
 



ค ำน ำ 

 
คู่มือการศึกษา ส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 256๒ ฉบับนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษา มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแบบค าร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่ควรทราบ ซึ่ง
นักศึกษาทุกคน ต้องศึกษาและท าความเข้าใจต่อข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย  และปฏิบัติตาม
โดยเคร่งครัด พร้อมกับมีรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการศึกษา ส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 256๒    
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและคณาจารย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  

 

 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มีนาคม 256๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

         หน้ำ 
ค ำน ำ 

ข้อมูลมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
 ประวัติมหาวิทยาลัย  
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์  
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   

แนวปฏิบัติและขั้นตอนกำรท ำแบบฟอร์มค ำร้องต่ำง ๆ (พน.)   

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่   

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนส าหรับนักศึกษา กรณีไม่สามารถท าในระบบออนไลน์   

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน รายวิชา   

การประเมินผลการศึกษา   

การโอนผลการเรียนและยกเว้นการศึกษารายวิชา   

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา   

ขั้นตอนการส าเร็จการศึกษา   

ขั้นตอนการรักษาสถานภาพนักศึกษา   

การขอยกเลิกรายวิชาเรียน 

แบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ (พน.)   

แบบ พน. ๑ ค าร้องทั่วไป   

แบบ พน. 2 ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงเพิ่ม – ถอนรายวิชา   

แบบ พน. ๓ ค าร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ   

แบบ พน. ๔      ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างสถานภาพ/ต่างภาค  

แบบ พน. ๕ ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนจ านวนหน่วยกิต ต่ ากว่า/เกิน 

      จากเกณฑ์ที่ก าหนด     

แบบ พน. ๖       ค าร้องขอลงทะเบียนเรียน (ส าหรับนักศึกษาตกค้าง)   

แบบ พน. ๗       ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาขอเรียนสมทบ  

      (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน)   

แบบ พน. ๑๐     ค าร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา   

แบบ พน. ๑๑     ค าร้องขอยกเลิกรายวิชา   



สำรบัญ (ต่อ) 

     
    หน้ำ 

แบบ พน. ๑2     ค าร้องยกเว้นการศึกษารายวิชา   

แบบ พน. ๑๓     ค าร้องขอโอนผลการเรียน   

แบบ พน. ๑๕      ค าร้องขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาฉบับใหม่   

แบบ พน. ๑๖      ค าร้องขอเรียนสมทบต่างสถาบัน   

แบบ พน. ๑๗      ค าร้องขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา   

แบบ พน. ๑๘      ค าร้องขอส าเร็จการศึกษา   

แบบ พน. ๑๙      ค าร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับภาษาไทย)   

แบบ พน. ๑๙.๑   ค าร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

แบบ พน. ๒๐      ค าร้องขอใบรายงานผลการเรียน ฉบับภาษาไทย (Transcript)   

แบบ พน. ๒๐.๑   ค าร้องขอใบรายงานผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) 

แบบ พน. ๒๑      ค าร้องขอลาออก   

แบบ พน. ๒๒      ค าร้องขอย้ายสถานศึกษา   

แบบ พน. ๒๔      ค าร้องขอยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

                            (กรณีที่เรียนจบระดับปริญญาตรีแล้ว)   

แบบ พน. ๒๖      ค าร้องขอสืบค้นใบปริญญาบัตร ฉบับภาษาไทย   

แบบ พน. ๒๗      ค าร้องขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรหรือรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป   

แบบ พน. ๒๘      ค าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปริญญาตรี (ผู้ส าเร็จการศึกษา) 

         และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต   

แบบ พน. ๒9      ค าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ป.บัณฑิต ป.โท (ผู้ส าเร็จการศึกษา)   

แบบ พน. 30      ค าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ป.เอก (ผู้ส าเร็จการศึกษา)          

แบบ พน. ๓๑      ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนทดแทนวิชาเลือกที่ได้ค่าระดับ 

                  คะแนนเป็น E  
   

 

 

 

 



สำรบัญ (ต่อ) 

     
    หน้ำ 

ภำคผนวก 
ภำคผนวก ก  กำรใช้ห้องคอมพิวเตอร์ กำรใช้ห้องสมุด และค ำร้องขอสอบในกรณีขำดสอบปลำยภำค 
 ระเบียบการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผังกระบวนการให้บริการยืมหนังสือ (ห้องสมุด)   

ผังกระบวนการให้บริการคืนหนังสือ   

ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์มค าร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค 

ภำคผนวก ข  ประกำศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา    

       ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ.๒๕๔๘   

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา  

 ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘   

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการยกเว้นการศึกษารายวิชา 

   ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๖๐    

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการโอนผลการศึกษาและการยกเว้น 

   การศึกษารายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘    

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับ 

   การสอบปลายภาค    

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา   
 ระเบียบเกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ    

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

   พ.ศ. ๒๕๕๗    

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา     

  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘    

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 



สำรบัญ (ต่อ) 

     
    หน้ำ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  ส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน    

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  ส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก    

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 

  ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ส าหรับนักศึกษา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ส าหรับนักศึกษา 

 สาขาวิชาการออกแบบ 

 

แผนผังมหำวิทยำลัย      

คณะผู้จัดท ำคู่มือนักศึกษำใหม่  
    
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ข้อมูลมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
ประวัติมหำวิทยำลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นสถาบันการผลิตครูแห่งแรกของประเทศ ซึ่งได้รับการสถาปนาโดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในนาม “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
พ.ศ. 2435 ณ บริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ต าบลสวนมะลิ ถนนบ ารุงเมือง สังกัดกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ 
มีบทบาทหน้าที่ผลิตครู เพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบราชการแบบใหม่ มีมิสเตอร์กรีนด์รอด  ชาวอังกฤษ 
เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ในปีแรกมีนักเรียน 3 คน คือ นายนกยูง วิเศษกุล (พระยาสุรินทราชา) นายบุญรอด 
เศรษฐบุตร (พระยาภิรมย์ภักดี) และนายสุ่ม 

พ.ศ. 2461 โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครู” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2461 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) หลักสูตร 2 ปี รับนักเรียนจบ ม. 6 และ
ประกาศนียบัตรครูมูล ส่วนครูมัธยมนั้นส่งไปสมทบกับโรงเรียนมัธยมเบื้องปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์และโรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคา 

พ.ศ. 2477 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร” 

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

พ.ศ. 2499 ทางการได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครจากวังจันทรเกษมมาเปิดสอน ณ เลขที่ 3 หมู่ 
6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลอนุสาวรีย์  อ าเภอบางเขน จังหวัดพระนคร หลัง วัดพระศรีมหาธาตุ เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2499 

พ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครขึ้นเป็น “วิทยาลัยครูพระนคร”   
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 จึงสามารถเปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 
(ป.กศ.ชั้นสูง) ที่ใช้เวลาเรียน 2 ปี ได้ และเพ่ือสนองความต้องการของโรงเรียนมัธยมแบบประสม  วิทยาลัยครู
พระนครจึงได้เปิดสอนวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ โดยรับนักศึกษาที่จบ ป.กศ. มาเรียนวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า 
ช่างโลหะ ช่างก่อสร้าง และช่างปั้นดินเผา ต่อมาใน พ.ศ. 2512 จึงได้เปิดสอนวิชาเอก อ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นอีก 

พ.ศ. 2517 วิทยาลัยครูพระนครร่วมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร ได้เปิดสอนประโยคครู
อุดมศึกษาโดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา รับผู้ส าเร็จการศึกษา ป.กศ.ชั้นสูง  หรืออนุปริญญา 
มาเรียนต่อ 2 ปี เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 

พ.ศ. 2518 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518   
มีผลท าให้วิทยาลัยครูพระนครสามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี ท าให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรประโยค
ครูอุดมศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

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

พ.ศ. 2527 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
จึงสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอ่ืนนอกเหนือจากวิชาชีพครู โดยสภาการฝึกหัดครูอนุมัติให้เปิดสอน  
ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

 



พ.ศ. 2538 ได้ เปลี่ยนสถานะจากวิทยาลัยครูพระนครเป็น  “สถาบันราชภัฏพระนคร”   
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร  ซึ่งเป็นตรา
ประจ าพระองค์มาเป็นตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบัน 

ต่อมาวันที่  15 มิถุนายน พ.ศ.  2547 สถาบันราชภัฏพระนครได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงได้ เปลี่ยนชื่อเป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร”  เพ่ือปฏิบัติภารกิจสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยไทยเพ่ือความเป็นไท  
และเปิดสอนนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจนถึงปัจจุบัน 

ปรัชญำ   

สร้างคนดี มีปัญญา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน ์

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
และสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 

1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคมยุคเศรษฐกิจ 

ฐานความรู้และฐานปัญญาที่จะด ารงชีวิตในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ได้อย่างมีความสุข 

2.  ท าการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น  

อุตสาหกรรมขนาดย่อมและสังคม ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

3.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและสังคม 

4.  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นและสังคม เพ่ือการยกคุณภาพและ 

มาตรฐานชีวิตให้ดีขึ้น 

5.  อนุรักษ์ พัฒนา และเป็นศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6.  สร้างเครือข่ายการเรียนการสอน การวิจัย กับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการทั้งในและ
ต่างประเทศ 

วัตถุประสงค ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1.  จัดการเรียนการสอนบูรณาการเข้ากับการวิจัยและพัฒนา ให้บัณฑิตมีคุณภาพระดับนานาชาติ 
และเป็นผู้มีปัญญา ทักษะวิชาชีพและมีคุณธรรมที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และสังคมในยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้และฐานปัญญา 



2.  จัดการศึกษาท่ีหลากหลาย ยืดหยุ่น เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค 

3.  พัฒนา วิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอุตสาหกรรมขนาดย่อมและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

4.  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลาง
บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
โดยมุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญ เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับอย่างมีคุณภาพและมั่นคงต่อไป 

6.  สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในด้านวิชาการและการวิจัย สู่ระดับสากลและนานาชาติ 

7.  เสริมสร้างความเป็นไทยและการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงความรู้ระหว่างชุมชน
และท้องถิ่น 

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-๒๕๖๕ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำท้องถิ่น 

 เป้ำประสงค์ :  ชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน 

 กลยุทธ์ 1  สืบสานพระราชปณิธาน 

 กลยุทธ์ 2  พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

 กลยุทธ์ 3  พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ ๔  สร้างชุมชนน่าอยู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

 กลยุทธ์ ๕  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนำครู 

 เป้ำประสงค์ : ผลผลิตและพัฒนำครูมีคุณภำพ 

 กลยุทธ์ 1  สร้างผลผลิตสอดรับกับความต้องการ 

 กลยุทธ์ 2  พัฒนานักศึกษาครูให้มีความรู้คู่คุณธรรมน าสังคม 

 กลยุทธ์ 3  สร้างผู้มีปัญญาและพ่ึงพาตนเอง 

 กลยุทธ์ ๔  สร้างบัณฑิตและครูที่มีมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ ๕  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษา 

