
 

 
 
 



 
ค ำน ำ 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีหน้าที่จัดการศึกษา โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ไปรับใช้สังคมด้วยกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ทั้งนี้ นอกจากการให้ความรู้ด้านวิชาการแล้วการผลิตบัณฑิตยังต้องอาศัยองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีกมากมาย เพื่อให้
บัณฑิตประสบความส าเร็จ ทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
มหาวิทยาลัยตระหนักในภารกิจส าคัญนี้ และเล็งเห็นว่าการที่นักศึกษาจะประสบความส าเร็จเป็นบัณฑิตที่
ภาคภูมิ ผู้มีส่วนส าคัญ คือ อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีกระบวนการให้ค าปรึกษาที่มีคุณภาพช่วยเหลือ ดูแล รับฟัง
ปัญหา และช่วยชี้แนะ แก้ปัญหา จนนักศึกษาประสบความส าเร็จ 

มหาวิทยาลัยจึงจัดท าคู่มืออาจารย์และการให้ค าปรึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติ
ภารกิจในหน้าที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มืออาจารย์
และการให้ค าปรึกษา จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ในการท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีส่วนส าคัญยิ่งในการ
หล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย 
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 

         หน้ำ 

ค ำน ำ 

บทที่ ๑  ข้อมูลมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร  
 ประวัติมหาวิทยาลัย   

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์   

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร   

บทที่ ๒  อาจารย์และความหมายของอาจารย์   

อาจารย์และความหมายของอาจารย์   

คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์   
บทที่ ๓  แนวการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์   

 จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     ของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓   
บทที่ ๔  บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษา   
 บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อความส าเร็จของนักศึกษา 

 คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา   

 จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา   

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา   

 แนวปฏิบัติของผู้ให้ค าปรึกษา   

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

      และผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๗   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 

      ของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗   
ขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) ตามประกาศ ก.พ.อ 

      (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  

  
   



สารบัญ(ต่อ) 

  
 หน้า 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

              ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

บทที่ ๕  รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน   
มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร   

มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา   

มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม   

มคอ.๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา   

มคอ.๖ รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม   

มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร   

บทที่ ๖  ขั้นตอนการส่งผลการเรียนออนไลน์  

   

ภาคผนวก ก        
โครงสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษา   

ระบบการให้ค าปรึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  

บันทึกการให้ค าปรึกษา 
 ระเบียนประวัตินักศึกษา   

ระเบียนประวัติผู้ปกครอง   

แบบรายงานผลการพบนักศึกษาทั้งกลุ่ม   

รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา   

บันทึกข้อความ ขอความช่วยเหลือ/แนะน านักศึกษา   

หนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือปรึกษาหารือ   

บันทึกข้อความ รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา   

แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา   

แบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา   

แบบประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อระบบการให้ค าปรึกษาของมหาวิทยาลัย  

  
   



สารบัญ(ต่อ) 

  
  หน้า 

ภาคผนวก ข    

ระเบียบการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผังกระบวนการให้บริการยืมหนังสือ (ห้องสมุด)   

ผังกระบวนการให้บริการคืนหนังสือ   

ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์มค าร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค 
ภาคผนวก ค  แนวปฏิบัติและข้ันตอนการท าแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ (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 

      จากเกณฑ์ท่ีก 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   

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) 



สารบัญ(ต่อ) 

  
  หน้า 

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 

ภาคผนวก ง  ประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ     

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 

     ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)พ.ศ. ๒๕๔๘   

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา 

     ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)พ.ศ. ๒๕๔๘   

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการยกเว้นการศึกษารายวิชาใน 

      หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)พ.ศ. ๒๕๖๐   

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการโอนผลการศึกษาและ 

      การยกเว้นการศึกษารายวิชาพ.ศ. ๒๕๔๘   

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับ 

     การสอบปลายภาค   

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘   

  
   
    



สารบัญ(ต่อ) 

