้องดําเนินการ
ลงทะเบียนเพ่ิม-ถอนรายวิชาได้ตามต้องการ โดยเลือกรายวิชาลงทะเบียนให้เป็นไปตามลําดับก่อนหลังให้ถูกต้อง 

 การเพ่ิมรายวิชา กระทําได้ในกรณีที่จํานวนหน่วยกิตยังไม่ครบจํานวนที่กําหนดไว้ในตารางเรียนของแต่
ละภาคการศึกษา (ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต)สําหรับภาคปกติ หรือ (ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต) สําหรับภาคกศ.พบ กรณี
เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา อาจขออนุมัติเรียนเกินกว่าหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในแผนการเรียน โดย
นักศึกษาต้อนย่ืนคําร้องขออนุมัติเป็นรายกรณี 

 การถอนรายวิชา กระทําได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

 ๑.เป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 

 ๒.เป็นรายวิชาที่ได้รับการโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา   

 

การเพ่ิม – ถอนวิชาเรียน นักศึกษาสามารถดําเนินทางระบบออนไลน์ เหมือนการลงทะเบียนปกติ หากกรณี
นักศึกษาตกแผนการเรียนต้องย่ืนคําร้อง การเพ่ิม – ถอนวิชาเรียน (แบบพน.๒) ตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการเพิ่ม-ถอน รายวิชา 
1. เข้าเว็บไซด์ www.pnru.ac.th แล้วไปที่ข้อมูลด้านล่างสุด  
2. เลือกระบบบริการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คลิก Login ลงช่ือเข้าใช้ระบบบริการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔. ใส่รหัสนักศึกษา(Username) และรหัสผ่าน (password) แล้วคลิกปุ่ม Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ไปที่เมนูลงทะเบียนออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. นักศึกษาภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
๗. ในการเพ่ิมรายวิชา นักศึกษาต้องดูรหัสวิชา section และวันเวลาเรียนให้ถูกต้อง 
๘. ในการถอนรายวิชา นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่ต้องการเพ่ิม-ถอน แล้วกดปุ่ม สแีดงเพ่ือเลือก 

เพ่ิม – ถอนรายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

๙. เมื่อทําการเพ่ิม-ถอน รายวิชาเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาได้ที่เมนู  
ผลการลงทะเบียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การชําระเงิน 

 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษา
ชําระเงินค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ที่ขอเพ่ิมและถอนรายวิชาภายในระยะเวลาที่กําหนด ไม่ต้องชําระเงินเพ่ิม
ในกรณีเพ่ิมรายวิชา และไม่สามารถถอนเงินคืนได้กรณีขอถอนรายวิชา 

 กําหนดการชําระเงินค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัย แบ่ง 3 ช่วงเวลาดังน้ี 

 ช่วงที่ ๑ ๑– ๒๐วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาชําระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งชําระเงิน 

 ช่วงที่ ๒ ๒๑– ๔๐วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา เป็นการชําระเงินล้าช้าโดยเสียค่าปรับวันละ ๕๐ 
บาทชําระเงินที่กองคลัง 

 ช่วงที่ ๓ ๔๑– ๖๐วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา เป็นช่วงขอผ่อนผันการลงทะเบียน โดยเสียค่าปรับ 
โดยนักศึกษาต้องเขียนบันทึกขอผ่อนผันการชําระเงินล่าช้าที่คณะนักศึกษาสังกัด ชําระเงินที่กองคลัง 

 หมายเหตุ 

 ถ้าเป็นภาคฤดูร้อน จะแบ่งเป็น ๓ ช่วง ๆ ละ ๑๐ วัน 

การประเมินผลการศึกษา 

การประเมินผลการศึกษาประกอบด้วย การประเมินเพื่อปรับปรุง พัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียน
การสอน และ การประเมินเพื่อตัดสินผลการศึกษา 

 ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา เป็นระบบท่ีนักศึกษาจะต้องใช้ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการศึกษาจะปรากฏบน web เมื่อวันที่อาจารย์ผู้สอนและคณะวิชาส่งผล
การศึกษาให้งานทะเบียนวัดผล โดยผลการศึกษาเข้าระบบงานทะเบียนวัดผล และระบบจะคํานวณเฉพาะ
รายวิชาที่ได้รับผลการศึกษาเท่าน้ัน ถ้ารายวิชาใดงานทะเบียนวัดผลยังไม่ได้รับระบบก็จะยังไม่นํารายวิชาน้ันๆ 
มาคํานวณ 

การประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังน้ี 

  ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

A               ดีเย่ียม ๔.๐ 

B+               ดีมาก ๓.๕ 

B               ดี ๓.๐ 

C+               ดีพอใช้ ๒.๕ 

C               พอใช้ ๒.๐ 

D+               อ่อน ๑.๕ 

D               อ่อนมาก ๑.๐ 

E               ตก ๐.๐ 



ระบบน้ีใช้สําหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ตํ่า
กว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดตํ่ากว่า ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 

 กรณี วิชาเลือก ถ้าได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ส่วนการ
ประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนน
ตํ่ากว่า “C” ถือว่า สอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้ระดับการประเมินผลตํ่ากว่า “C” 
เป็นครั้งที่สอง ถือว่า พ้นสภาพเป็นนักศึกษา  

กรณีที่นักศึกษาขอลงทะเบียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนรายวิชาเลือกที่สอบไม่ผ่าน รายวิชาที่สอบไม่ผ่าน
จะได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็น “E”และนํามาคํานวณค่าคะแนนเฉล่ียด้วย 

ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังน้ี 
 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 

          ผ่านดีเย่ียม           PD (Pass with Distinction) 

          ผ่าน           P (Pass) 

          ไม่ผ่าน           F (Fail) 
 

ระบบคะแนนน้ีใช้สําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกําหนดเฉพาะ
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพ่ิม 

รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 

คะแนนเฉล่ียม ี2 ประเภท  

1. คะแนนเฉล่ียประจําภาค (GPA.=Grade Point Average) หมายถึงผลเฉลี่ยของคะแนน 

ที่ได้ในแต่ละวิชาของแต่ละภาคภาคศึกษา 

2. คะแนนเฉล่ียสะสม (CUM.GPA.-Cumulative Grade Point Average) หมายถึง ผล 

เฉลี่ยของคะแนนที่ได้ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ที่เริม่ศึกษา ถึง ภาคการศึกษาสุดท้ายทีท่ราบผล
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและคะแนนเฉลี่ยสะสม 

1.วิธีคิดคะแนนเฉล่ียประจําภาค (GPA.=Grade Point Average) 
 วิธีคิดคะแนนเฉล่ียประจําภาคทําได้ตามลําดับขั้นตอนต่อไปนี้คือ 

1.1 แทนค่าเกรดทีไ่ด้ในแต่ละวิชา โดยกําหนดให้ 
A มีค่าเท่ากับ 4.00 
B+ มีค่าเท่ากับ 3.50 
B มีค่าเท่ากับ 3.00 
C+ มีค่าเท่ากับ 2.50 
C มีค่าเท่ากับ 2.00  
D+ มีค่าเท่ากับ 1.50 
D มีค่าเท่ากับ 1.00 
I มีค่าเท่ากับ 0 
E มีค่าเท่ากับ 0 
W (Withdrawal) หมายถึง การขอยกเลิกวิชา หรือขอยุติการ 

เรียนในวิชาน้ัน หรือถูกมหาวิทยาลัยตัดสิทธ์ิโดยจะไม่นําหน่วยกิตของวิชาที่ได้ W ไปคิดคะแนน
เฉลี่ยทั้ง 2 ประเภท) 
  1.2 นําค่าเกรดที่สอบได้ของแต่ละวิชาคูณกับจํานวนหน่วยกิต 
  1.3 นําค่าที่คณูได้จากข้อ 1.2 ของทุกวิชารวมกัน 
  1.4 นําผลรวมข้อมูล 1.3 หารด้วยจํานวนหน่วยกิตทั้งหมดในภาคเรียน (ยกเว้น 
W กับ I  ไม่นํามาคิดและไม่นับหน่วยกิต) 
1. วิธีคดิคะแนนเฉลี่ย 
 ตัวอย่าง : ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส  วิชา             หน่วยกิต  เกรด       คะแนนทีไ่ด้ 
1500102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสืบค้น  3(3-0)  A 4.00x3 =12.00 
1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0)  C+ 2.50x3 = 7.50 
4021101 เคมีทั่วไป    3(2-2)  B 3.00x3 = 9.00 
5001102 หลักพืชศาสตร์    3(2-2)  C 2.00x3 = 6.00 
5001101 ปฐพีวิทยา    3(2-2  B 3.00x3 = 9.00 
รวม       15               43.50 

คะแนนเฉลี่ย : ประจําภาคการศกึษาที่ 1 (GPA)  43.50 = 2.90 

                 15 

 

 



2.วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

    (CUM.GPA.=Cumulative Grade Point Average) 

 วิธีคิดคะแนนเฉล่ียสะสม ทําได้โดยนําค่าของคะแนนที่ได้ทั้งหมดหารด้วยจํานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่เรียน
มาแล้วทั้งหมดต้ังแต่ต้น 