 

 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 เป้ำประสงค์ : นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ 

 กลยุทธ์ 1  บูรณาการการสอน วิจัย บริการวิชาการ 

 กลยุทธ์ 2  พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ 3  ส่งเสริมอาจารย์มีศักยภาพตามเกณฑ์ 

 กลยุทธ์ ๔  พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

 กลยุทธ์ 5  มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกมิติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

 เป้ำประสงค์ : ยึดหลักธรรมำภิบำล 

 กลยุทธ์ 1  ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ 

 กลยุทธ์ 2  ก าหนดภาระงานครอบคลุมพันธกิจ 

 กลยุทธ์ 3  พัฒนาบุคลากรทุกประเภทและระดับ 

 กลยุทธ์ 4  พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ 

 กลยุทธ์ 5  สร้างกลไกเพ่ือให้บุคลากร มั่นคง ก้าวหน้าในอาชีพ 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการท าแบบฟอร์ม 

ค าร้องต่าง ๆ (พน.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ 

 บุคคลที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาใหม่ ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด โดยมีขั้นตอนการรายงานตัวดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ บันทึกประวัติส่วนตัว พิมพ์ใบระเบียนประวัติโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน เข้าสู่ระบบ 

 ขั้นตอนที่ ๒ ลงชื่อรายงานตัว และยื่นเอกสารดังนี้ 

 ๑.  ใบระเบียนประวัติ  

 ๒.  ใบ ปพ.๑ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า พร้อมส าเนา ๒ ฉบับ 

 ๓.  ทะเบียนบ้านของผู้มารายงานตัว พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 

 ๔.  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มารายงานตัว พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 

 ๕.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือส าคัญต่างด้าว (ใช้เฉพาะกรณีบิดามารดาเป็นชาว
ต่างด้าว) ของบิดา-มารดา พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ (หนังสือส าคัญต่างด้าวให้ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าถัดไปที่
แจงรายละเอียดต่าง ๆ และหน้าที่ต่ออายุครั้งสุดท้าย 

 ๖.  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี) พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 

หมำยเหตุ 

 - เอกสารทุกฉบับ ให้เขียนชื่อ - สกุล สาขาวิชาเอกไว้ที่มุมบนด้านขวา และต้องรับรอง
ส าเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ 

 - เอกสารทุกฉบับมหาวิทยาลัยจะเก็บไว้เป็นหลักฐานและไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ขั้นตอนที่ ๓ ท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

 เอกสารที่นักศึกษาจะได้รับในวันรายงานตัว มีดังนี้ 

 ๑.  ประกาศแจ้งก าหนดการกิจกรรมต่าง ๆ 

 ๒.  เอกสารแจ้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการศึกษา (ห้ามท าหาย) 

 ๓.  คู่มือนักศึกษา 

กำรลงทะเบียนรำยวิชำ 

 การลงทะเบียนเรียนเป็นกิจกรรมหลักส าคัญที่นักศึกษาต้องด าเนินการด้วยตนเองทุกภาคการศึกษา  
ตลอดจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา โดยจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจวิธีการ และขั้นตอนของการลงทะเบียน
อย่างรอบคอบและปฏิบัติให้ถูกต้อง  สามารถลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาที่ www.pnru.ac.th  
โดยใช้รหัสผ่านที่ได้รับในวันรายงานตัวก่อนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนนักศึกษาควรศึกษาและปฏบิัติ
ดังนี้ 

 

 

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


 ๑.  ศึกษาโครงสร้างและแผนการเรียนของตนเอง โดยศึกษาจากคู่มือนักศึกษาอย่างละเอียด  
กรณีตกแผนกการเรียนนักศึกษาจะต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง 

 ๒.  รายวิชาที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดไว้ในตารางเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  
เป็นรายวิชาที่จัดตามแผนการเรียน โดยงานทะเบียนวัดผลจะด าเนินการบันทึกรายวิชาให้กับนักศึกษาทั้ งหมด
ทุกรายวิชาที่ปรากฎในตารางเรียน นักศึกษาจะต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาให้ตรงกับ
รายวิชาที่เข้าเรียน 

 การลงทะเบียนเรียนแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑.  การลงทะเบียนปกติคือการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาตามส ารับหรือตาราง
เรียนโดยไม่เปลี่ยนแปลงรายวิชาในตารางเรียนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอน ตามล าดับ
ดังนี้ 

ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเรียน 

1. เข้าเว็บไซด์ www.pnru.ac.th  แล้วไปทีข่้อมูลด้านล่างสุด 
2. เลือกระบบบริการการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. คลิก Login ลงชื่อเข้าใช้ในระบบบริการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ใส่รหัสนักศึกษา(Username) และรหัสผ่าน (password) แล้วคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. เลือกเมนูการเงิน pay in เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งช าระค่าลงทะเบียนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. เลือกเทอมที่ต้องการพิมพ์ โดยคลิกที่รูปเครื่องพิมพ์  เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. น าใบแจง้หนี้ไปช าระค่าลงทะเบียนเรียนไปช าระเงินที่ธนาคารตามวันที่ก าหนด 

 

 

 

 



8. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้จากเมนู ผลการลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ใส่เทอม ปี ที่ต้องการตรวจสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การลงทะเบียนรายวิชาส าหรับนักศึกษาตกแผนการเรียนคือการลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาที่ตก
แผนการเรียน ,การลงทะเบียนรายวิชาที่เกินจ านวนหน่วยกิต , ลงทะเบียนรายวิชานักศึกษาต่างประเภท ซึ่งไม่
สามารถด าเนินการลงทะเบียนรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ได้ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องของลงทะเบียนรายวิชา 
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 



ขั้นตอนกำรลงทะเบียนส ำหรับนักศึกษำ 

กรณีไม่สำมำรถท ำในระบบออนไลน์ 

 
รับค าร้องการลงทะเบียนเรียน 

จากนักศึกษา 

 

 

ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน 

ของนักศึกษา 

 

 

 

ระยะเวลาด าเนินการ     น าเอกสารเสนอการพิจารณา              ไม่อนุญาต      แจง้ผลการ 

   3 วันท าการ        อนุญาต/ไม่อนุญาต จาก       พิจารณา 

                                                     นายทะเบียน                ให้นักศึกษา 

 

 

บันทึกผลการลงทะเบียนเรียน 

เข้าสู่ระบบงาน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ข้อควรทรำบในกำรลงทะเบียน 

 ๑.  การขอลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องไม่มีหนี้สิ้นใด ๆ กับมหาวิทยาลัยหากนักศึกษามีหนี้สิน       
จะถูก Lock การเข้าใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ 

 ๒.  การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ตามประกาศฯ ภายใน    
วัน – เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเก็บเอกสารการช าระเงินไว้เป็นหลักฐาน 

 ๓.  รายวิชาที่ได้รับอักษร I หรือ P ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ า 

 ๔.  รายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อน นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาบังคับก่อน และมีผลการเรียนอย่างต่ า    
คือ D จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องได้ หากนักศึกษาลงทะเบียนผิดเงื่อนไข (ไม่เรียนรายวิชา
บังคับก่อน) ให้ถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไข 

 ๕.  หากนักศึกษาไม่ด าเนินการลงทะเบียน และไม่ช าระค่าธรรมเนียมในเวลาที่ก าหนด นักศึกษาจะต้อง
ด าเนินการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา จึงจะมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป 

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

กำรลงทะเบียนเพ่ิม – ถอน รำยวิชำ 

การลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่เป็นไปตามส ารับหรือตารางเรียนที่จัดไว้ให้นักศึกษาต้องด าเนินการ
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาได้ตามต้องการ โดยเลือกรายวิชาลงทะเบียนให้เป็นไปตามล าดับก่อนหลังให้ถูกต้อง 

การเพ่ิมรายวิชา กระท าได้ในกรณีที่จ านวนหน่วยกิตยังไม่ครบจ านวนที่ก าหนดไว้ในตารางเรียนของแต่
ละภาคการศึกษา (ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต) ส าหรับภาคปกติ หรือ (ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต) ส าหรับภาคกศ.พบ 
กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา อาจขออนุมัติเรียนเกินกว่าหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในแผนการเรียน 
โดยนักศึกษาต้อนยื่นค าร้องขออนุมัติเป็นรายกรณี 

 การถอนรายวิชา กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 ๑. เป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 

 ๒.  เป็นรายวิชาที่ได้รับการโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา   

การเพ่ิม – ถอนวิชาเรียน นักศึกษาสามารถด าเนินทางระบบออนไลน์ เหมือนการลงทะเบียนปกติ  
หากกรณีนักศึกษาตกแผนการเรียนต้องยื่นค าร้อง การเพ่ิม – ถอนวิชาเรียน (แบบพน.๒) ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนกำรเพิ่ม-ถอน รำยวิชำ 

1.   เข้าเว็บไซด์ www.pnru.ac.th แล้วไปทีข่้อมูลด้านล่างสุด 

2.   เลือกระบบบริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.   คลิก Login ลงชื่อเข้าใช้ในระบบบริการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ใส่รหัสนักศึกษา (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้วคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.   ไปที่เมนู ลงทะเบียน-ออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    เพ่ิม-ถอนรายวิชาโดยกดปุ่มสีแดงด้านหลัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   นักศึกษาภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 22 หน่วยกิต 

8.   การเพ่ิมรายวิชา นักศึกษาต้องดูรหัสวิชา section และวันเวลาเรียนให้ถูกต้อง 

9.   การถอนราววิชา นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่ต้องการถอน แล้วกดปุ่มลดได้เลย 

10.  เมื่อท าการเพ่ิม-ถอน รายวิชาเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาได้ที่เมนู  

  ผลการลงทะเบียน 



กำรช ำระเงิน 

 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษา
ช าระเงินค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ที่ขอเพ่ิมและถอนรายวิชาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ต้องช าระเงินเพ่ิม
ในกรณีเพ่ิมรายวิชา และไม่สามารถถอนเงินคืนได้กรณีขอถอนรายวิชา 

 ก าหนดการช าระเงินค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัย แบ่ง 3 ช่วงเวลาดังนี้ 

 ช่วงที่ ๑   ๑ – ๒๐   วัน   นับจากวันเปิดภาคการศึกษาช าระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งช าระเงิน 

 ช่วงที่ ๒    ๒๑ – ๔๐  วัน   นับจากวันเปิดภาคการศึกษา เป็นการช าระเงินล่าช้า โดยเสียค่าปรับวันละ 
๕๐ บาทช าระเงินที่กองคลัง 