  
  หน้า 

ระเบียบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

     พ.ศ. ๒๕๕๗        

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

     (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

     ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

     ส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน   

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

     ส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

     ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ส าหรับนักศึกษา 

        สาขาวิชาเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ส าหรับนักศึกษา 

       สาขาวิชาการออกแบบ 

   

แผนผังมหาวิทยาลัย     

คณะผู้จัดท าคู่มืออาจารย์และการให้ค าปรึกษา   

 
 

 

 

 

 



บทที่ ๑ 

ข้อมูลมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

ประวัติมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นสถาบันการผลิตครูแห่งแรกของประเทศ  ซึ่งได้รับการสถาปนาโดย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในนาม “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
พ.ศ. 2435 ณ บริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ต าบลสวนมะลิ  ถนนบ ารุงเมือง  สังกัดกรมศึกษาธิการ  กระทรวงธรรม
การ 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 
โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ และโรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคา 

      พ.ศ. 2477 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร” 

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

      พ.ศ. 2499 ทางการได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครจากวังจันทรเกษมมาเปิดสอน ณ เลขที่ 3  
หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลอนุสาวรีย์  อ าเภอบางเขน จังหวัดพระนคร หลังวัดพระศรีมหาธาตุ 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.ชั้นสูงหรืออนุปริญญามาเรียน
ต่อ 2 ปี เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 

     พ.ศ. 2518 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518   
มีผลท าให้วิทยาลัยครูพระนครสามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี ท าให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรประโยค
ครูอุดมศึกษา ตั้งแต่ 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 โดยสภาการฝึกหัดครูอนุมัติให้เปิดสอนใน 3 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 



      พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนสถานะจากวิทยาลัยครูพระนครเป็น  “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 สถาบันราชภัฏพระนครได้มีสถานะเป็นนิติบุ คคล  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ .ศ.2547 จึงได้ เปลี่ยนชื่อเป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร”  เพ่ือปฏิบัติภารกิจสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยไทยเพ่ือความเป็นไท และ
เปิดสอนนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจนถึงปัจจุบัน 

ปรัชญา   
สร้างคนดี มีปัญญา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน ์
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

และสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคมยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู้และฐานปัญญาที่จะด ารงชีวิตในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ได้อย่างมีความสุข 

2. ท าการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อุตสาหกรรมขนาด
ย่อมและสังคม ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

3.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและสังคม 

4.  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นและสังคม เพ่ือการยกคุณภาพและมาตรฐาน 

ชีวิตให้ดีขึ้น 

5.  อนุรักษ์ พัฒนา และเป็นศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6.  สร้างเครือข่ายการเรียนการสอน การวิจัย กับสถาบันการศึกษาและ สถานประกอบการทั้งในและ
ต่างประเทศ 

วัตถุประสงค ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.   จัดการเรียนการสอนบูรณาการเข้ากับการวิจัยและพัฒนา ให้บัณฑิตมีคุณภาพระดับนานาชาติ และ
เป็นผู้มีปัญญา  ทักษะวิชาชีพและมีคุณธรรมที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และสังคมในยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้และฐานปัญญา 

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

3.   พัฒนา วิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอุตสาหกรรมขนาดย่อมและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 



4.   ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลาง
บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
โดยมุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญ เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับอย่างมีคุณภาพและม่ันคงต่อไป 

6.   สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในด้านวิชาการและการวิจัย สู่ระดับสากลและนานาชาติ 

7.   เสริมสร้างความเป็นไทยและการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงความรู้ระหว่างชุมชน
และท้องถิ่น 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ :  ชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน 

 กลยุทธ์ 1  สืบสานพระราชปณิธาน 

 กลยุทธ์ 2  พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

 กลยุทธ์ 3  พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ ๔  สร้างชุมชนน่าอยู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

 กลยุทธ์ ๕  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู 

 เป้าประสงค์ : ผลผลิตและพัฒนาครูมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ 1  สร้างผลผลิตสอดรับกับความต้องการ 