 ตัวอย่าง : ภาคเรียนที่ 2 

รหัส  วิชา             หน่วยกิต  เกรด   คะแนนที่ได้ 

2500107 ความจริงของชีวิต  3(3-0)  A 4.00x3 =12.00 
4011309 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน   3(3-0)  C 2.00x3 =  6.00 
3521101 การบัญชี 1   3(2-2)  B+ 3.50x3 = 10.50 
3541101 หลักการตลาด   3(2-2)  C 2.00x3 =  6.00 
3591105 เศรษฐศาสตรท์ั่วไป  3(2-2)  B 3.00x3 =  9.00 
5041101 หลักการสื่อสาร   3(2-2)  D+ 1.50x3 =  4.50 
5033204 เห็ดและการผลิตเห็ด  3(2-2  D 1.00x3 =  3.00 
รวม       21              51.00 

คะแนนเฉลี่ย : ประจําภาคการศกึษาที่ 2 (GPA)  51.00 = 2.43 

       21 

 คะแนนเฉล่ียสะสม (CUM.GPA) = 43.50 + 51.00 = 94.50 = 2.62 

        (15 + 21) 36 

3.การขอยกเลิกรายวิชา (Withdraw) 

 วิชาที่ขอเพิกถอนจะบันทึก W ซึ่งจะไม่น่าจํานวนหน่วยกิตของวิชาน้ันมารวมในการคิดคะแนนเฉล่ีย
ประจําภาคและคะแนนเฉล่ียสะสม 
 ตัวอย่าง : ภาคการศึกษาที่  1 
รหัส  วิชา             หน่วยกิต  เกรด   คะแนนที่ได้ 
1500102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสืบค้น  3(3-0)  A 4.00x3 =12.00 
1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0)  C+ 2.50x3 = 7.50 
4021101 เคมีทั่วไป    3(2-2)  B 3.00x3 = 9.00 
5001102 หลักพืชศาสตร์    3(2-2)  W     -     =    - 
5001101 ปฐพีวิทยา    3(2-2  B 3.00x3 = 9.00 
รวม       12              37.50 

คะแนนเฉลี่ย : ประจําภาคการศกึษาที่ 1 (GPA)  37.50 = 3.12 
       12 

 

 



4.การรอผลการเรียน (I) 

 วิชาที่ไม่ทราบผลการเรียนเป็นเกรดจะบันทึก I และไม่นับจํานวนหน่วยกิต ของวิชาน้ันมารวมในการคิด
คะแนนเฉล่ียประจําภาคและคะแนนเฉล่ียสะสม 

 ตัวอย่าง : ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส  วิชา             หน่วยกิต  เกรด   คะแนนที่ได้ 

1500102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสืบค้น  3(3-0)  A 4.00x3 =12.00 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0)  C+ 2.50x3 = 7.50 

4021101 เคมีทั่วไป    3(2-2)  B 3.00x3 = 9.00 

5001102 หลักพืชศาสตร์    3(2-2)  W     -     =    - 

5001101 ปฐพีวิทยา    3(2-2  I     -     =    - 

รวม       9               28.50 

คะแนนเฉลี่ย : ประจําภาคการศกึษาที่ 1 (GPA)  28.50 = 3.16 

       9 

การโอนผลการเรียนและยกวันการศึกษารายวิชา 

 “การโอนผลการศึกษา” หมายความว่า การนําหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 

 “การยกเว้นการศึกษารายวิชา” หมายความว่า การนําหน่วยกิตของรายวิชาที่เคยศึกษาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก และหมายความรวมถึงการเทียบเนื้อหาของ
รายวิชาระหว่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้เคยศึกษา
มาแล้ว 

 การขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการศึกษารายวิชา มีขั้นตอนดังน้ี 

 ๑. กรอกรายละเอียดในคําร้องขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการศึกษารายวิชา (คําร้อง พน.๑๒ 
หรือ พน.๑๓) ให้ครบถ้วนพร้อมแนบผลการเรียนและคําอธิบายรายวิชา ที่เคยได้ศึกษามาแล้วเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

 ๒. นําคําร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีเพ่ือพิจารณา 

 ๓. ส่งคําร้องที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 

 ๔. ขอรับผลการพิจาณาหลังจากย่ืนคําร้องโดยติดตามผลท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
ก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 

 ๕. นักศึกษาชําระเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการ
โอนผลการเรียนและยกเว้นการศึกษารายวิชา พ.ศ.2558 

  ๕.๑  ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนรวมทุกหน่วยกิต 500บาท 

  ๕.๒  ค่าธรรมเนียมการยกเว้นการศึกษารายวิชาหน่วยกิตละ 50บาท 



 ๖. นักศึกษาส่งหลักฐานการชําระเงินและสําเนาผลการพิจารณาที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพ่ือเป็นหลักฐานในการประมวลผลการสําเร็จการศึกษา 

 หมายเหตุ 

 ๑. การโอนผลการเรียนและยกเว้นการศึกษารายวิชาต้องดําเนินการภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษาและต้องไม่เคยได้รับการพิจารณาการโอนผลการศึกษาหรือยกเว้นการศึกษารายวิชามาก่อน 

 ๒. การโอนผลการเรียนและยกเว้นการศึกษารายวิชา ทําได้เพียงคร้ังเดียวตลอดหลักสตูร 

 ๓. ผลการศึกษาของรายวิชาที่ยกเว้นการศึกษาจะต้องไม่ตํ่ากว่า “C” และยกเว้นการศึกษารายวิชาได้
เพียง ๓ ใน ๔ ของหน่วยกิตรวมซึ่งกําหนดในสาขาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 ๔. นักศึกษาจะต้องไม่ลงทะเบียนรายวิชาที่ได้รับการโอนผลการเรียนและหรือได้รับการยกเว้น
การศึกษา ถ้าลงทะเบียนซ้ําจะต้องดําเนินการถอนรายวิชา หรือยกเลิกรายวิชาน้ัน 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง
ดังต่อไปน้ี 

 ๑. ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคที่ ๒ เเละเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่ ๓  สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน 

 ๒. ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคท่ี ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ 
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 

 ๓. ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ 

 ๔. ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสห
กิจศึกษาเป็นคร้ังที่ ๒ 

 ๕. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา 

 ๖. นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

 ๗. นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยไม่ได้ย่ืนคําร้องขอลาพัก
การศึกษา และชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ๘. นักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในข้อ ๑๑.๖  

๙. นักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษาทั้งน้ีการนับภาค
การศึกษาที่เรียนให้นับรวมภาคการศึกษาที่มีการรักษาสภาพนักศึกษา หรือให้พักการศึกษาด้วย 

 

 

 

 

 



การสําเร็จการศึกษา 

 นักศึกษาที่จะจบการศึกษาให้เข้า “ระบบบริการการศึกษา” เมนู “ตรวจจบ” เพ่ือตรวจสอบว่าเรียน
ครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วหรือยัง (ระบบน้ีเป็นเคร่ืองช่วยตรวจสอบเท่าน้ัน อาจจะมีรายวิชาอยู่ผิดหมวด
บ้างเพราะมีปัญหาเรื่อง Version ของหลักสูตร) 

 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างและทุกเง่ือนไขเรียบร้อยแล้วให้ดําเนินการตามข้ันตอนการขอ
สําเร็จการศึกษาได้เลย เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและดําเนินการโยกรายวิชาให้อีกครั้ง แต่บางครั้งอาจเกิดความ
ผิดพลาด (เน่ืองจากระบบไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกเง่ือนไขตามโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละคณะวิชา) ถ้า
นักศึกษาได้สํารวจหรือตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดว่าตนเองจบการศึกษา ให้นักศึกษาดําเนินการตาม
ขั้นตอนการขอสําเร็จการศึกษา 

 ทุกๆ ภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาให้นักศึกษายื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา ได้
เมื่อหมดกําหนดการเพ่ิม – ถอน รายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา (กําหนดตามปฏิทินการศึกษา) 

 ถ้านักศึกษาเคยยื่นคําร้องแล้ว ภายหลังทราบผลการศึกษาปรากฏว่านักศึกษาไม่จบการศึกษานั้นๆ 
แล้วต้องลงทะเบียนเรียนใหม่นักศึกษาต้องย่ืนคําร้องขอจบการศึกษาใหม่ทุกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการสําเร็จการศึกษามีดังนี้ 
 

 
นักศึกษาเขียนคําร้อง 

 
 
 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 

นักศึกษายื่นคาํร้อง 
ขอสําเร็จการศึกษาที่งานทะเบียนวัดผล 

 
 
 

         งานทะเบียนวัดผล     งานทะเบียนวัดผลแจ้ง 
ตรวจสอบเง่ือนไขสําเร็จการศึกษา          นักศึกษา 

 
 
 
 

งานทะเบียนวัดผลและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบผลการศึกษา 

 
 

          เสนอคณะกรรมการ 
     สภาวิชาการพิจารณา 

          เห็นชอบการให้ปริญญา 
 
 
 

           เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา 
 
 
 

  งานทะเบียนวัดผล 
  ประกาศรายชื่อ 
 



หมายเหตุ 

 ๑. มหาวิทยาลัยจะไม่ดําเนินการขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาที่ไม่ย่ืนคําร้องขอสําเร็จการศึกษา 

 ๒. เมื่อนักศึกษายื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว เกิดเปล่ียนใจต้องการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาต่อไป ให้นักศึกษาย่ืนคําร้องขอยกเลิกการจบการศึกษาโดยเร็วที่สุด ก่อนที่งานทะเบียนวัดผลจะ
ได้รับผลการศึกษาทุกรายวิชา มิฉะน้ันงานทะเบียนวัดผลจะดําเนินการเสนอรายช่ือผู้สมควรสําเร็จการศึกษาต่อ
คณะกรรมการวิชาการและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป 