 ช่วงที่ ๓   ๔๑– ๖๐  วัน    นับจากวันเปิดภาคการศึกษา เป็นช่วงขอผ่อนผันการลงทะเบียน โดยเสีย
ค่าปรับ โดยนักศึกษาต้องเขียนบันทึกขอผ่อนผันการช าระเงินล่าช้าที่คณะนักศึกษาสังกัด ช าระเงินที่กองคลัง 

หมำยเหตุ 

 ถ้าเป็นภาคฤดูร้อน จะแบ่งเป็น ๓ ช่วง ๆ ละ ๑๐ วัน 

กำรประเมินผลกำรศึกษำ 
การประเมินผลการศึกษาประกอบด้วย การประเมินเพ่ือปรับปรุง พัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียน  

การสอนและการประเมินเพ่ือตัดสินผลการศึกษา 

ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา เป็นระบบที่นักศึกษาจะต้องใช้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา  
อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการศึกษาจะปรากฏบน web เมื่อวันที่อาจารย์ผู้สอนและคณะวิชา 
ส่งผลการศึกษาให้งานทะเบียนวัดผล โดยผลการศึกษาเข้าระบบงานทะเบียนวัดผล และระบบจะค านวณ
เฉพาะรายวิชาที่ได้รับผลการศึกษาเท่านั้น ถ้ารายวิชาใดงานทะเบียนวัดผลยังไม่ได้รับระบบก็ จะยังไม่ 
น ารายวิชานั้น ๆ มาค านวณ 

 การประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้ 

 1.    ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ 

ระดับคะแนน ควำมหมำย ค่ำระดับคะแนน 

A               ดีเยี่ยม 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 



ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า 
“D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ ากว่า ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 

กรณี วิชำเลือก ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ส่วนการ
ประเมินผลรำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ถ้าได้ระดับคะแนน
ต่ ากว่า “C” ถือว่า สอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้ระดับการประเมินผลต่ ากว่า “C” 
เป็นครั้งที่สอง ถือว่า พ้นสภำพเป็นนักศึกษำ  

กรณีที่นักศึกษาขอลงทะเบียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนรายวิชาเลือกที่สอบไม่ผ่าน รายวิชาที่สอบไม่ผ่านจะ
ได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็น “E”และน ามาค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยด้วย 

 2.   ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังนี้ 

ผลกำรศึกษำ ระดับกำรประเมิน 

          ผ่านดีเยี่ยม           PD (Pass with Distinction) 

          ผ่าน           P (Pass) 

          ไม่ผ่าน           F (Fail) 

ระบบคะแนนนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะและ
รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 

รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้คะแนนเฉลี่ย 
มี 2 ประเภท  
 ๑.  คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (GPA.=Grade Point Average) หมายถึง ผลเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ใน
แต่ละวิชาของแต่ละภาคภาคศึกษา 
 ๒.  คะแนนเฉลี่ยสะสม (CUM. GPA. - Cumulative Grade Point Average) หมายถึง ผลเฉลี่ย
ของคะแนนที่ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ที่เริ่มศึกษา ถึง ภาคการศึกษาสุดท้ายที่ทราบผลการศึกษา 
 
วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำคและคะแนนเฉลี่ยสะสม 

1.  วธิีคิดคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (GPA. = Grade Point Average) 
 วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคท าได้ตามล าดับขั้นตอนต่อไปนี้คือ 

1.1 แทนค่าเกรดที่ได้ในแต่ละวิชา โดยก าหนดให้ 
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 หรือขอยุติการเรียนในวิชานั้น 
หรือถูกมหาวิทยาลัยฯ ตัดสิทธิ์โดยจะไม่น าหน่วยกิตของวิชาที่ได้ W ไปคิดคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ประเภท 



 1.2  น าค่าเกรดที่สอบได้ของแต่ละวิชาคูณกับจ านวนหน่วยกิต 

 1.3  น าค่าที่คูณได้จากข้อ 1.2 ของทุกวิชารวมกัน 

 1.4  น าผลรวมข้อมูล 1.3 หารด้วยจ านวนหน่วยกิตท้ังหมดในภาคเรียน (ยกเว้น W กับ 
I ไม่น ามาคิดและไม่นับหน่วยกิต) 

1.   วิธีคิดคะแนนเฉลี่ย 

 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)  C 2.00x3 = 6.00 

5001101 ปฐพีวิทยา    3(2-2)  B 3.00x3 = 9.00 

รวม       15               43.50 

คะแนนเฉลี่ย : ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1 (GPA)  43.50 = 2.90 

                 15 

2.  วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม  (CUM.GPA. = Cumulative Grade Point Average) 

 วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม ท าได้โดยน าค่าของคะแนนที่ได้ทั้งหมดหารด้วยจ านวนหน่วยกิตท้ังหมดที่
เรียนมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่ต้น 

 ตัวอย่าง : ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส  วิชา             หน่วยกิต  เกรด   คะแนนที่ได้ 

2500107 ความจริงของชีวิต  3(3-0)  A 4.00x3 =12.00 

4011309 ฟิสิกส์พื้นฐาน   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 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  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 : ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 (GPA)  51.00 = 2.43 

       21 

 



3.   กำรขอยกเลิกรำยวิชำ (Withdraw) 

 วิชาที่ขอเพิกถอนจะบันทึก W ซึ่งจะไม่น่าจ านวนหน่วยกิตของวิชานั้นมารวมในการคิดคะแนนเฉลี่ย
ประจ าภาคและคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 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 : ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1 (GPA)  37.50 = 3.12 

       12 

4.   กำรรอผลกำรเรียน (I) 

 วิชาที่ไม่ทราบผลการเรียนเป็นเกรดจะบันทึก I และไม่นับจ านวนหน่วยกิต ของวิชานั้นมารวมใน 
การคิดคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 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 : ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1 (GPA)  28.50 = 3.16 

         9 

 

 

 

 

 



กำรโอนผลกำรเรียนและยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ 

 “การโอนผลการศึกษา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษา
จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

 “การยกเว้นการศึกษารายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาที่เคยศึกษาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก และหมายความรวมถึงการเทียบเนื้อหาของ
รายวิชาระหว่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้เคยศึกษามาแล้ว 

 การขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการศึกษารายวิชา มีข้ันตอนดังนี้ 

 ๑.  กรอกรายละเอียดในค าร้องขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการศึกษารายวิชา (ค าร้อง พน.๑๒ 
หรือ พน.๑๓) ให้ครบถ้วนพร้อมแนบผลการเรียนและค าอธิบายรายวิชาที่เคยได้ศึกษามาแล้วเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ๒.  น าค าร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีเพ่ือพิจารณา 

 ๓.  ส่งค าร้องที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 

 ๔.  ขอรับผลการพิจารณาหลังจากยื่นค าร้องโดยติดตามผลที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
ได้ก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 1 

 ๕.  นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการ
โอนผลการเรียนและยกเว้นการศึกษารายวิชา พ.ศ.2558 

  ๕.๑ ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนรวมทุกหน่วยกิต  500 บาท 

  ๕.๒ ค่าธรรมเนียมการยกเว้นการศึกษารายวิชาหน่วยกิตละ  50 บาท 

 ๖.  นักศึกษาส่งหลักฐานการช าระเงินและส าเนาผลการพิจารณาที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพ่ือเป็นหลักฐานในการประมวลผลการส าเร็จการศึกษา 

หมำยเหตุ 

 ๑.  การโอนผลการเรียนและยกเว้นการศึกษารายวิชาต้องด าเนินการภายในภาคการศึกษาแรกที่
เข้าศึกษาและต้องไม่เคยได้รับการพิจารณาการโอนผลการศึกษาหรือยกเว้นการศึกษารายวิชามาก่อน 

 ๒.  การโอนผลการเรียนและยกเว้นการศึกษารายวิชา ท าได้เพียงครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 

 ๓.  ผลการศึกษาของรายวิชาที่ยกเว้นการศึกษาจะต้องไม่ต่ ากว่า “C” และยกเว้นการศึกษา
รายวิชาได้เพียง ๓ ใน ๔ ของหน่วยกิตรวมซึ่งก าหนดในสาขาท่ีก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 ๔.  นักศึกษาจะต้องไม่ลงทะเบียนรายวิชาที่ได้รับการโอนผลการเรียนและหรือได้รับการยกเว้น
การศึกษา ถ้าลงทะเบียนซ้ าจะต้องด าเนินการถอนรายวิชา หรือยกเลิกรายวิชานั้น 

 

 

 

 

 



กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

 นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคที่ ๒ เเละเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาท่ี ๓  ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 

 ๒.  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ 
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และเม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 

 ๓.  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ 

 ๔.  ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ  
สหกิจศึกษาเป็นครั้งที่ ๒ 

 ๕.  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา 

 ๖.  นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 ๗.  นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยไม่ได้ยื่นค าร้องขอลาพัก
การศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ๘.  นักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในข้อ ๑๑.๖  

 ๙.  นักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษาทั้งนี้การนับภาค
การศึกษาที่เรียนให้นับรวมภาคการศึกษาที่มีการรักษาสภาพนักศึกษา หรือให้พักการศึกษาด้วย 

กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

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

 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างและทุกเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการตามขั้นตอนการขอ
ส าเร็จการศึกษาได้เลย เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและด าเนินการโยกรายวิชาให้อีกครั้ง แต่บางครั้งอาจเกิดความ
ผิดพลาด (เนื่องจากระบบไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกเงื่อนไขตามโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละคณะวิชา)        
ถ้านักศึกษาได้ส ารวจหรือตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดว่าตนเองจบการศึกษา ให้นักศึกษาด าเนินการตาม
ขั้นตอนการขอส าเร็จการศึกษา 

 ทุกๆ ภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา  
ได้เมื่อหมดก าหนดการเพ่ิม – ถอน รายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา (ก าหนดตามปฏิทินการศึกษา) 

 ถ้านักศึกษาเคยยื่นค าร้องแล้ว ภายหลังทราบผลการศึกษาปรากฏว่านักศึกษาไม่จบการศึกษานั้น ๆ แล้ว
ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอจบการศึกษาใหม่ทุกครั้ง 

 
 



                             ขั้นตอนกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 
 

    
          

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
   

  
 
 
 

    
 
 

  นักศึกษาเขียนค าร้อง 
 

     งานทะเบียนวัดผล 

       ประกาศรายชื่อ 

     เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
 

นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา
ที่งานทะเบียนวัดผล 

 

งานทะเบียนวัดผลและคณะกรรมการ 

       ตรวจสอบผลการศึกษา 

เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
พิจารณาเห็นชอบการให้ปริญญา 

เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา 

    งานทะเบียนวัดผล 

 ตรวจสอบเงื่อนไขส าเร็จ  
         การศึกษา 

งานทะเบียนวัดผลแจ้ง   
         นักศึกษา 



หมำยเหตุ 
 ๑.  มหาวิทยาลัยจะไม่ด าเนินการขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาท่ีไม่ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 

 ๒.  เมื่อนักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว เกิดเปลี่ยนใจต้องการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาต่อไป ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอยกเลิกการจบการศึกษาโดยเร็วที่สุด ก่อนที่งานทะเบียนวัดผล 
จะได้รับผลการศึกษาทุกรายวิชา มิฉะนั้นงานทะเบียนวัดผล จะด าเนินการเสนอรายชื่อผู้สมควรส าเร็จ
การศึกษาต่อคณะกรรมการวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป 

คุณสมบัติผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 

๑.  มีความประพฤติดี 
๒.  สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆครบถ้วนตามที่หลักสูตรและสภามหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งผ่านเกณฑ์

ตามข้อก าหนดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
๓.  ไม่ติดค้างระดับคะแนน “E” “F” และ “I” ในรายวิชาที่ลงทะเบียน 

๔.  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

๕.  มีเวลาเรียนตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษานี้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรรักษำสถำนภำพนักศึกษำ 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา หากไม่ได้
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาใด จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ด าเนินการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาก่อนสอบปลายภาคการศึกษานั้น ๆ ซึ่งมีขั้นตอนด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

หมำยเหตุ 

 ๑.  การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กระท าได้ครั้งละไม่ เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน   
ถ้าจ าเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อให้ยื่นค าร้องใหม่  การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกครั้งต้องได้รับการ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

   ๒.  ถ้านักศึกษาช าระเงินลงทะเบียนภาคการศึกษานั้นแล้วไม่ต้องช าระเงินค่ารักษาสถานภาพฯ แต่ต้อง
ด าเนินการขอยกเลิกรายวิชา (Withdraw) ที่ลงทะเบียนเรียนไว้ทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนกำรขอรักษำสถำนภำพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษารับค าร้อง (พน.10) ได้ที่กลุ่มงานทะเบียน  
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ 

กรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน 

น าเอกสารผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาพิจารณา/ลงนาม 

น าค าร้องมาย่ืนท่ีกลุ่มงานทะเบียน 

รับใบนัดรับเอกสาร 

น าค าร้องไปยื่นท่ีฝ่ายการเงินเพื่อช าระเงิน 

ถ่ายส าเนาใบเสร็จ 1 ชุด มาย่ืนท่ีกลุ่มงานทะเบียน
เพ่ือบันทึกข้อมูล 



กำรขอยกเลิกวิชำเรียน (Withdraw) 
 การยกเลิกรายวิชา คือ การถอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ หลังจาก
เลยก าหนดการเพ่ิม-ถอนรายวิชา โดยไม่ต้องการให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการการเรียนท าให้สอบตก 
(ไม่ผ่าน) ท าให้ไม่ส าเร็จการศึกษา หรือค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 

          ถ้าหากนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาแล้วแต่ไม่เข้าเรียน หรือมีคะแนนระหว่างภาคควรด าเนินการ
ยกเลิกรายวิชาเรียนนั้น 
 

ขั้นตอนกำรท ำยกเลิกรำยวิชำ (w) ออนไลน์ 

1.    เข้าเว็บไซด์ www.pnru.ac.th แล้วไปทีข่้อมูลด้านล่างสุด 
2.    เลือกระบบบริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.   คลิก Login ลงชื่อเข้าใช้ในระบบบริการนักศึกษา 

 

 

 

๑. ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    ใส่รหสันักศึกษา(Username) และรหัสผ่าน (password) แล้วคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.    ไปที่เมนู ลงทะเบียน-ออนไลน์ 

 
 

6.    เลือกผลการเรียนออนไลน์จะแสดงผลการลงทะเบียน  ในภาคการศึกษาปัจจุบันคลิกที่
เครื่องหมาย + สีแดง  ด้านหลังรายวิชาที่ต้องการจะท าการยกเลิกรายวิชา รายวิชาที่ท าการยกเลิกเรียบร้อย
แล้ว จะมีตัวอักษร w สีแดง ขึ้นอยู่หลังสุดของวิชานั้นๆ ถ้าต้องการที่จะยกเลิกการท า W ให้กดปุ่มเครื่องหมาย
บวกสีเขียว รายวิชาที่ท าการยกเลิกไปแล้วจะกลับคืนมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.    เมื่อท าการยกเลิกรายวิชาเรียบร้อย ตามที่ต้องการแล้ว ให้กดที่รูปเครื่องพิมพ์ เพ่ือสั่งพิมพ์
เอกสารใบแจ้งการลงทะเบียน w รายวิชาออนไลน์ ออกมา แล้วน ามาส่งที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การขอยกเลิกวิชาเรียน   
นักศึกษาขอค าร้อง (พน.11)     

ที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
 

แจ้งอาจารย์ผู้สอนรับทราบและลงนาม 

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบและ     
ลงนาม 

ต้องกระท าให้เสร็จสิ้น 
ก่อนถึงก าหนดการสอบปลายภาค
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ตามปฏิทิน 

ถ้ายกเลิกวิชาเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชา

เดิมในภาคการศึกษาต่อไปถ้ายกเลิก

รายวิชาเลือกอาจ เลือกเรียนวิชาอ่ืนได้ 

๒ 
 

นักศึกษาขอค าร้อง (พน.11) 
ที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

ขั้นตอนกำรยกเลิกรำยวิชำส ำหรับที่ตกแผนกำรเรียน 

 

 
 

                                    

 

 

 
     

 

 

 

     

 

        
    

   

 

 

หมำยเหตุ 

 การยกเลิกรายวิชา เป็นการด าเนินการเพ่ือยกเลิกวิชาเรียนหลังจากที่นักศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบียน
แล้วและจะไม่ได้รับเงินคืน ดังนั้นถ้านักศึกษาไม่ต้องการเรียนรายวิชาใดในภาคเรียนนั้นจะต้องยื่นค าร้อง  
(พน. 2) ขอถอนวิชาเรียนนั้นออกในช่วงก าหนดวันเพ่ิม – ถอน ซึ่งจะท าให้นักศึกษาไม่ต้องเสียเงินค่าหน่วยกิต 
ในรายวิชานั้น 
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๓ 
 

๔ 
 



แบบฟอร์มค ำร้องต่ำงๆ (พน.) 

 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



พน 11 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 

 
 



 

 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
 

ภำคผนวก ก. 
 

 ระเบียบกำรใช้บริกำรห้องคอมพิวเตอร์  

   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 กำรใช้ห้องสมุด 

 ค ำร้องขอสอบในกรณีขำดสอบปลำยภำค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบกำรใช้บริกำรห้องคอมพิวเตอร์ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

วันและเวลำเปิดให้บริกำร 

         ส าหรับ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

         ช่วงเปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 - 20.00 น. 

        ช่วงปิดภาคการศึกษา  วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 - 17.30 น. 
   ส าหรับผู้เข้าฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ 

         ช่วงเปิด-ปิด ตามก าหนดการอบรม 

   (ในกรณีท่ีเปิดบริการในวันหยุดราชการและนอกเวลาปกตินั้น จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า)     

กำรขอใช้บริกำร 

           บุคคลที่ขอใช้บริการคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว และ
นักศึกษาของมหาวิทยาราชภัฏพระนคร กรณีหน่วยงาน/คณะ/โครงการต่าง ๆ มีความประสงค์จะใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์ฯ เพ่ือการเรียนการสอน การอบรม ให้ท าบันทึกถึงผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แจ้งล่วงหน้าก่อนใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ประมาณ 3 วันท าการ 

ข้อปฏิบัติในกำรใช้ห้องคอมพิวเตอร์ส ำหรับนักศึกษำ 

1.  นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไปแต่งกายชุดสภุาพ 

2.  นักศึกษาจะต้องน าบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่
เคาน์เตอร์ทุกครั้งที่มาใช้บริการ (ไม่มีบัตรไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการ) และก่อนเข้าใช้เครื่องนักศึกษาจะต้องแลก
บัตรกับเจ้าหน้าทีก่อนทุกครั้ง ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้แลกบัตร เข้าใชบ้ริการได้ 1 คน/เครื่อง เท่านั้น 

3.  เมื่อนักศึกษาปลดล๊อคเครื่องแล้ว หากเกิดกรณีเครื่องที่ใช้เสีย/ขัดข้อง ให้นักศึกษาแจ้งเจ้าหน้าที่ท่ี
เคาน์เตอร์ทันที ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องอ่ืนแทน 

4.  กรณีมีผู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับนักศึกษาท่ีอยู่ในระหว่างการใช้เครื่องนั้น ให้ผู้นั้นติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ประจ าเคาน์เตอร์ก่อน และให้รอพบได้ที่ด้านนอกห้องฯ (ห้ามเข้าไปในห้องเครื่องฯ ก่อนได้รับอนุญาต) 

5.  ห้ามนักศึกษาท าการเคลื่อนย้ายหรือสับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดัดแปลงระบบ
ค าสั่งงาน ถอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือน าอุปกรณ์ท่ีมิใช่ของห้องบริการคอมฯ มาต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และห้ามน าอุปกรณ์ใด ๆ ออกนอกห้องคอมพิวเตอร์ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่โดยเด็ดขาด 

6.  ห้ามเก็บงานหรือ File ไว้ในเครื่อง (ทางห้องบริการคอมพิวเตอร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดการ
สูญหายขึ้น) 

7.  ห้ามนักศึกษาเปิดรูปภาพ วีดีโอ เว็บไซต์ ที่ไม่เหมาะสม 

8.  รักษาความสะอาด ห้ามน าอาหาร และเครื่องดื่มใด ๆ เข้าในห้อง 

9.  ห้ามส่งเสียงดัง เปิดเพลง วิ่งเล่น หรือกระท าการรบกวนผู้อ่ืน 

10.  เมื่อพบปัญหาใดๆ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทันที 

 



ผังกระบวนกำรให้บริกำรยืมหนังสือ (ห้องสมุด) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับบัตรสมำชิกเพื่อ 
Scan Barcode 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิก 

 

ไม่มีรายการค้างส่งหนังสือ 

ท ารายการยืมผ่านระบบ VTLS 

ประทับตราวันก าหนดส่ง 

ลบสัญญาณแม่เหล็ก 

ให้ผู้ใช้บริการประเมิน 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 
สิ้นสุดการ 

ให้บริการ 

คืนบัตรและหนังสือให้ผู้ใช้บริการ 

มีหนังสือเกินก าหนด/เกินจ านวน

ที่จะยืม แจ้งผู้ใช้บริการว่าไม่

สามารถยืมได้ 



ผังกระบวนกำรให้บริกำรคืนหนังสือ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ Scan Barcode 
หนังสือที่ผู้ใช้บริการน า 

หนังสือมาคืน 
(กรณีส่งหนังสือตามก าหนด) 

 

เจ้าหน้าท่ี Scan Barcode หนังสอื
ที่ผู้ใช้บริการ 

น าหนังสือมาคืน 
(กรณีเกินก าหนดส่ง) 

 ประทับตราส่งหนังสือ 
 

เพ่ิมสัญญาณแม่เหล็ก 
 

ให้ผู้ใช้บริการประเมิน 
ความพึงพอใจในการให้บริการ 

 

สิ้นสุดการ 
ให้บริการ 

 

ระบบจะท าการแจ้งว่ามีค่าปรับ 
สมาชิกช าระค่าปรับ 
ตามที่ระบบแจ้งไว ้

 

เจ้าหน้าทีอ่อกใบเสร็จ 
ให้กับสมาชิก 

 

เจ้าหน้าที่น าหนังสือขึ้นรถเข็น 
เตรียมขึ้นชั้นให้บริการ 

 

รับหนังสือเพื่อ 
Scan Barcode 

เจ้าหน้าที่    
ตรวจสอบ 

ข้อมูลวันก าหนด



 
ขั้นตอนกำรยื่นแบบฟอร์มค ำร้องขอสอบ  

กรณีขำดสอบปลำยภำค 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

 
ภำคผนวก ข. 