 

คุณสมบัติผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 

1. มีความประพฤติดี 
2. สอบได้ในรายวิชาต่างๆครบถ้วนตามที่หลักสูตรและสภามหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งผ่านเกณฑ์

ตามข้อกําหนดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
3. ไม่ติดค้างระดับคะแนน “E” “F” และ “I” ในรายวิชาที่ลงทะเบียน 
4.  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ 
5. มีเวลาเรียนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษานี้ 

 

การรักษาสถานภาพนักศึกษา 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนต่อเน่ือง ต้ังแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา หาก
ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหน่ึงภาคการศึกษาใด จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ดําเนินการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาก่อนสอบปลายภาคการศึกษานั้น ๆ ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. การลาพักการศึกษา กระทําได้ครั้งละไม่เกิน๒ภาคการศึกษาติดต่อกัน  ถ้าจําเป็นต้องลาพักการศึกษา
ต่อให้ย่ืนคําร้องใหม่  การลาพักการศึกษาทุกคร้ังต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

2. ถ้านักศึกษาชําระเงินลงทะเบียนภาคการศึกษานั้นแล้วไม่ต้องชําระเงินค่ารักษาสถานภาพฯ แต่ต้อง
ดําเนินการขอยกเลิกรายวิชา (Withdraw) ที่ลงทะเบียนเรียนไว้ทั้งหมด 

 

 

 

 

 



การขอยกเลิกวิชาเรียน (Withdraw) 
 การยกเลิกรายวิชา คือการถอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
หลังจากเลยกําหนดการเพิ่ม-ถอนรายวิชา โดยไม่ต้องการให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการการเรียนทําให้
สอบตก(ไม่ผ่าน) ทําให้ไม่สําเร็จการศึกษา หรือค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 

       ถาหากนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาแล้วแต่ไม่เข้าเรียน หรือมีคะแนนระหว่างภาคต่ําควรดําเนินการ
ยกเลิกรายวิชาเรียนนั้น 

 

ขั้นตอนการทํายกเลิกรายวิชา (w) ออนไลน์ 

1. เข้าเว็บไซด์ www.pnru.ac.th แล้วไปที่ข้อมูลด้านล่างสุด  
2. เลือกระบบบริการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. คลิก Login ลงช่ือเข้าใช้ระบบบริการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ลงช่ือเข้าใช้งานโดย ใส่รหสันักศึกษา และรหัสผ่านแล้วคลกิปุ่ม Login เขา้สู่ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ไปที่เมนูผลการลงทะเบียนออนไลน์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. จะแสดงผลการลงทะเบียน  ในภาคการศึกษาปัจจุบัน  คลิกที่เคร่ืองหมายบวกสีแดง   

ด้านหลังรายวิชาที่ต้องการจะทําการยกเลิกรายวิชา  รายวิชาที่ทําการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว จะมีตัวอักษร w สี
แดงขึ้นอยู่หน้ารหัสวิชาน้ัน และที่ด้านหลังวิชาน้ันจะมีเครื่องหมายลบสีเขียวแสดงข้ึนมา  ถ้าต้องการที่จะ
ยกเลิกการทํา W ให้กดปุ่มเครื่องหมายลบสีเขียว รายวิชาที่ทําการยกเลิก ไปแล้วจะกลับคืนมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. เมื่อทําการยกเลิกรายวิชาเรียบร้อย ตามท่ีต้องการแล้ว ให้กดไปที่เมนู ผลการเรียน เลือก 
เทอม-ปี และสัง่พิมพ์เอกสารใบแจ้งการลงทะเบียน w รายวิชาออนไลน์  ออกมา แล้วนํามาส่งที่ฝ่ายทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

ขั้นตอนการยกเลิกรายวชิาสําหรบัทีต่กแผนการเรียน 

 
   การขอยกเลิกวิชาเรียน 

  นักศึกษาขอคําร้อง (พน.11)    ต้องกระทําให้เสร็จสิ้น 

   ที่สํานักส่งเสริมวิชาการฯ               ก่อนถึงกําหนดการสอบปลายภาค 

         อย่างน้อย 2 สัปดาห์ตามปฏิทิน 

 
  แจ้งอาจารย์ผู้สอนที่รับทราบและลงนาม 

 

 

 

   แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบและลงนาม 

 

   ถ้ายกเลิกวิชาเรียนต้องลงทะเบียน 
   นักศึกษาขอคําร้อง (พน.11)     รายวิชาเดิมในภาคการศึกษาต่อไป 

   ที่สํานักส่งเสริมวิชาการฯ     ถ้ายกเลิกรายวิชาเลือกอาจเลือกเรียน 

หมายเหตุ 

การยกเลิกรายวิชา เป็นการดําเนินการเพ่ือยกเลิกวิชาเรียนหลังจากที่นักศึกษาชําระเงินค่าลงทะเบียนแล้วและ
จะไม่ได้รับเงินคืน ดังน้ันถ้านักศึกษาไม่ต้องการเรียนรายวิชาใดในภาคเรียนน้ันจะต้องย่ืนคําร้อง (พน. 2) ขอ
ถอนวิชาเรียนน้ันออกในช่วงกําหนดวันเพ่ิม – ถอน ซึ่งจะทําให้นักศึกษาไม่ต้องเสียเงินค่าหน่วยกิต ในรายวิชา
น้ัน 
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ภาคผนวก ง. 
ประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนปุรญิญาปรญิญาตรี  และปรญิญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

 เพ่ือให้การประเมินผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี
(ต่อเน่ือง)  ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘
(๒) และมาตรา ๒๒(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                
จึงกําหนดระเบียบเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติไว้ดังน้ี 

 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้สําหรับการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี(ต่อเน่ือง)  นับจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรอืคําสั่งอ่ืนใด ซึง่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

 ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี 

 “มหาวิทยาลยั” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 “อธกิารบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  “นกัศกึษาภาคปกติ” หมายความว่า  นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันที่ทําการปกติ 

 “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า  นั กศึ กษ าที่ เข้ าศึ กษ าต าม โค รงก ารการ                 
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอ่ืนใดที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ  

 “ภาคการศกึษาปกต”ิ หมายความว่า     ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย 

 “ ภาคการศกึษาฤดูร้อน” หมายความว่า   ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาปลาย  

 “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง โดยคําแนะนํา
ของคณบดีเพ่ือให้ทําหน้าที่แนะนํานักศึกษาและให้คําปรึกษาด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ 

 “ศูนย์บริการการศึกษา” หมายความว่า ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร ที่ต้ังอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 



ข้อ ๕ การประเมินผลการศึกษา 

  ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยการวัดผลจะต้องทํา                 
ตลอดภาคการศึกษาด้วยวิธีต่างๆ  เช่น การสอบย่อย  การรายงาน  การทํางานกลุ่ม  การสอบกลางภาค และ                 
มีการสอบปลายภาคเรียน   โดยคิดคะแนนเก็บระหว่างภาคให้อยู่ในระหว่างร้อยละ ๕๐  ถึง ๘๐ เว้นแต่
รายวิชาที่กําหนดให้ประเมินในลักษณะอ่ืนนอกจากการสอบปลายภาค   

  ๕.๑  ผู้มีสิทธ์ิสอบปลายภาค 

  ๕.๑.๑  นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชาน้ันจึงจะมีสิทธ์ิเข้าสอบปลายภาค  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต้องย่ืนคําร้อง  
ขอมีสิทธ์ิสอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจําเป็นของการขาดเรียน   โดยย่ืนที่สํานักส่งเสริมวิชาการและ            
งานทะเบียนก่อนสอบปลายภาค  ๓  สัปดาห์   เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสิทธ์ิในการเข้าสอบ  นักศึกษาที่มี
เวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะหมดสิทธ์ิสอบ 

 ๕.๑.๒  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาเรียน
ทั้งหมดจะไม่มีสิทธ์ิสอบในรายวิชาน้ัน   นักศึกษาจะต้องย่ืนคําร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน
ก่อนสอบปลายภาค  ๒  สัปดาห์   หากไม่ดําเนินการใดๆให้ผู้สอนส่งผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่
กรณี 

 ๕.๒  การประเมินผลการศึกษารายวิชาต่างๆตามหลักสูตรมี ๒ ระบบ ดังน้ี 

  ๕.๒.๑ ระบบคา่ระดับคะแนน แบ่งเป็น  ๘  ระดับ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบน้ีใช้สําหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ตํ่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดตํ่ากว่า ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่า            
จะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า “D” สามารถเปล่ียนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วน                 
การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ถ้าได้ระดับ
คะแนนตํ่ากว่า “C”  ถือว่าสอบตก  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ถ้าได้รับการประเมินผลตํ่ากว่า  
“C” เป็นคร้ังที่สอง  ถือว่าพ้นสภาพเป็นนักศึกษา  

กรณีที่นักศึกษาขอลงทะเบียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนรายวิชาเลือกที่สอบไม่ผ่าน  รายวิชาที ่                
สอบไม่ผ่านจะได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็น “E” 