 

ประกำศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรศึกษำระดับอนุปริญญำปริญญำตรี  และปริญญำตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

 เพ่ือให้การประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง)  ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘
(๒) และมาตรา ๒๒(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                
จึงก าหนดระเบียบเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญา
ตรี(ต่อเนื่อง)  นับจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “มหำวิทยำลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 “สภำมหำวิทยำลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 “อธิกำรบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  “นักศึกษำภำคปกติ” หมายความว่า  นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันที่ท าการปกติ 

 “นักศึกษำภำคพิเศษ” หมายความว่า  นั กศึ กษาที่ เ ข้ า ศึ กษาตามโคร งการก าร                  
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นใดที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ  

 “ภำคกำรศึกษำปกติ” หมายความว่า     ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย 

 “ ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน” หมายความว่า   ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาปลาย  

 “อำจำรย์ท่ีปรึกษำ” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยค าแนะน า
ของคณบดีเพื่อให้ท าหน้าที่แนะน านักศึกษาและให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ 

 “ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ” หมายความว่า ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร ที่ตั้งอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 



 ข้อ ๕ การประเมินผลการศึกษา 

  ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยการวัดผลจะต้องท า                 
ตลอดภาคการศึกษาด้วยวิธีต่างๆ  เช่น การสอบย่อย  การรายงาน  การท างานกลุ่ม  การสอบกลางภาค และ                   
มีการสอบปลายภาคเรียน   โดยคิดคะแนนเก็บระหว่างภาคให้อยู่ในระหว่างร้อยละ ๕๐  ถึง ๘๐ เว้นแต่
รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินในลักษณะอ่ืนนอกจากการสอบปลายภาค   

  ๕.๑  ผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค 

  ๕.๑.๑  นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต้องยื่นค าร้อง  
ขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียน   โดยยื่นที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ            
งานทะเบียนก่อนสอบปลายภาค  ๓  สัปดาห์   เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสิทธิ์ในการเข้าสอบ  นักศึกษาที่มี
เวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะหมดสิทธิ์สอบ 

 ๕.๑.๒  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาเรียน
ทั้งหมดจะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น   นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
ก่อนสอบปลายภาค  ๒  สัปดาห์   หากไม่ด าเนินการใดๆให้ผู้สอนส่งผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่
กรณ ี

 ๕.๒  การประเมินผลการศึกษารายวิชาต่างๆตามหลักสูตรมี ๒ ระบบ ดังนี้ 

  ๕.๒.๑ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น  ๘  ระดับ 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ ากว่า ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่า            
จะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วน                 
การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C”  ถือว่าสอบตก  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ถ้าได้รับการประเมินผลต่ ากว่า  
“C” เป็นครั้งที่สอง  ถือว่าพ้นสภาพเป็นนักศึกษา  

กรณีที่นักศึกษาขอลงทะเบียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนรายวิชาเลือกที่สอบไม่ผ่าน  รายวิชาที่                  
สอบไม่ผ่านจะได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็น “E” 

ระดับคะแนน ควำมหมำย ค่ำระดับคะแนน 

         A 

         B+ 

         B 

         C+ 

         C 

         D+ 

         D 

         E 

ดีเยี่ยม 

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 ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังนี้ 

ผลกำรศึกษำ ระดับกำรประเมิน 

ผ่านดีเยี่ยม 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

PD (Pass with Distinction) 

P (Pass) 

F (Fail) 

ระบบคะแนนนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนด
เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม   

  รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “ F ” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 

  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา ให้ได้ผลการประเมินเป็น   “P” 

 ข้อ ๖  สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 

 Au (Audit)ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 

 W (Withdraw)ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้น โดยต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์  และใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพัก
การศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว  

 I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษายังท างาน              
ไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือใช้ส าหรับบันทึกรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้อง
ด าเนินการขอรับการประเมินผล เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป   การเปลี่ยนระดับ
คะแนน “I”ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 (๑) กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้ ตามเวลาที่
ก าหนดให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และส่งผลการประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่
ภายในภาคการศึกษาถัดไป 

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

 (๓)  นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนเป็น “I”  ในภาคการศึกษาสุดท้ายและด าเนินการแก้ 
“I”  ในภาคการศึกษาถัดไปต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ข้อ ๗  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็นเลขทศนิยม             
2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่ยังมีผลการศึกษาเป็น “I” ไม่น าหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 

 ๗.๑ กรณีที่สอบตกทั้งรายวิชาเลือกและรายวิชาบังคับ ให้น าหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบตก   
มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 ๗.๒ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนวิชาที่ระบุไว้       
ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 



 ข้อ ๘  นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ ากับ
รายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชา
เรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 

 ข้อ ๙ นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ  เมื่อนักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดระเบียบการสอบ
ให้คณะกรรมการที่สภาวิชาการแต่งตั้งพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบแล้วรายงานผลการ
พิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการลงโทษและแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ   โดยมีแนวทางการ
พิจารณาโทษดังต่อไปนี้ 

  ๙.๑  ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต เช่น  ส่งกระดาษค าตอบให้เพ่ือน  สอบแทนกัน  หรือ
คัดลอกค าตอบจากเอกสาร ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระท าผิดระเบียบการสอบ ส่วน
รายวิชาอ่ืนที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนไว้ให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง   และให้พิจารณาสั่งพัก
การศึกษานักศึกษาผู้นั้น  ๑  ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยในภาคการศึกษาถัดไป   หรืออาจให้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาก็ได ้

  ๙.๒   ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนา เช่น การเปิดโอกาสให้เพื่อนลอกค าตอบ   การโน้ตย่อ
เข้าห้องสอบ  แต่ยังไม่มีโอกาสลอกค าตอบ  ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระท าผิด
ระเบียบการสอบ  และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นได้ไม่เกิน  ๑  ภาคการศึกษา 

  ๙.๓   ถ้าเป็นความผิดอย่างอ่ืนตามที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษ
ตามควรแก่ความผิดนั้น  แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษต่ าสุดของความผิดประเภททุจริต 

  ๙.๔   ถ้านักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการสอบให้คณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่
ความผิดนั้น 

  ๙.๕  การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย  ให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่กระท าผิดนั้นโดยให้มีระยะเวลาการลงโทษต่อเนื่องกัน   ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษา
เข้าเป็นระยะเวลาการศึกษา 

 ข้อ ๑๐  นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา           
ทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา    

 ข้อ ๑๑  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 

 ๑๑.๑  มีความประพฤติด ี

 ๑๑.๒  สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามทีห่ลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยก าหนด  รวมทั้ง
การผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนดต่างๆของมหาวิทยาลัย 

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

 ๑๑.๔  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

 ๑๑.๕  ผ่านการประเมินความสามารถทางทักษะภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และคอมพิวเตอร์
ตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด 

 ๑๑.๖  มีเวลาเรียนตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาดังนี้ 

 



นักศึกษำภำคปกติ 

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

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

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 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 

นักศึกษำภำคพิเศษ 

หลักสูตรอนุปริญญา (๓ ปี)   ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘  ภาคการศึกษา  และ               
ไม่เกิน   ๖  ปีการศึกษา   

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

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 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              
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 ๑๒.๑  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ         
ภาคท่ี ๒  และเม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี ๓ ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 

 ๑๒.๒  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ              
ภาคท่ี ๔  ที ่๖  ที ่๘  ส าหรับนักศึกษาภาคปกต ิและเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี ๖  ที่ ๙  ที่ ๑๒  ส าหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ   

 ๑๒.๓  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม                
ต่ ากว่า ๑.๘๐ 

 ๑๒.๔  ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาเป็นครั้งท่ี ๒ 



 ๑๒.๕  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา 

 ๑๒.๖  นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ๑๒.๗  นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยไม่ได้                      
ยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ๑๒.๘  นักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด                    
ในข้อ ๑๑.๖ 

 ๑๒.๙  นักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

 ทั้งนี้การนับภาคการศึกษาที่เรียนให้นับรวมภาคการศึกษาที่มีการรักษาสภาพนักศึกษา หรือ                     
ให้พักการศึกษาด้วย 

 ข้อ ๑๓ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 
๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑๑.๖และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

  นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนดของหลักสูตร                  
และของสภามหาวิทยาลัย แต่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ อาจขอรับอนุปริญญาได้ ทั้งนี้ต้อง         
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่า ๑.๘๐ 

 ข้อ ๑๔ ผู้ส าเร็จการศึกษา จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  ๑๔.๑  คุณสมบัติด้านการศึกษาของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

   ๑๔.๑.๑  สอบได้รายวิชาเฉพาะด้าน ไม่ต่ ากว่า “C”  ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F“  ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

   ๑๔.๑.๒  สอบได้รายวิชาในหมวดวิชาอ่ืนๆไม่ต่ ากว่า “C” และอาจได้รับผลการประเมิน
บางรายวิชาในระดับคะแนน “D”  ได้ไม่เกิน ๒ รายวิชา 

   ๑๔.๑.๓  ไม่เคยเรียนซ้ ารายวิชาใดเพ่ือเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

   ๑๔.๑.๔ ไม่เคยเรียนซ้ าเพ่ือนับหน่วยกิตในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
(Audit)  มาก่อน 

   ๑๔.๑.๕ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ๓.๖๐ ขึ้นไปส าหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และ
ไดค้่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๒๕ ขึ้นไป   ส าหรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

         กรณีศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย                  
ตามเกณฑ์ในวรรคแรกท้ังในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