ระดบัคะแนน ความหมาย ค่าระดบัคะแนน 

         A 

         B+ 

         B 

         C+ 

         C 

         D+ 

         D 

         E 

ดีเย่ียม 

ดีมาก 

ดี 

ดีพอใช้ 

พอใช้ 

อ่อน 

อ่อนมาก 

ตก 

๔.๐ 

๓.๕ 

๓.๐ 

๒.๕ 

๒.๐ 

๑.๕ 

๑.๐ 

๐.๐ 



๕.๒.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังน้ี 

ผลการศกึษา ระดบัการประเมิน 

ผ่านดีเย่ียม 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

PD (Pass with Distinction) 

P (Pass) 

F (Fail) 

  

ระบบคะแนนนี้ใช้สําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อกําหนด
เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพ่ิม   

  รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “ F ” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 

  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา ให้ได้ผลการประเมินเป็น   “P” 

 ข้อ ๖  สัญลักษณ์อ่ืน มีดังน้ี 

 Au (Audit)ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 

 W (Withdraw)ใช้สําหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาน้ัน โดยต้อง
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกําหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์  และใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพัก
การศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว  

 I  (Incomplete) ใช้สําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ นักศึกษายังทํางาน              
ไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือใช้สําหรับบันทึกรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้อง
ดําเนินการขอรับการประเมินผล เพ่ือเปล่ียนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป   การเปลี่ยนระดับ
คะแนน “I”ให้ดําเนินการ ดังน้ี 

 (๑) กรณีนักศึกษายังทํางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้ ตามเวลา
ที่กําหนดให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และส่งผลการประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่
ภายในภาคการศึกษาถัดไป 

 (๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบ และมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้สอบหรือมหาวิทยาลัยอนุญาต
ให้สอบแต่ไม่มาสอบภายในภาคการศึกษาถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น    “E” หรือ “F”  
โดยอัตโนมัติ 

 (๓)  นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนเป็น “I”  ในภาคการศึกษาสุดท้ายและดําเนินการแก้ 
“I”  ในภาคการศึกษาถัดไปต้องชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ข้อ ๗  การหาค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 

 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ให้คิดเป็นเลขทศนิยม             
2 ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการศึกษาเป็น “I” ไม่นําหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 

 ๗.๑ กรณีที่สอบตกทั้งรายวิชาเลือกและรายวิชาบังคับ ให้นําหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบตก   
มาคิดค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

 



 ๗.๒ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนวิชาที่ระบุไว้      
ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่าน้ัน 

 ข้อ ๘  นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํากับ
รายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ําให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชา
เรียนครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่ 

 ข้อ ๙ นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ  เมื่อนักศึกษากระทําผิดหรือร่วมกระทําผิดระเบียบการสอบ
ให้คณะกรรมการที่สภาวิชาการแต่งต้ังพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบแล้วรายงานผลการ
พิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการลงโทษและแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบ   โดยมีแนวทางการ
พิจารณาโทษดังต่อไปน้ี 

  ๙.๑  ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต เช่น  ส่งกระดาษคําตอบให้เพ่ือน  สอบแทนกัน  หรือ
คัดลอกคําตอบจากเอกสาร ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ ส่วน
รายวิชาอ่ืนที่นักศึกษาผู้น้ันลงทะเบียนเรียนไว้ให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง   และให้พิจารณาสั่งพัก
การศึกษานักศึกษาผู้น้ัน  ๑  ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยในภาคการศึกษาถัดไป   หรืออาจให้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาก็ได้ 

  ๙.๒ ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนา เช่น การเปิดโอกาสให้เพ่ือนลอกคําตอบ   การโน้ตย่อ
เข้าห้องสอบ  แต่ยังไม่มีโอกาสลอกคําตอบ  ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระทําผิด
ระเบียบการสอบ  และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้น้ันได้ไม่เกิน  ๑  ภาคการศึกษา 

  ๙.๓ ถ้าเป็นความผิดอย่างอ่ืนตามที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษตาม
ควรแก่ความผิดน้ัน  แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษตํ่าสุดของความผิดประเภททุจริต 

  ๙.๔   ถ้านักศึกษากระทําผิดหรือร่วมกระทําผิดอ่ืนๆที่เก่ียวกับการสอบให้คณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่
ความผิดน้ัน 

  ๙.๕  การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย  ให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่กระทําผิดน้ันโดยให้มีระยะเวลาการลงโทษต่อเน่ืองกัน   ทั้งน้ีให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษา
เข้าเป็นระยะเวลาการศึกษา 

 ข้อ ๑๐  นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา           
ทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา    

 ข้อ ๑๑ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังน้ี 

 ๑๑.๑  มีความประพฤติดี 

 ๑๑.๒  สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่หลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยกําหนด  
รวมทั้งการผ่านเกณฑ์ตามข้อกําหนดต่างๆของมหาวิทยาลัย 

 ๑๑.๓  ไม่ติดค้างระดับคะแนน “E”“F”และ “I”ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

 ๑๑.๔  ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ 

 ๑๑.๕  ผ่านการประเมินความสามารถทางทักษะภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และคอมพิวเตอร์
ตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด 



 ๑๑.๖  มีเวลาเรียนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาดังน้ี 

 

นักศึกษาภาคปกติ 

หลักสูตรอนุปริญญา (๓ ปี)  ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๕  ภาคการศึกษาปกติ  และ              
ไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา   

หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี)   ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  และ    
ไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ใช้เวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ  และ
ไม่เกิน  ๔  ปีการศึกษา  

หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี)  ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๘  ภาค การศึกษาปกติ  และ            
ไม่เกิน  ๑๐  ปีการศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปี)  ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐  ภาคการศึกษาปกติ  และ            
ไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษาหรือเทียบเท่า 

นักศึกษาภาคพิเศษ 

หลักสูตรอนุปริญญา (๓ ปี)   ใช้เวลาศึกษาไม่ น้อยกว่า ๘   ภาคการศึกษา  และ               
ไม่เกิน   ๖  ปีการศึกษา   

หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี)  ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  ภาคการศึกษา และ                 
ไม่เกิน   ๘  ปีการศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ใช้เวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า  ๖  ภาคการศึกษา และ              
ไม่เกิน   ๔  ปีการศึกษา  

หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี)  ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๓   ภาคการศึกษา  และ                
ไม่เกิน   ๑๐  ปีการศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปี)  ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ภาคการศึกษา และ               
ไม่เกิน   ๑๒  ปีการศึกษา 

 ข้อ ๑๒ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์              
ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

 ๑๒.๑  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ         
ภาคท่ี ๒  และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๓ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน 

 ๑๒.๒ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ              
ภาคท่ี ๔  ที่ ๖  ที่ ๘  สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๖  ที่ ๙  ที่ ๑๒  สําหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ   

 ๑๒.๓ ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม                
ตํ่ากว่า ๑.๘๐ 



 ๑๒.๔ ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และสหกิจศึกษาเป็นครั้งที่ ๒ 

 ๑๒.๕ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา 

 ๑๒.๖ นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๑๒ .๗ นักศึกษาที่ ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยไม่ได้                 
ย่ืนคําร้องขอลาพักการศึกษา และชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ๑๒ .๘ นักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด                 
ในข้อ ๑๑.๖ 

 ๑๒.๙ นักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

 ทั้งน้ีการนับภาคการศึกษาที่เรียนให้นับรวมภาคการศึกษาที่มีการรักษาสภาพนักศึกษา หรือ                 
ให้พักการศึกษาด้วย 

 ข้อ ๑๓ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 
๒.๐๐ ทั้งน้ี ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ ๑๑.๖และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

  นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีผ่านเกณฑ์ตามข้อกําหนดของหลักสูตร                 
และของสภามหาวิทยาลัย แต่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๒.๐๐ อาจขอรับอนุปริญญาได้ ทั้งน้ีต้อง         
ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกว่า ๑.๘๐ 

 ข้อ ๑๔ ผู้สําเร็จการศึกษา จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

  ๑๔.๑  คุณสมบัติด้านการศึกษาของนักศึกษาที่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

   ๑๔.๑.๑  สอบได้รายวิชาเฉพาะด้าน ไม่ตํ่ากว่า “C”  ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F“  ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

   ๑๔.๑.๒  สอบได้รายวิชาในหมวดวิชาอ่ืนๆไม่ตํ่ากว่า “C” และอาจได้รับผลการประเมิน
บางรายวิชาในระดับคะแนน “D”  ได้ไม่เกิน ๒ รายวิชา 

   ๑๔.๑.๓  ไม่เคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพ่ือเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

   ๑๔.๑.๔ ไม่เคยเรียนซ้ําเพ่ือนับหน่วยกิตในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
(Audit)  มาก่อน 

   ๑๔.๑.๕ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ๓.๖๐ ขึ้นไปสําหรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และ
ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ๓.๒๕ ขึ้นไป   สําหรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

         กรณีศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย                 
ตามเกณฑ์ในวรรคแรกทั้งในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและในระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) 

   ๑๔ .๑ .๖ เรียนจบภายในกําหนดเวลาไม่เกินจํานวนปีที่ระบุไว้ในหลักสูตรนักศึกษา                 
ภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร ไม่มีสิทธ์ิได้รับเกียรตินิยม 

 



  ๑๔.๒ คุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้อง                
เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย  

 ข้อ ๑๕  รางวัลการเรียนด ี

  นักศึกษาที่มีสิทธ์ิได้รับรางวัลการเรียนดี จะต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดแต่ละสาขาวิชา
ทั้งน้ีต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๖๐ และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๒ 

 ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี  และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มีปัญหา                 
จากการใช้ระเบียบน้ี 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 

                     (รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรตัน์ภร) 

                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ว่าด้วยการยกเว้นการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) พ.ศ. 2560 

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

  เพ่ืออนุวัตตามความในมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กําหนดโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สถาบันอุดมศึกษายึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการ  
จัดการศึกษา  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ข้อ 33 และข้อ ๒๓.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) พ.ศ. ๒๕๔๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปน้ี    

  ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการยกเว้นการศึกษา
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) พ.ศ. 2560”  

  ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕59 
เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการยกเว้นการศึกษารายวิชา    
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) พ.ศ. ๒๕๔๙  

  ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี 

  “นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)”  หมายความว่า  ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

  “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน”  หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ระดับหลังช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนไม่ตํ่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

  “การยกเว้นการศึกษา”  หมายความว่า  การนําหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ี
เคยศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใช้โดยที่ไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 
และหมายความรวมถึงการเทียบเนื้อหาของรายวิชาระหว่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกับหลักสูตรของสถาบัน 
อุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษามาแล้ว หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจาก
ประสบการณ์การทํางาน  

 

 

 



  ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิขอยกเว้นการศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

   (๑) เคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

   (๒) สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

 (๓) ผ่านการศึกษาอบรมท่ีมีเน้ือหาและจํานวนช่ัวโมงเทียบได้กับรายวิชาที่จะขอยกเว้นการศึกษา  

  ข้อ ๖ เง่ือนไขในการยกเว้นการศึกษา 

(๑)  เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญาที่
เข้าศึกษา ในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะได้รับการยกเว้นการศึกษาได้ จํานวนไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต และ
จะต้องเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอีก จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ดังน้ี   

       (ก) กลุ่มวิชาบังคับ ให้เลือกเรียน จํานวน ๑๕ หน่วยกิต คือ  

- กลุ่มวิชาภาษา ให้เลือกเรียน ๑ รายวิชา จํานวน ๓ หน่วยกิต โดยไม่ให้ซ้ํากับรายวิชาที่ได้
ศึกษามาแล้ว  

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียน ๒ รายวิชา จํานวน ๖ หน่วยกิต   โดยไม่ให้
ซ้ํากับรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว   

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียน ๑ รายวิชา จํานวน ๓ หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาสหวิทยาการ ให้เลือกเรียน ๑ รายวิชา จํานวน ๒ หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาพลานามัย ให้เลือกเรียน ๑ รายวิชา จํานวน ๑ หน่วยกิต 

   (ข) กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียน ๑ รายวิชา จํานวน ๓ หน่วยกิต  

   (๒) กรณีที่ได้ศึกษาครบทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาใดๆ ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชา
ที่เหลือ เพ่ือให้จํานวนหน่วยกิตครบจํานวน ๑๘ หน่วยกิต  

   (๓) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการศึกษาของนักศึกษา 
โดยใช้ อักษรย่อ “P” (Pass) ในช่องระดับคะแนน  

  ข้อ 7 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งต้ัง เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาเพ่ือเสนออนุมัติการยกเว้น 
การศึกษา 

  ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 

 ประกาศ  ณ  วันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕60  

 

 

 (รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร) 

 รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

 

 



 

 

 

ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
ว่าด้วยการโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการศกึษารายวิชา   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
  เพื ่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของมาตรา ๑๕ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ที่กําหนดให้มีการเทียบโอนผลการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา๑๘(๒)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงกําหนดระเบียบว่าด้วยการโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการศึกษารายวิชา  
พ.ศ.๒๕๔๘ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ว่าด้วยการโอนผลการศึกษาและ
การยกเว้นการศึกษารายวิชาพ.ศ.๒๕๔๘ 

ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้มีผลใช้บังคับสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ  คําสั่งใดที่เก่ียวกับการโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการศึกษารายวิชา  ซึ่งขัด 

หรือแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อ ๔  ในระเบียบน้ี   

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

“อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

“นักศึกษาภาคปกติ”  หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันที่ทําการปกติ 

“นักศึกษาภาคพิเศษ”   หมายความว่า  นั กศึ กษาที่ เข้ าศึ กษาตามโครงการการจัด
การศึกษาเพ่ือปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอ่ืนใดที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ   

"มหาวิทยาลัยอ่ืน"   หมายความว่า  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีการ
จัดการเรียนการสอนระดับหลังช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

"การโอนผลการศึกษา"    หมายความว่า  การนําห น่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ                 
ทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมาใช้โดยไม่ต้องศึกษา
รายวิชาน้ันอีก 

"การยกเว้นการศึกษารายวิชา" หมายความว่า การนํ าห น่ วย กิตของราย วิชาที่ เค ยศึ กษ า                 
ในหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก และ
หมายความรวมถึงการเทียบเนื้อหาของรายวิชาระหว่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับหลักสูตร
ของสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษามาแล้ว  และ/หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ 
หรือ จากประสบการณ์การทํางาน 



"การประเมินผล"  หมายความว่า  การสอบภาคทฤษฎี หรือการสอบสัมภาษณ์ หรือการสอบ
ภาคปฏิบัติในรายวิชา  หรือการนําเสนอแฟ้มสะสมผลงาน หรือการนําเสนอโครงงาน วิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย โดยมีเน้ือหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ข้อ ๕  ผู้มีสิทธ์ิขอโอนผลการศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงต่อไป 

 (๑)  ผู้ที่เคยศึกษาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มาแล้วและยังไม่สําเร็จการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับเดิมอีก   

(๒)  ผู้ที่เคยศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง ตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือหลักสูตร 

(๓)  ผู้ที่ขอย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน   

(๔)  ผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครหรือผู้ที่ศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แล้ว
เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติ 

(๕)  ผู้ที่สําเร็จการศึกษาโปรแกรมวิชาน้ันในระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
แล้วเข้าศึกษาโปรแกรมวิชาน้ันในระดับปริญญาตรี  

ข้อ ๖  เง่ือนไขในการโอนผลการศึกษา 

(๑) ผู้ขอโอนต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษตามโครงการอ่ืน
อย่างใดอย่างหน่ึง 

(๒) ผู้ขอโอนต้องไม่เคยถูกสั ่งให้ออกจากสถานศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) 

(๓) การโอนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่ เคยศึกษามา โดยไม่จํากัดจํานวนหน่วยกิตที่ขอ              
โอนผลการศึกษา 

(๔) การรับย้าย ต้องไม่มีรายวิชาที่ผลการเรียนเป็น   “I”  (Incomplete) 
ข้อ ๗   ผู้ มี สิท ธ์ิขอยกเว้นการศึกษารายวิชา  ต้องเป็นผู้ที่ มีคุณสมบั ติข้อใดข้อหน่ึ งต่อไปน้ี 

  (๑ ) ผู้ที่ สํ าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  (๒)  ผู้ที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 
  (๓)  ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  (4)  ผู้ที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (๕)  ผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการและ
การประกอบอาชีพที่เทียบได้ในรายวิชาหรือสาขาวิชาน้ัน  ๆจากหน่วยงานต่างๆ  ทั้งในสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการ   

ข้อ ๘  เง่ือนไขในการยกเว้นการศึกษารายวิชา   
(๑) ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ตํ่ากว่า C   
(๒) การขอยกเว้นการศึกษาของผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ  การศึกษา

ตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทํางาน ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนด
วิธีการประเมินผลเพ่ือขอยกเว้นการศึกษารายวิชา และจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓) ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรีในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง  ให้ยกเว้นการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปท้ังหมด  โดย   
ไม่นําเง่ือนไขข้อ  ๘ (๑) และข้อ  ๙  มาพิจารณา 



(รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

(๔) จํานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา รวมแล้วต้องไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิ
ตซึ่งกําหนดไว้ในโปรแกรมวิชาหรือสาขาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลา
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

(๕) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาให้บันทึกไว้ในระเบียนการศึกษาของนักศึกษา  โดย
ใช้อักษรย่อ "P"  ในช่องระดับคะแนน  ส่วนผู้ที่ได้รับการยกเว้นผลการศึกษาตามข้อ ๘ (๓) ให้นับหน่วยกิต
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  รวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  โดยไม่ต้องบันทึกผลการศึกษาเป็นรายวิชา 

ข้อ ๙  รายวิชาที่จะนํามาโอนผลการศึกษาหรือยกเว้นการศึกษารายวิชา ต้องสอบได้ หรือได้ศึกษา  
ฝึกอบรมมาแล้วไม่เกิน  ๑๐  ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้าย
ที่มีผลการศึกษา  หรือวันสุดท้ายที่ศึกษาอบรม  

ข้อ ๑๐ ผู้ที่จะขอโอนผลการศึกษาและยกเว้นผลการศึกษารายวิชา  ต้องกระทําให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาแรกของการศึกษาตามหลักสูตร และต้องไม่เคยได้รับการพิจารณาการโอนผล   การศึกษาหรือยกเว้น
การศึกษารายวิชามาก่อน 