   ๑๔.๑.๖ เรียนจบภายในก าหนดเวลาไม่เกินจ านวนปีที่ระบุไว้ในหลักสูตรนักศึกษา                  
ภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร ไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม 

  ๑๔.๒ คุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้อง                
เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย  

 



 ข้อ ๑๕  รำงวัลกำรเรียนดี 

  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลการเรียนดี จะต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดแต่ละสาขาวิชา
ทั้งนี้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๖๐ และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๒ 

 ข้อ ๑๖  ให้คณะกรรมการทีม่หาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ ๑๗  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหา                       
จากการใช้ระเบียบนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 

                     (รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร) 

                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
ว่ำด้วยกำรยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2560 

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

  เพ่ืออนุวัตตามความในมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สถาบันอุดมศึกษายึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการ  
จัดการศึกษา  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ข้อ 33 และข้อ ๒๓.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้    

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการยกเว้นการศึกษา
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2560”  

  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕59 
เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการยกเว้นการศึกษารายวิชา    
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๙  

  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

  “นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”  หมายความว่า  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

  “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน”  หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ระดับหลังชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

  “การยกเว้นการศึกษา”  หมายความว่า  การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
เคยศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใช้โดยที่ไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
และหมายความรวมถึงการเทียบเนื้อหาของรายวิชาระหว่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกับหลักสูตรของสถาบัน 
อุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษามาแล้ว หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึ กอาชีพ หรือจาก
ประสบการณ์การท างาน  

 

 

 



  ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิขอยกเว้นการศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

   (๑) เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

   (๒) ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

 (๓) ผ่านการศึกษาอบรมที่มีเนื้อหาและจ านวนชั่วโมงเทียบได้กับรายวิชาที่จะขอยกเว้นการศึกษา  

  ข้อ ๖ เงื่อนไขในการยกเว้นการศึกษา 

(๑)  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญาที่
เข้าศึกษา ในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะได้รับการยกเว้นการศึกษาได้ จ านวนไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต และ
จะต้องเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปอีก จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ดังนี้   

       (ก) กลุ่มวิชาบังคับ ให้เลือกเรียน จ านวน ๑๕ หน่วยกิต คือ  

- กลุ่มวิชาภาษา ให้เลือกเรียน ๑ รายวิชา จ านวน ๓ หน่วยกิต โดยไม่ให้ซ้ ากับรายวิชาที่ได้
ศึกษามาแล้ว  

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียน ๒ รายวิชา จ านวน ๖ หน่วยกิต   โดยไม่ให้
ซ้ ากับรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว   

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียน ๑ รายวิชา จ านวน ๓ หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาสหวิทยาการ ให้เลือกเรียน ๑ รายวิชา จ านวน ๒ หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาพลานามัย ให้เลือกเรียน ๑ รายวิชา จ านวน ๑ หน่วยกิต 

   (ข) กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียน ๑ รายวิชา จ านวน ๓ หน่วยกิต  

   (๒) กรณีที่ได้ศึกษาครบทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาใดๆ ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชา
ที่เหลือ เพ่ือให้จ านวนหน่วยกิตครบจ านวน ๑๘ หน่วยกิต  

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

  ข้อ 7 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาเพื่อเสนออนุมัติการยกเว้น 
การศึกษา 

  ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕60  

 

 

 (รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร) 

 รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

 

 



 

 

 
 

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
ว่ำด้วยกำรโอนผลกำรศึกษำและกำรยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของมาตรา ๑๕ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ที่ก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา๑๘(๒)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงก าหนดระเบียบว่าด้วยการโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการศึกษารายวิชา  
พ.ศ.๒๕๔๘ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ว่าด้วยการโอนผลการศึกษาและ
การยกเว้นการศึกษารายวิชาพ.ศ.๒๕๔๘ 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ  ค าสั่งใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการศึกษารายวิชา  ซึ่งขัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้   

“มหำวิทยำลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

“อธิกำรบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

“นักศึกษำภำคปกติ”  หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันที่ท าการปกติ 

“นักศึกษำภำคพิเศษ”   หมายความว่า  นักศึกษาที่ เ ข้ าศึกษาตามโครงการการจัด
การศึกษาเพ่ือปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอ่ืนใดที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ   

"มหำวิทยำลัยอ่ืน"   หมายความว่า  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีการ
จัดการเรียนการสอนระดับหลังชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

"กำรโอนผลกำรศึกษำ"    หมายความว่า  การน าหน่ วยกิตและค่ าระดับคะแนนของ                  
ทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมาใช้โดยไม่ต้องศึกษา
รายวิชานั้นอีก 

"กำรยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ" หมายความว่า การน าหน่ วยกิ ตของรายวิ ช าที่ เ คยศึ กษ า                  
ในหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก และ
หมายความรวมถึงการเทียบเนื้อหาของรายวิชาระหว่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับหลักสูตร
ของสถาบัน 

อุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษามาแล้ว  และ/หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ 
หรือ จากประสบการณ์การท างาน 



"กำรประเมินผล"  หมายความว่า  การสอบภาคทฤษฎี หรือการสอบสัมภาษณ์ หรือการสอบ
ภาคปฏิบัติในรายวิชา  หรือการน าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน หรือการน าเสนอโครงงาน วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ข้อ ๕  ผู้มีสิทธิ์ขอโอนผลการศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไป 

 (๑)  ผู้ที่เคยศึกษาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มาแล้วและยังไม่ส าเร็จการศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับเดิมอีก   

(๒)  ผู้ที่เคยศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือหลักสูตร 

(๓)  ผู้ที่ขอย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน   

(๔)  ผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครหรือผู้ที่ศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แล้ว
เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติ 

(๕)  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาโปรแกรมวิชานั้นในระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
แล้วเข้าศึกษาโปรแกรมวิชานั้นในระดับปริญญาตรี  

ข้อ ๖  เงือ่นไขในการโอนผลการศึกษา 

(๑) ผู้ขอโอนต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษตามโครงการอ่ืน
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

(๒) ผู ้ขอโอนต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) 

(๓) การโอนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิตที่ขอ              
โอนผลการศึกษา 

(๔) การรับย้าย ต้องไม่มีรายวิชาที่ผลการเรียนเป็น   “I”  (Incomplete) 
ข้อ ๗   ผู้มีสิทธิ์ขอยกเว้นการศึกษารายวิชา  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ งต่ อไปนี้  

  (๑) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  (๒)  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 
  (๓)  ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  (4)  ผู้ที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (๕)  ผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการและ
การประกอบอาชีพที่เทียบได้ในรายวิชาหรือสาขาวิชานั้น  ๆจากหน่วยงานต่างๆ  ทั้งในสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการ   

ข้อ ๘  เงื่อนไขในการยกเว้นการศึกษารายวิชา   
(๑) ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C   
(๒) การขอยกเว้นการศึกษาของผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ  การศึกษา

ตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
วิธีการประเมินผลเพ่ือขอยกเว้นการศึกษารายวิชา และจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓) ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรีในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง  ให้ยกเว้นการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด  โดย   
ไม่น าเงื่อนไขข้อ  ๘ (๑) และข้อ  ๙  มาพิจารณา 



(รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

(๔) จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา รวมแล้วต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิ
ตซึ่งก าหนดไว้ในโปรแกรมวิชาหรือสาขาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลา
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

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

ข้อ ๙  รายวิชาที่จะน ามาโอนผลการศึกษาหรือยกเว้นการศึกษารายวิชา ต้องสอบได้ หรือได้ศึกษา  
ฝึกอบรมมาแล้วไม่เกิน  ๑๐  ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้าย
ที่มีผลการศึกษา  หรือวันสุดท้ายที่ศึกษาอบรม  

ข้อ ๑๐ ผู้ที่จะขอโอนผลการศึกษาและยกเว้นผลการศึกษารายวิชา  ต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาแรกของการศึกษาตามหลักสูตร และต้องไม่เคยได้รับการพิจารณาการโอนผล   การศึกษาหรือยกเว้น
การศึกษารายวิชามาก่อน 

ข้อ ๑๑ การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการโอนผลการศึกษา หรือยกเว้นการศึกษารายวิชา 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

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

 (๒)  ผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให้นับ
จ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต  เป็น  ๑  ภาคการศึกษา 

 (๓) การโอนผลการศึกษาของนักศึกษาตามข้อ ๕ (๑) ให้นับเฉพาะภาคการศึกษาที่เคยศึกษา
และมีผลการศึกษา  นักศึกษาตามข้อ ๕ (๓) (๔)และ (๕) ให้นับจ านวนภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 

ข้อ ๑๒  การขอโอนผลการศึกษาหรือขอยกเว้นการศึกษารายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการศึกษา
รายวิชา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๓  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง   เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการศึกษา   
หรือการยกเว้นการศึกษารายวิชา   

ข้อ ๑๔  ผู้ได้รับการโอนผลการศึกษาไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม  แต่ผู้ที่ได้รับการยกเว้น
การศึกษารายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ได้รับเกียรติ นิยม
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา   ปริญญาตรี  และ
ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๕  การโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการศึกษารายวิชาที่ด าเนินการไปแล้วก่อนประกาศใช้
ระเบียบฉบับนี้ให้เป็นไปโดยสมบูรณ์  ส่วนการด าเนินการต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้ 

ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  มีอ านาจสั่งการในการออกระเบียบประกาศหรือ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 
   ประกาศ  ณ  วันที่    ๑    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 
    

 



 

 

 

 

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
เรื่อง   แนวปฏิบัติของนักศึกษำเกี่ยวกับกำรสอบปลำยภำค 

_________________ 
  เพ่ือให้กระบวนการสอบด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงออกประกาศเรื่องแนว

ปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบไว้ดังนี้ 
ข้อ ๑  สิทธิ์ในกำรสอบปลำยภำค 

   ๑.๑ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   ๑.๒  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด
จะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น  นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นก่อนสอบ
ปลายภาค  ๒  สัปดาห์ หากไม่ด าเนินการใดๆให้ผู้สอนส่งผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี

 ข้อ ๒   กำรปฏิบัติตนของนักศึกษำในกำรเข้ำสอบ 
   ๒.๑  นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนักศึกษาผู้ใด

ฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
   ๒.๒  นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานบัตรประจ าตัวนักศึกษาต่อกรรมการควบคุมการสอบทุกครั้ง  

นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานดังกล่าวให้ขอการรับรองการเป็นนักศึกษาจากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่สามารถให้
การรับรองได ้

   ๒.๓  นักศึกษาที่เข้าห้องสอบสายเกินกว่า๑๕ นาทีจะหมดสิทธิ์สอบและนักศึกษาจะออกนอก
ห้องสอบได้เม่ือการสอบผ่านไปแล้ว  ๓๐  นาที 