ข้อ ๑๑ การนับจํานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการโอนผลการศึกษา หรือยกเว้นการศึกษารายวิชา 
ให้ถือเกณฑ์ดังน้ี 

  (๑) นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น 
(กศ.พท.) ให้นับจํานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต เป็น  ๑  ภาคการศึกษา 

 (๒)  ผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให้นับ
จํานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต  เป็น  ๑  ภาคการศึกษา 

 (๓) การโอนผลการศึกษาของนักศึกษาตามข้อ ๕ (๑) ให้นับเฉพาะภาคการศึกษาที่เคยศึกษา
และมีผลการศึกษา  นักศึกษาตามข้อ ๕ (๓) (๔)และ (๕) ให้นับจํานวนภาคการศึกษาต่อเน่ืองกัน 

ข้อ ๑๒  การขอโอนผลการศึกษาหรือขอยกเว้นการศึกษารายวิชา ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการโอนผลการศึกษาและการยกเว้น
การศึกษารายวิชา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๓  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง   เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการศึกษา  
หรือการยกเว้นการศึกษารายวิชา   

ข้อ ๑๔  ผู้ได้รับการโอนผลการศึกษาไม่เสียสิทธ์ิที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม  แต่ผู้ที่ได้รับการยกเว้น
การศึกษารายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ได้รับเกียรตินิยม
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา   ปริญญาตรี  
และปริญญาตรี(ต่อเน่ือง)   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๕  การโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการศึกษารายวิชาที่ดําเนินการไปแล้วก่อนประกาศใช้
ระเบียบฉบับน้ีให้เป็นไปโดยสมบูรณ์  ส่วนการดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบฉบับน้ี 

ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี  มีอํานาจสั่งการในการออกระเบียบประกาศหรือ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบ  และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้ระเบียบน้ี 
   ประกาศ  ณ  วันที่    ๑    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 
    

 



 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 

เรื่อง   แนวปฏบิตัิของนกัศกึษาเกีย่วกบัการสอบปลายภาค 
_________________ 

  เพ่ือให้กระบวนการสอบดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงออกประกาศเรื่องแนว
ปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบไว้ดังน้ี 

ข้อ ๑  สทิธิใ์นการสอบปลายภาค 
   ๑.๑ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาน้ันๆไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   ๑.๒  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด
จะไม่มีสิทธ์ิสอบในรายวิชาน้ัน  นักศึกษาจะต้องย่ืนคําร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันก่อนสอบ
ปลายภาค  ๒  สัปดาห์ หากไม่ดําเนินการใดๆให้ผู้สอนส่งผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๒   การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเข้าสอบ 
   ๒.๑  นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนักศึกษาผู้ใด

ฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
   ๒.๒  นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวนักศึกษาต่อกรรมการควบคุมการสอบทุกคร้ัง  

นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานดังกล่าวให้ขอการรับรองการเป็นนักศึกษาจากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่สามารถให้
การรับรองได้ 

   ๒.๓  นักศึกษาที่เข้าห้องสอบสายเกินกว่า๑๕ นาทีจะหมดสิทธ์ิสอบและนักศึกษาจะออกนอก
ห้องสอบได้เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว  ๓๐  นาที 

   ๒ .๔   นั กศึ กษ า ต้ อ งป ฏิ บั ติ ต ามคํ าสั่ งก รรมการควบคุ ม ก ารสอบ โดย เค ร่ งค รั ด 
   ๒.๕  ห้ามนําตํารา เอกสาร โน้ตย่อ สูตรต่างๆ เครื่องคิดเลข กระดาษ หรือ อุปกรณ์อ่ืนๆ  
ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทติดตัวเข้าไปในห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจําวิชา
หรืออาจารย์กํากับห้องสอบ 

   ๒.๖  ห้ามนําข้อสอบ และกระดาษคําตอบออกจากห้องสอบ 
   ๒.๗  ห้ามนักศึกษาทําปฏิกิริยาที่ส่อไปในทางทุจริตในการสอบโดยเด็ดขาดและต้องระมัดระวัง 

ไม่ให้นักศึกษาคนอ่ืน มีโอกาสคัดลอกคําตอบ 
   ๒.๘  ถ้านักศึกษาฝ่าฝืนแนวปฏิบัติข้อหน่ึงข้อใดดังกล่าวจะถูกทําโทษทางวินัยตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขาดสอบปลายภาค 
   กรณีที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบปลายภาคหรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบให้

นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบพร้อมหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและชัดเจน ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนอย่างช้าที่สุดภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนถัดไป   การพิจารณาคําร้องให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการวิชาการ 

   นักศึกษาสามารถย่ืนคําร้องขอสอบพร้อมหลักฐานทีเ่ปน็ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนได้ในกรณี
ใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ีเท่าน้ัน 



 

  ๓.๑  เจ็บป่วยหนักหรือเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ เชื่อถือได้ โดยมี
ใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นการป่วยที่ทําให้ไม่สามารถมาสอบได้ 

   ๓ .๒  ประสบอุบัติเหตุทําให้ได้รับบาดเจ็บ  หรือต้องอยู่ในที่ เกิดเหตุเพ่ือแก้ไขปัญหา 
   ๓.๓  บิดามารดาหรือผู้ปกครองซึ่งให้ความอุปการะทางการเงินของนักศึกษาเจ็บป่วยอย่างหนัก   หรือ
ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง  หรือเสียชีวิต 

   ๓.๔  นักกีฬาทีมชาติที่ต้องไปแข่งขันต่างประเทศหรือนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนที่ต้อง
เดินทางไปต่างประเทศในช่วงการสอบ หรือมีภารกิจที่ต้องไปปฏิบัติตามคําสั่งของหน่วยงานให้ย่ืนคําร้องทันทีที่
ทราบว่าต้องเดินทาง 

   ๓.๕  เป็นเหตุสุดวิสัยและจะต้องนําหลักฐานที่เป็นทางการมาแสดง 
 ข้อ ๔  บทลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตการสอบ 
  นักศึกษาที่ทุจริตการสอบ  มหาวิทยาลัยได้กําหนดบทลงโทษไว้ดังน้ี 
   ๔.๑  ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตร้ายแรง เช่น ส่งกระดาษคําตอบให้เพ่ือน  สอบแทนกัน  หรือ

คัดลอกคําตอบจากเอกสาร  ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ   และ
ให้พิจารณา สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้น  ๑  ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยในภาคการศึกษาถัดไป หรืออาจ
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้ 

   ๔.๒  ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนา เช่น การเปิดโอกาสให้เพ่ือนลอกคําตอบ  การโน้ตย่อ
เข้าห้องสอบแต่ยังไม่มีโอกาสลอกคําตอบ ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ“E”  หรือ “F” ในรายวิชาที่กระทําผิดระเบียบ
การสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้น้ันได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา  หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของ
มหาวิทยาลัย 

   ๔.๓  ถ้าเป็นความผิดอย่างอ่ืนตามที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษตาม
ค ว รแ ก่ ค ว าม ผิ ด น้ั น   แ ต่ จ ะ ต้ อ ง ไม่ เ กิ น ก ว่ า ร ะ ดั บ โท ษ ตํ่ าสุ ด ข อ งค ว าม ผิ ด ป ร ะ เภ ท ทุ จ ริ ต 
   ๔.๔  ถ้านักศึกษากระทําผิดหรือร่วมกระทําผิดอ่ืนๆที่เก่ียวกับการสอบให้คณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่
ความผิดน้ัน 

   ๔.๕  การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย  ให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่กระทําผิดน้ันโดยให้มีระยะเวลาการลงโทษต่อเน่ืองกัน  ทั้งน้ีให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษา
เข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 

   ๔.๖  นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา 
ทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

    ประกาศ  ณ   วันที่   ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 

         (รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร) 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 



 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

..................................................... 
 ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เห็นสมควรวางระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีวินัย มีคุณธรรม และ
จริยธรรมอันดีงาม 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงวางระเบียบไว้ดังน้ี 

 ข้อ ๑ ระเบียบน้ี เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้ ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ ประกาศอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

 ข้อ ๔  ในระเบียบน้ี 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  “อาจารย์”  หมายความว่า ผู้สอนหรือผู้บรรยายประจําในรายวิชาต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมถึงอาจารย์พิเศษ และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาด้วย 

  “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ในความหมายของข้าราชการฝ่ายปกครองด้วย 

  “นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  “ผู้ปกครอง”  หมายความว่า บิดา มารดา หรือผู้ที่แสดงตนเป็นผู้ปกครอง
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเช่ือถือ 

  “วินัย”   หมายความว่า วินัยนักศึกษาตามระเบียบน้ี 

 ข้อ ๕ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ามีความผิด
จะต้องได้รับโทษตามที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ี 

 ข้อ ๖ วินัยนักศึกษา ได้แก่ 

(๑) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 



(๒) ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ต้องไม่ประพฤติในสิ่งที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง  

บิดา มารดา ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัย 

(๓) ไม่สูบบุหรีใ่นที่สาธารณะและเขตหวงห้าม 
(4) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(5) ต้องแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาได้ทันทีในขณะที่ ติดต่อหน่วยงานทุกหน่วยใน

มหาวิทยาลัย หรือเมื่ออาจารย์ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ 
(6) แสดงคารวะต่ออาจารย์ และไม่แสดงกิริยามารยาทอันไม่สมควร ต้องเช่ือฟังคําตักเตือน 

ของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 

(7) อยู่ในมหาวิทยาลัยไม่เกินเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยเป็นกรณี ๆ ไป 

(8) ไม่มีไว้ในครอบครองซึ่งภาพและสื่อที่ลามกอนาจาร  ไม่จัดทําและไม่จัดพิมพ์ หรือ มีไว้
ในครอบครองซึ่งสิ่งพิมพ์ สิ่งแสดงหรือสิ่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งเขียนและ/หรือ 
กล่าวถ้อยคํา หรือกระทําการอ่ืนใดอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน หรือมหาวิทยาลัย 

(9) ไม่กระทําการทุจริตใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทําทุจริต
ในการสอบหรือพยายามกระทําการเช่นว่าน้ัน 

(๑๐) ให้ความร่วมมือ ไม่กล่าวข้อความอันเป็นเท็จ ไม่ปกปิดความจริงต่อผู้มีอํานาจ สอบสวน
วินัยนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 

(๑๑) ไม่เสพสุราหรือของมึนเมา ไม่เสพ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งเสพติดต้องห้ามตาม
กฎหมาย 

(๑๒) ไม่ประพฤติผิดในทางชู้สาวเป็นที่เสื่อมเสียศลีธรรมอย่างร้ายแรง 
(๑๓) ไม่เล่นการพนัน หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันใด ๆ 
(๑๔) ไม่พกพาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธ  วัตถุระเบิด หรือสิ่งผิดกฎหมาย 
(๑๕) ไม่ลักทรัพย์ ไม่ยักยอกทรัพย์  ไม่ฉ้อโกงทรัพย์  ไม่ชิงทรัพย์ ไม่ปล้นทรัพย์ ไม่กรรโชก

ทรัพย์ ไม่รีดทรัพย์ หรือทําลายทรัพย์สินของผู้อ่ืน และ/หรือของมหาวิทยาลัย 
(๑๖) ไม่เป็นผู้ก่อการทะเลาะวิวาท หรือทําร้ายผู้อ่ืน หรือยุยงให้เกิดเหตุวุ่นวายร้ายแรงขึ้น    

ในมหาวิทยาลัย หรือก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีของนักศึกษาและส่วนรวม 
(๑๗)   ไม่กระทําผิดคดีอาญาถึงต้องโทษจําคุก เว้นแต่กระทําความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ 
(๑๘) ไม่กระทําผิดในกรณีอ่ืนๆ ทีนํ่ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๗  การกระทําผิดวินัยร้ายแรง  หมายความว่า การประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างย่ิงแก่สภาพของ
การเป็นนักศึกษา และกระทําการใด ๆ โดยมีผลต่อความเสียหายแก่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๖ (๑๑), 
๖(๑๒), ๖(๑๓), ๖(๑๔), (๑๕), ๖(๑๖),๖(๑๗) และ/หรือ ๖(๑๘) 

ข้อ ๘ การลงโทษนักศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้ดําเนินการ
ตามความเหมาะสม ดังต่อไปน้ี 

(๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
(2) ทําทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร และ/หรอื บําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมของมหาวิทยาลัย 
(3) ให้พักการศึกษาและ/หรือตัดสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ 
(4) ชะลอการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบปรญิญาบัตรหรือใบรับรองใด ๆ 



(5) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออก หากไม่ปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัยจะประกาศ 

ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ข้อ ๙ โทษการว่ากล่าวตักเตือน ใช้สําหรับนักศึกษาท่ีกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระทําโดยประมาท 
ตามความเหมาะสมแก่กรณี 

 ข้อ ๑๐ โทษการทําทัณฑ์บน และ/หรือ บําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมของมหาวิทยาลัย ใช้สําหรับ
นักศึกษาที่ได้กระทําผิดซ้ํา  หรือทํานองเดียวกับที่เคยถูกลงโทษว่ากล่าวตักเตือนมาแล้ว และมหาวิทยาลัยเห็น
ว่านักศึกษาผู้ น้ันรู้สํานึกในการกระทําความผิด การทําทัณฑ์บน หรือบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมของ
มหาวิทยาลัยให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษร และให้เชิญบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองมารับทราบพร้อมทั้งแจ้ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 

 ข้อ ๑๑ โทษให้พักการศึกษาและ/หรือตัดสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ ใช้สําหรับนักศึกษาที่กระทําผิดวินัย
ร้ายแรงหรือเคยได้รับการทําทัณฑ์บนมาแล้ว แต่เห็นว่าสามารถกลับตัวเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีได้ การลงโทษให้
พักการศึกษาและ/หรือตัดสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษรและให้เชิญบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองมารับทราบ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 

 ข้อ ๑๒ โทษชะลอการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองใด ๆ ใช้สําหรับ
นักศึกษาที่กระทําผิดวินัยร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษให้พักการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 

 ข้อ ๑๓ โทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ใช้สําหรับนักศึกษาที่กระทําความผิดวินัยร้ายแรงหรือเคย
ถูกลงโทษให้พักการศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และเห็นว่าไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็น
คนดีได้อีกแล้ว 

 ข้อ ๑๔ การลงโทษตามข้อ ๘ (๒) ถึง ข้อ ๘ (๕) มหาวิทยาลัยต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน            
ไม่น้อยกว่า ๓ คน และควรมีอาจารย์แนะแนว หรือนักจิตวิทยารวมอยู่ อย่างน้อย ๑ คน เป็นที่ปรึกษา              
เพ่ือดําเนินการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏเป็นที่แน่ชัด แล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ตามข้อ ๑๔ มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 

(๑) พิจารณาสอบสวนนักศึกษาที่กระทําความผิด โดยดําเนินการ 
(ก) เรียกตรวจและรวบรวมพยาน และ/หรือ หลักฐานต่างๆ อันเก่ียวข้องกับการ

กระทําผิดวินัย 
(ข) เรียกพบและสอบสวนนักศึกษาที่กระทําผิดวินัย หรือถูกกล่าวหาว่ากระทํา

ผิด หรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําผิด  หรือผู้อ่ืนที่เห็นว่าเก่ียวข้องกับการกระทําผิด 
(๒) ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาตามข้อ ๑๔ ดําเนินการสอบสวนและเสนอ

รายงานการสอบสวน พร้อมโทษที่จะลงแก่นักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้ผู้มีอํานาจตามข้อ ๘ พิจารณา             
มีคําสั่งลงโทษต่อไป 

 ข้อ ๑๖ การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษ 

(๑) นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธ์ิย่ืนอุทธรณ์ต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ 

(๒) การย่ืนอุทธรณ์ให้กระทําเพ่ือตนเอง และด้วยตนเองเท่าน้ัน 
(๓) ถ้านักศึกษาไม่ย่ืนอุทธรณ์คําสั่งลงโทษภายในระยะเวลาตาม (๑) ให้คําสั่งลงโทษเป็นที่

สิ้นสุด 



(๔) ถ้านักศึกษายื่นอุทธรณ์คําสั่งลงโทษภายในระยะเวลาตาม (๑) ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และให้นําความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการ การ
พิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม 

 ข้อ ๑๗ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

(๑) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัยแลว้ให้อธิการบดี 

พิจารณาอุทธรณ์โดยมีอํานาจสั่งยกอุทธรณ์  ลดโทษ หรือยกโทษตามแต่กรณี 

(๒) คําสั่งของอธิการบดีให้เป็นที่สิ้นสุด 

(๓) เมื่ออธิการบดีสั่งการเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบเพ่ือดําเนินการ
ต่อไป 

 ข้อ ๑๘ ในกรณีที่นักศึกษากระทําผิดวินัยก่อนวันประกาศใช้ระเบียบน้ี และการดําเนินการทางวินัยยัง
ไม่เสร็จสิ้น ให้ใช้ระเบียบน้ีในการพิจารณาดําเนินการเฉพาะส่วนที่เป็นคุณแก่นักศึกษา 

 ข้อ ๑๙  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และมีอํานาจออกประกาศ หรือ คําสั่งใด ๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

 ในกรณีทีม่ีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาด 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 

        พลอากาศเอก(วีระ  กิจจาทร) 

       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบเกีย่วกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เรื่อง กําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศกึษา 

ที่เข้ารับการศกึษาต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

เพ่ือให้การดําเนินการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ. 
(โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ. พท. (โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ส่วนท้องถิ่น) เหมาะสมย่ิงขึ้น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี             

ข้อ ๑ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียน สําหรับนักศึกษา
ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. (โครงการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น) ที่เข้ารับการศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็น
ต้นไป จึงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียน หรือค่าลงทะเบียนจากนักศึกษา ดังน้ี 

   ๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า อัตราคา่ธรรมเนียม (บาท) 
ภาคปกติ ภาค กศ.พบ. ภาค กศ.พท.

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐
ค่าปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐
ค่าตรวจสุขภาพ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐
ค่าคู่มือนักศึกษา ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐
ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐
ค่าประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
ค่าประกันอุบัติเหตุ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

รวม ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐

    
 
 



๑.๒ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเปน็รายภาคการศกึษา 
อัตราคา่ลงทะเบียน (บาท) 

ภาคปกต ิ ภาค กศ.พบ. ภาค กศ.พท. 

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๑๑,๐๐๐ - -
๒. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.) ๑๒,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐
๓. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.) ๑๒,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐
๔. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
 - เฉพาะสาขาวชิาการจดัการธรุกิจสายการบิน ๓๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๒,๕๐๐
๖. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๗. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๘. หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) ๑๒,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐
 - เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ๒๒,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐
๑๐. หลักสูตรศลิปบัณฑิต (ศล.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๑๑. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๑๒. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๑๓. หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต  (สถ.บ.) ๑๓,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐

 
 ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับเฉพาะกับนักศึกษาที่เรียนภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด บรรดาประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอ่ืนใดที่ขัดแย้งกับประกาศน้ีให้ใช้ประกาศน้ีแทน 

 ข้อ ๓ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ี 
 

                           ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  
 
 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ ์หรดาล)  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
 



 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เรื่อง กําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศกึษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

 
เพ่ือให้การดําเนินการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ. 

(โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ. พท. (โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ส่วนท้องถิ่น) เหมาะสมย่ิงขึ้น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี             
 ข้อ ๑ ให้มหาวิทยาลยัเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียน สําหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และ
ภาค กศ.พท. (โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น) จงึกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และค่าลงทะเบียน หรือค่าลงทะเบียนจากนักศึกษา ดังน้ี 

   ๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า อัตราคา่ธรรมเนียม (บาท) 
ภาคปกติ ภาค กศ.พบ. ภาค กศ.พท.

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐
ค่าปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐
ค่าตรวจสุขภาพ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐
ค่าคู่มือนักศึกษา ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐
ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐
ค่าประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
ค่าประกันอุบัติเหตุ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

รวม ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐

   
 



 ๑.๒ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเปน็รายภาคการศกึษา 
อัตราคา่ลงทะเบียน (บาท) 

ภาคปกต ิ ภาค กศ.พบ. ภาค กศ.พท. 

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ๑๕,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐
 

 ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. 
(โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ สําหรับนักศึกษา ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘  

 ข้อ ๓ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับเฉพาะกับนักศึกษาที่เรียนภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด บรรดาประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอ่ืนใดที่ขดัแย้งกับประกาศน้ีให้ใช้ประกาศน้ีแทน 

 ข้อ ๔ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ี 
 

                           ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  
 
 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล)  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เรื่อง กําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศกึษา 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคา้ปลีก 

 
เพ่ือให้การดําเนินการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ. 

(โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. (โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ส่วนท้องถิ่น) เหมาะสมย่ิงขึ้น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
และข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี             
 ข้อ ๑ ให้มหาวิทยาลยัเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียน สําหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) 
และภาค กศ.พท. (โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น) จึงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรก
เข้าและค่าลงทะเบียน หรือค่าลงทะเบียนจากนักศึกษา ดังน้ี 

   ๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า อัตราคา่ธรรมเนียม (บาท) 
ภาคปกติ ภาค กศ.พบ. ภาค กศ.พท.

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐
ค่าปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐
ค่าตรวจสุขภาพ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐
ค่าคู่มือนักศึกษา ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐
ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐
ค่าประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
ค่าประกันอุบัติเหตุ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

รวม ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐

 
 



   ๑.๒ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเปน็รายภาคการศกึษา 
อัตราคา่ลงทะเบียน (บาท) 

ภาคปกต ิ ภาค กศ.พบ. ภาค กศ.พท. 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
 - เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   ๑๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐

 

 ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. 
(โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ สําหรับนักศึกษา ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘  

 ข้อ ๓ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับเฉพาะกับนักศึกษาที่เรียนภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด บรรดาประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอ่ืนใดที่ขัดแย้งกับประกาศน้ีให้ใช้ประกาศน้ีแทน 

 ข้อ ๔ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ี 
 

                           ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  
 
 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล)  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร 1   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร 2ศูนย์ภาษา (3 ชั้น) 
อาคาร 3สาํนักงานโครงการต่าง ๆ (2 ชั้น) 
อาคาร 4(กําลังก่อสร้าง) 
อาคาร 5คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2 ชั้น) 
อาคาร 6   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2 ชั้น) 
อาคาร 7   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คหกรรมศาสตร์) [2 ชั้น] 
อาคาร 8คณะวทิยาศาสตร์ฯ(เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ) [3 ชั้น] 
อาคาร 9คณะวทิยาศาสตร์ฯ (เกษตรศาสตร์, สิ่งแวดลอ้ม) [2 ชั้น] 
อาคาร 10กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสือ่สาร (4 ชั้น) 
อาคาร 11คณะวิทยาศาสตร์ฯ (เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา) [3 ชั้น] 
อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ฯ (เกษตรศาสตร์, สิ่งแวดลอ้ม) [2 ชั้น] 
อาคาร 13อาคารเบญจมวัฏ (เกษตรศาสตร์) [2 ชั้น] 
อาคาร 14อาคารอนุสรณ์ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย 
อาคาร 15อาคารเฉลมิพระเกียรติ [14 ชั้น] 
อาคาร 16อาคารพระนครแกรน์วิว [6 ชั้น] 
อาคาร 17สาขาวิชานิเทศศาสตร์, ศูนย์การเรยีนรู้และผลิตสิ่งพมิพ์ [3 ชั้น] 
อาคาร 18อาคารพิพธิภัณฑ์เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา [1 ชั้น] 
อาคาร 19กลุ่มวิชานาฏยสังคีตศิลป์ [3 ชั้น] 
อาคาร 20วิทยาลัยนานาชาติพระนคร [2 ชั้น] 
อาคาร 21อาคารศูนยว์ทิยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ [9 ชั้น] 
อาคาร 22งานเทคโนโลยีสารสนเทศ [3 ชั้น] 
อาคาร 23คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [4 ชั้น] 
อาคาร 24วิทยาลัยการฝึกหัดครู [1 ชั้น] 
อาคาร 25อาคารเรอืนไทย [2 ชั้น] 
อาคาร 26โรงฝึกงาน 1 (เทคโนโลยีอาคาร) [2 ชั้น] 
อาคาร 27โรงฝึกงาน 2 (เครือ่งกล) [2 ชั้น] 
อาคาร 28โรงฝึกงาน 3 (สถาปัตยกรรม, ไฟฟา้, เซรามิกส)์ [3 ชั้น] 
อาคาร 29โรงฝึกงาน 4 (การผลิต) [2 ชั้น] 
อาคาร 30โรงฝึกงาน 5 (ออกแบบผลิตภัณฑ)์ [1 ชั้น] 
อาคาร 31อาคารมัธยมสาธิต [2 ชั้น] 
อาคาร 32อาคารมัธยมสาธิต [4 ชั้น] 
อาคาร 33โรงฝึกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
อาคาร 34อาคารเบญจจักร [1 ชั้น] 
อาคาร 35อาคารคณุหญิงพึงใจ สินธวานนท์ [1 ชั้น] 
อาคาร 36อาคารทีพ่ักอาศยัเจ้าหน้าที่ [5 ชั้น] 
อาคาร 37อาคารฝึกประสบการณ์ [4 ชั้น] 
อาคาร 38อาคารหอประชุมพิฆเนศวร [1 ชั้น] 
อาคาร 39อาคารหอประชุมัธยมสาธิต [1 ชั้น] 
อาคาร 40พระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 5 
อาคาร 41โรงฝึกงานไฟฟ้า (เครือ่งเย็น) [1 ชั้น] 
อาคาร 42คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม [8 ชั้น] 



คณะผู้จัดทําคู่มืออาจารย์ 

และการใหค้ําปรึกษา 

 รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรตัน์ภร  ที่ปรกึษา 
  รองศาสตราจารย์วรนุช  แจ้งสว่าง  ที่ปรึกษา 
  อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ประธานกรรมการ 
  อาจารย์สถาพร  วีระสุนทร   กรรมการ 
  อาจารย์ปิยะดา  จุลวรรณา   กรรมการ 
  ผศ.ดร.วณิฎา  ศิริวรสกุล   กรรมการ   
  อาจารย์ธงชัย ขํามี    กรรมการ 
  อาจารย์ปรียา สมพืช   กรรมการ 
  อาจารย์อิสรี  ศรีคุณ   กรรมการ 
  อาจารย์ศศิธร โสภารัตน์   กรรมการ 
  อาจารย์กษิดิศ วัชรพรรณ   กรรมการ 
  อาจารย์สุบัน  บัวขาว   กรรมการและเลขานุการ 
  นางพิชญา  สกุลสุธีบุตร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางวาสนา  เพ็ชรเจริญ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวอังคณา  อุดเมืองเพียร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวสุนิตรา  สงวนศักดิ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสุชานาฏ  แว่นแคว้น   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวกุลธิดา  บุตรคําโชติ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวมธุรส  ขอเพิ่มกลาง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวสุปาณี  ไชยหาญ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางเพชรศุภางค์  สายตา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางจีระนัน  สินเนียม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวสอนศรี  อินเสาร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวมณี  คําวงษ์   ผู้ช่วยเลขานุการ  
  นางสาวฐิตสิริ  บูรณารมย์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวศริญญา  สุภาพ   ผู้ช่วยเลขานุการ  
  นางจีรารัตน์  ชาญพ่วง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายคมกริช  ระกิติ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิศานาท  ศรีดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวมุกดา  เอี่ยมแสง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางวัชรี  กิ่งนาค    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นางสาวอาจารีย์  ดวงแก้ว   ผู้ช่วยเลขานุการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