   ๒ .๔   นั กศึ กษาต้ องปฏิบั ติ ต ามค าสั่ ง กรรมการควบคุ มการสอบโดย เคร่ ง ค รั ด 
   ๒.๕  ห้ามน าต ารา เอกสาร โน้ตย่อ สูตรต่างๆ เครื่องคิดเลข กระดาษ หรือ อุปกรณ์อ่ืนๆ  
ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทติดตัวเข้าไปในห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญำตจากอาจารย์ประจ าวิชา
หรืออาจารย์ก ากับห้องสอบ 

   ๒.๖  ห้ามน าข้อสอบ และกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 
   ๒.๗  ห้ามนักศึกษาท าปฏิกิริยาที่ส่อไปในทางทุจริตในการสอบโดยเด็ดขาดและต้องระมัดระวัง 

ไม่ให้นักศึกษาคนอ่ืน มีโอกาสคัดลอกค าตอบ 
   ๒.๘  ถ้านักศึกษาฝ่าฝืนแนวปฏิบัติข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวจะถูกท าโทษทางวินัยตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรขำดสอบปลำยภำค 
   กรณีที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบปลายภาคหรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบให้

นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบพร้อมหลักฐำนที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและชัดเจน ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนอย่างช้าที่สุดภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนถัดไป   การพิจารณาค าร้องให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการวิชาการ 

   นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอสอบพร้อมหลักฐำนที่เป็นลำยลักษณ์อักษรที่ชัดเจนได้ในกรณี
ใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้เท่านั้น 



   ๓.๑  เจ็บป่วยหนักหรือเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ เชื่อถือได ้โดย
มีใบรับรองแพทย์ระบวุ่าเป็นการป่วยที่ท าให้ไม่สามารถมาสอบได้ 

   ๓.๒  ประสบอุบัติเหตุท าให้ได้รับบาดเจ็บ  หรือต้องอยู่ในที่เกิดเหตุเพ่ือแก้ไขปัญหา 
   ๓.๓  บิดามารดาหรือผู้ปกครองซึ่งให้ความอุปการะทางการเงินของนักศึกษาเจ็บป่วยอย่างหนัก   หรือ
ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง  หรือเสียชีวิต 

   ๓.๔  นักกีฬาทีมชาติที่ต้องไปแข่งขันต่างประเทศหรือนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนที่ต้อง
เดินทางไปต่างประเทศในช่วงการสอบ หรือมีภารกิจที่ต้องไปปฏิบัติตามค าสั่งของหน่วยงานให้ยื่นค าร้องทันทีที่
ทราบว่าต้องเดินทาง 

   ๓.๕  เป็นเหตุสุดวิสัยและจะต้องน าหลักฐานที่เป็นทางการมาแสดง 
 ข้อ ๔  บทลงโทษนักศึกษำที่ทุจริตกำรสอบ 
  นักศึกษาที่ทุจริตการสอบ  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดบทลงโทษไว้ดังนี้ 
   ๔.๑  ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตร้ายแรง เช่น ส่งกระดาษค าตอบให้เพ่ือน  สอบแทนกัน  หรือ

คัดลอกค าตอบจากเอกสาร  ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระท าผิดระเบียบการสอบ   และ
ให้พิจารณา สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้น  ๑  ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยในภาคการศึกษาถัดไป หรืออาจ
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้ 

   ๔.๒  ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนา เช่น การเปิดโอกาสให้เพ่ือนลอกค าตอบ  การโน้ตย่อ
เข้าห้องสอบแต่ยังไม่มีโอกาสลอกค าตอบ ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ“E”  หรือ “F” ในรายวิชาที่กระท าผิดระเบียบ
การสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา  หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของ
มหาวิทยาลัย 

   ๔.๓  ถ้าเป็นความผิดอย่างอ่ืนตามที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษตาม
ค ว ร แ ก่ ค ว า ม ผิ ด นั้ น   แ ต่ จ ะ ต้ อ ง ไ ม่ เ กิ น ก ว่ า ร ะ ดั บ โ ท ษ ต่ า สุ ด ข อ ง ค ว า ม ผิ ด ป ร ะ เ ภ ท ทุ จ ริ ต  
   ๔.๔  ถ้านักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการสอบให้คณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่
ความผิดนั้น 

   ๔.๕  การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย  ให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่กระท าผิดนั้นโดยให้มีระยะเวลาการลงโทษต่อเนื่องกัน  ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่ งพักการศึกษา
เข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 

   ๔.๖  นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา 
ทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

    ประกาศ  ณ   วันที่   ๑๔  กมุภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 

         (รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร) 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 



 

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
ว่ำด้วยวินัยนักศกึษำ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
..................................................... 

 ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เห็นสมควรวางระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีวินัย มีคุณธรรม และ
จริยธรรมอันดีงาม 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

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

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือ ประกาศอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  “อาจารย์”  หมายความว่า ผู้สอนหรือผู้บรรยายประจ าในรายวิชาต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมถึงอาจารย์พิเศษ และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาด้วย 

  “เจ้าหน้าที”่  หมายความว่า ข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ในความหมายของข้าราชการฝ่ายปกครองด้วย 

  “นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  “ผู้ปกครอง”  หมายความว่า บิดา มารดา หรือผู้ที่แสดงตนเป็นผู้ปกครอง
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 

  “วินัย”   หมายความว่า วินัยนักศึกษาตามระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ามีความผิด
จะต้องได้รับโทษตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 ข้อ ๖ วินัยนักศึกษา ได้แก่ 

(๑) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 

(๒) ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ต้องไม่ประพฤติในสิ่งที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง  

บิดา มารดา ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัย 



(๓) ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะและเขตหวงห้าม 
(4) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(5) ต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาได้ทันทีในขณะที่ติดต่อหน่วยงานทุกหน่วยใน

มหาวิทยาลัย หรือเมื่ออาจารย์ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ 
(6) แสดงคารวะต่ออาจารย์ และไม่แสดงกิริยามารยาทอันไม่สมควร ต้องเชื่อฟังค าตักเตือน 

ของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 

(7) อยู่ในมหาวิทยาลัยไม่เกินเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยเป็นกรณี ๆ ไป 

(8) ไม่มีไว้ในครอบครองซึ่งภาพและสื่อที่ลามกอนาจาร  ไม่จัดท าและไม่จัดพิมพ์ หรือ มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสิ่งพิมพ์ สิ่งแสดงหรือสิ่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งเขียนและ/หรือ 
กล่าวถ้อยค า หรือกระท าการอ่ืนใดอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน หรือมหาวิทยาลัย 

(9) ไม่กระท าการทุจริตใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย หรือกระท าทุจริต
ในการสอบหรือพยายามกระท าการเช่นว่านั้น 

(๑๐) ให้ความร่วมมือ ไม่กล่าวข้อความอันเป็นเท็จ ไม่ปกปิดความจริงต่อผู้มีอ านาจ สอบสวน
วินัยนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

(๑๑) ไม่เสพสุราหรือของมึนเมา ไม่เสพ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งเสพติดต้องห้ามตาม
กฎหมาย 

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

ทรัพย์ ไม่รีดทรัพย์ หรือท าลายทรัพย์สินของผู้อื่น และ/หรือของมหาวิทยาลัย 
(๑๖) ไม่เป็นผู้ก่อการทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายผู้อ่ืน หรือยุยงให้เกิดเหตุวุ่นวายร้ายแรงขึ้น    

ในมหาวิทยาลัย หรือก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีของนักศึกษาและส่วนรวม 
(๑๗)   ไม่กระท าผิดคดีอาญาถึงต้องโทษจ าคุก เว้นแต่กระท าความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ 
(๑๘) ไม่กระท าผิดในกรณีอ่ืนๆ ที่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๗  การกระท าผิดวินัยร้ายแรง  หมายความว่า การประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของ
การเป็นนักศึกษา และกระท าการใด ๆ โดยมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๖ (๑๑), 
๖(๑๒), ๖(๑๓), ๖(๑๔), (๑๕), ๖(๑๖),๖(๑๗) และ/หรือ ๖(๑๘) 

ข้อ ๘ การลงโทษนักศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้ด าเนินการ
ตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
(2) ท าทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร และ/หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมของมหาวิทยาลยั 
(3) ให้พักการศึกษาและ/หรือตัดสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ 
(4) ชะลอการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองใด ๆ 
(5) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออก หากไม่ปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัยจะประกาศ 

ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 



 ข้อ ๙ โทษการว่ากล่าวตักเตือน ใช้ส าหรับนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระท าโดยประมาท 
ตามความเหมาะสมแก่กรณี 

 ข้อ ๑๐ โทษการท าทัณฑ์บน และ/หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมของมหาวิทยาลัย ใช้ส าหรับ
นักศึกษาที่ได้กระท าผิดซ้ า  หรือท านองเดียวกับที่เคยถูกลงโทษว่ากล่าวตักเตือนมาแล้ว และมหาวิทยาลัยเห็น
ว่านักศึกษาผู้นั้นรู้ส านึกในการกระท าความผิด การท าทัณฑ์บน หรือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมของ
มหาวิทยาลัยให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษร และให้เชิญบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองมารับทราบพร้อมทั้งแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 ข้อ ๑๑ โทษให้พักการศึกษาและ/หรือตัดสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ ใช้ส าหรับนักศึกษาที่กระท าผิดวินัย
ร้ายแรงหรือเคยได้รับการท าทัณฑ์บนมาแล้ว แต่เห็นว่าสามารถกลับตัวเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีได้ การลงโทษให้
พักการศึกษาและ/หรือตัดสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรและให้เชิญบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองมารับทราบ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 ข้อ ๑๒ โทษชะลอการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองใด ๆ ใช้ส าหรับ
นักศึกษาที่กระท าผิดวินัยร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษให้พักการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 

 ข้อ ๑๓ โทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ใช้ส าหรับนักศึกษาที่กระท าความผิดวินัยร้ายแรงหรือเคย
ถูกลงโทษให้พักการศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และเห็นว่าไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็น
คนดีได้อีกแล้ว 

 ข้อ ๑๔ การลงโทษตามข้อ ๘ (๒) ถึง ข้อ ๘ (๕) มหาวิทยาลัยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน            
ไม่น้อยกว่า ๓ คน และควรมีอาจารย์แนะแนว หรือนักจิตวิทยารวมอยู่ อย่างน้อย ๑ คน เป็นที่ปรึกษา              
เพ่ือด าเนินการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏเป็นที่แน่ชัด แล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ตามข้อ ๑๔ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) พิจารณาสอบสวนนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยด าเนินการ 
(ก) เรียกตรวจและรวบรวมพยาน และ/หรือ หลักฐานต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการ

กระท าผิดวินัย 
(ข) เรียกพบและสอบสวนนักศึกษาที่กระท าผิดวินัย หรือถูกกล่าวหาว่ากระท า

ผิด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าผิด  หรือผู้อ่ืนที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการกระท าผิด 
(๒) ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาตามข้อ ๑๔ ด าเนินการสอบสวนและเสนอ

รายงานการสอบสวน พร้อมโทษที่จะลงแก่นักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้ผู้มีอ านาจตามข้อ ๘ พิจารณา             
มีค าสั่งลงโทษต่อไป 

 ข้อ ๑๖ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 

(๑) นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ 

(๒) การยื่นอุทธรณ์ให้กระท าเพ่ือตนเอง และด้วยตนเองเท่านั้น 
(๓) ถ้านักศึกษาไม่ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภายในระยะเวลาตาม (๑) ให้ค าสั่งลงโทษเป็นที่

สิ้นสุด 
(๔) ถ้านักศึกษายื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภายในระยะเวลาตาม (๑) ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และให้น าความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการ การ
พิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม 



 ข้อ ๑๗ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

(๑) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัยแล้วให้อธิการบดี 

พิจารณาอุทธรณ์โดยมีอ านาจสั่งยกอุทธรณ์  ลดโทษ หรือยกโทษตามแต่กรณี 

(๒) ค าสั่งของอธิการบดีให้เป็นที่สิ้นสุด 

(๓) เมื่ออธิการบดีสั่งการเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

 ข้อ ๑๘ ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดวินัยก่อนวันประกาศใช้ระเบียบนี้ และการด าเนินการทางวินัยยัง
ไม่เสร็จสิ้น ให้ใช้ระเบียบนี้ในการพิจารณาด าเนินการเฉพาะส่วนที่เป็นคุณแก่นักศึกษา 

 ข้อ ๑๙  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกประกาศ หรือ ค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 

        พลอากาศเอก(วีระ  กิจจาทร) 

       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบเกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

เรื่อง ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำ 

ที่เข้ำรับกำรศึกษำตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

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

เพ่ือให้การด าเนินการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ. 
(โครงการจัดการศึกษาส าหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ. พท. (โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ส่วนท้องถิ่น) เหมาะสมยิ่งขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้             

ข้อ ๑ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียน ส าหรับนักศึกษา
ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาส าหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. (โครงการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น) ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็น
ต้นไป จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียน หรือค่าลงทะเบียนจากนักศึกษา ดังนี้ 

  ๑.๑ ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 
อัตรำค่ำธรรมเนียม (บำท) 

ภำคปกติ ภำค กศ.พบ. ภำค กศ.พท. 

ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ค่าปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ 

ค่าตรวจสุขภาพ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ค่าคู่มือนักศึกษา ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 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 ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ 

ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ 
อัตรำค่ำลงทะเบียน (บำท) 

ภำคปกติ ภำค กศ.พบ. ภำค 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 

 - เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการ
บิน 

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. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (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. หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

๑๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (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 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกับนักศึกษาที่เรียนภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด บรรดาประกาศ แนวปฏิบัติ หรือค าสั่งอื่นใดท่ีขัดแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 ข้อ ๓ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 

 

                           ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  

 

 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล)  

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 



 
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

เรื่อง ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เพ่ือให้การด าเนินการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ. 
(โครงการจัดการศึกษาส าหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ. พท. (โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ส่วนท้องถิ่น) เหมาะสมยิ่งขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้             

 ข้อ ๑ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียน ส าหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาส าหรับพัฒนาบุคลากร) และ
ภาค กศ.พท. (โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่) จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ
ค่าลงทะเบียน หรือค่าลงทะเบียนจากนักศึกษา ดังนี้ 

   ๑.๑ ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 
 

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 
อัตรำค่ำธรรมเนียม (บำท) 

ภำคปกติ ภำค กศ.พบ. ภำค กศ.พท. 

ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ค่าปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ 

ค่าตรวจสุขภาพ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ค่าคู่มือนักศึกษา ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 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 ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ 
 

ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ 
อัตรำค่ำลงทะเบียน (บำท) 

ภำคปกติ ภำค กศ.พบ. ภำค กศ.พท. 

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

 

 ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาส าหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. 
(โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับนักศึกษา ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘  

 ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกับนักศึกษาที่เรียนภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด บรรดาประกาศ แนวปฏิบัติ หรือค าสั่งอื่นใดท่ีขัดแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 ข้อ ๔ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 

 

                           ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

 

 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล)  

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

เรื่อง ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำ 

สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก 

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

เพ่ือให้การด าเนินการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ. 
(โครงการจัดการศึกษาส าหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. (โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ส่วนท้องถิ่น) เหมาะสมยิ่งขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
และข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้             

 ข้อ ๑ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียน ส าหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาส าหรับพัฒนาบุคลากร) 
และภาค กศ.พท. (โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น) จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรก
เข้าและค่าลงทะเบียน หรือค่าลงทะเบียนจากนักศึกษา ดังนี้ 

   ๑.๑ ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 
 

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 
อัตรำค่ำธรรมเนียม (บำท) 

ภำคปกติ ภำค กศ.พบ. ภำค กศ.พท. 

ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ค่าปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ 

ค่าตรวจสุขภาพ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ค่าคู่มือนักศึกษา ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 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 ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ 
 

ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ 
อัตรำค่ำลงทะเบียน (บำท) 

ภำคปกติ ภำค กศ.พบ. ภำค กศ.พท. 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)    

 - เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก    ๑๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ 

 

 ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาส าหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. 
(โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับนักศึกษา ที่ เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘  

 ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกับนักศึกษาที่เรียนภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด บรรดาประกาศ แนวปฏิบัติ หรือค าสั่งอื่นใดท่ีขัดแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 ข้อ ๔ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 

 

                           ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

 

 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล)  

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร 1   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
อาคาร 2ศูนย์ภาษา (3 ชั้น) 
อาคาร 3ส านักงานโครงการต่าง ๆ (2 ชั้น) 
อาคาร 4(ก ำลังก่อสร้ำง) 
อาคาร 5คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2 ชั้น) 
อาคาร 6   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2 ชั้น) 
อาคาร 7   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คหกรรมศาสตร์) [2 ชั้น] 
อาคาร 8คณะวิทยาศาสตร์ฯ(เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ) [3 ชั้น] 
อาคาร 9คณะวิทยาศาสตร์ฯ (เกษตรศาสตร์, สิ่งแวดล้อม) [2 ชั้น] 
อาคาร 10กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร (4 ชั้น) 
อาคาร 11คณะวิทยาศาสตร์ฯ (เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา) [3 ชั้น] 
อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ฯ (เกษตรศาสตร์, สิ่งแวดล้อม) [2 ชั้น] 
อาคาร 13อาคารเบญจมวัฏ (เกษตรศาสตร์) [2 ชั้น] 
อาคาร 14อาคารอนุสรณ์ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย 
อาคาร 15อาคารเฉลิมพระเกียรติ [14 ชั้น] 
อาคาร 16อาคารพระนครแกรน์วิว [6 ชั้น] 
อาคาร 17สาขาวิชานิเทศศาสตร์, ศูนย์การเรียนรู้และผลิตสิ่งพิมพ์ [3 ชั้น] 
อาคาร 18อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา [1 ชั้น] 
อาคาร 19กลุ่มวิชานาฏยสังคีตศิลป์ [3 ชั้น] 
อาคาร 20วิทยาลัยนานาชาติพระนคร [2 ชั้น] 
อาคาร 21อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ [9 ชั้น] 
อาคาร 22งานเทคโนโลยีสารสนเทศ [3 ชั้น] 
อาคาร 23คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [4 ชั้น] 
อาคาร 24วิทยาลัยการฝึกหัดครู [1 ชั้น] 
อาคาร 25อาคารเรือนไทย [2 ชั้น] 
อาคาร 26โรงฝึกงาน 1 (เทคโนโลยีอาคาร) [2 ชั้น] 
อาคาร 27โรงฝึกงาน 2 (เครื่องกล) [2 ชั้น] 
อาคาร 28โรงฝึกงาน 3 (สถาปัตยกรรม, ไฟฟ้า, เซรามิกส์) [3 ชั้น] 
อาคาร 29โรงฝึกงาน 4 (การผลิต) [2 ชั้น] 
อาคาร 30โรงฝึกงาน 5 (ออกแบบผลิตภัณฑ์) [1 ชั้น] 
อาคาร 31อาคารมัธยมสาธิต [2 ชั้น] 
อาคาร 32อาคารมัธยมสาธิต [4 ชั้น] 
อาคาร 33โรงฝึกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
อาคาร 34อาคารเบญจจักร [1 ชั้น] 
อาคาร 35อาคารคุณหญิงพึงใจ สินธวานนท์ [1 ชั้น] 
อาคาร 36อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ [5 ชั้น] 
อาคาร 37อาคารฝึกประสบการณ์ [4 ชั้น] 
อาคาร 38อาคารหอประชุมพิฆเนศวร [1 ชั้น] 
อาคาร 39อาคารหอประชุมัธยมสาธิต [1 ชั้น] 
อาคาร 40พระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 5 
อาคาร 41โรงฝึกงานไฟฟ้า (เครื่องเย็น) [1 ชั้น] 
อาคาร 42คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [8 ชั้น] 



    คณะผู้จัดท ำคู่มือนักศึกษำใหม่ 

          รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  ที่ปรึกษา 
  รองศาสตราจารย์วรนุช  แจ้งสว่าง  ที่ปรึกษา 
  อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ประธานกรรมการ 
  อาจารย์สถาพร  วีระสุนทร   กรรมการ 
  อาจารย์ปิยะดา  จุลวรรณา   กรรมการ 
  อาจารย์ปรียา สมพืช   กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล  กรรมการ   
   อาจารย์อิสรี  ศรีคุณ   กรรมการ 
  อาจารย์ศศิธร โสภารัตน์   กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ วัชรพรรณ  กรรมการ 
  อาจารย์ศศิพร  รัตนสุวรรณ์   กรรมการ  
  อาจารย์สุบัน  บัวขาว   กรรมการและเลขานุการ 
  นางพิชญา  สกุลสุธีบุตร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวอังคณา  อุดเมืองเพียร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวสุนิตรา  สงวนศักดิ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสุชานาฏ  แว่นแคว้น   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวกุลธิดา  บุตรค าโชติ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวมธุรส  ขอเพิ่มกลาง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวสุปาณี  ไชยหาญ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางเพชรศุภางค์  สายตา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางจีระนัน  สินเนียม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวสอนศรี  อินเสาร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวมณี  ค าวงษ์   ผู้ช่วยเลขานุการ  
  นางสาวฐิตสิริ  บูรณารมย์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวศริญญา  สุภาพ   ผู้ช่วยเลขานุการ  
  นางจีรารัตน์  ชาญพ่วง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายคมกริช  ระกิติ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