 กลยุทธ์ 2  พัฒนานักศึกษาครูให้มีความรู้คู่คุณธรรมน าสังคม 

 กลยุทธ์ 3  สร้างผู้มีปัญญาและพ่ึงพาตนเอง 

 กลยุทธ์ ๔  สร้างบัณฑิตและครูที่มีมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ ๕  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 เป้าประสงค์ : นวัตกรรมสร้างสรรค์ 

 กลยุทธ์ 1  บูรณาการการสอน วิจัย บริการวิชาการ 

 กลยุทธ์ 2  พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ 3  ส่งเสริมอาจารย์มีศักยภาพตามเกณฑ์ 

 กลยุทธ์ ๔  พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

 กลยุทธ์ 5  มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกมิติ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 เป้าประสงค์ : ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ 1  ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ 

 กลยุทธ์ 2  ก าหนดภาระงานครอบคลุมพันธกิจ 

 กลยุทธ์ 3  พัฒนาบุคลากรทุกประเภทและระดับ 

 กลยุทธ์ 4  พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ 

 กลยุทธ์ 5  สร้างกลไกเพ่ือให้บุคลากร มั่นคง ก้าวหน้าในอาชีพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๒ 

อาจารย์และความหมายของอาจารย์ 

ความหมายของ “อาจารย์” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“อาจารย์” หมายถึง คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย อาจารย์จะเป็นผู้รอบรู้สรรพวิชาเฉพาะด้าน มีความ
เชี่ยวชาญเป็นด้าน ๆ หรือแต่ละสาขาวิชา  ทั้ งนี้อาจเรียกอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการว่า ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  หรือศาสตราจารย์ ที่เชี่ยวชาญและมีผลงานทางวิชาการ 

อาจารย์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอนเฉพาะด้าน เป็นผู้สอนวิชาความรู้และอบรมความประพฤติ
ของลูกศิษย์ และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ซึ่ งเป็นปัจจัยป้อนเข้าที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต โดยอาจารย์ 
มีภารกิจส าคัญ 4 ด้าน คือ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ค าว่าอาจารย์ในสถานศึกษาได้แบ่งประเภทไว้หลายประการ ตามเกณฑ์ของ สกอ.  ได้ก าหนด
ความหมายของค าว่า “อาจารย”์ ไว้ดังนี้ 

“อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและ
การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 

 

 

 

 



คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ 

๑. หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
๑.๑   อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

๑.๒   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวนอย่างน้อย ๕ คน 

 กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
และคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน 
  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑.๓   อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชา 
ที่สอน 
  ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน 
ต่อไปได ้
  ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ 
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

2. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  

 2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

  ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

  กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น
อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

 

 



 2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวนอย่างน้อย ๕ คน 
  ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิค
ในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบัน อุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน 

  กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็นบุคลากรที่มาจาก
หน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

  กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และหากเป็นปริญญาตรีทาง
วิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 

  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
มีนั้นให้คณธกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 2.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน 
  ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

  ส าหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็น บุคลากรที่มาจาก
หน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

  ในกรณีอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมง
สอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

  ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐาน
วิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  
 

หมายเหตุ 

 นอกจากนี้คุณสมบัติของอาจารย์ในแต่ละข้ออาจมีรายละเอียดที่เหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี  ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นเกณฑ์ทั่วไปนี้ ได้  หากหลักสูตรมีกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเฉพาะสาขา (มคอ.1) ก ากับไว้ 

 

 



บทที่ ๓  

แนวกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพของคณำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณาจารย์ให้มีความสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ศักยภาพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยอยู่บนพ้ืนฐานของจิตส านึกแห่งจรรยาบรรณที่เป็นกรอบแนวทาง
เพ่ือประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวม ซึ่งถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทุกท่าน
จะต้องยึดถือปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกอย่างมีจรรยาบรรณ  โดยเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์เพ่ือให้บุคลากรได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

จรรยำบรรณวิชำชีพของคณำจำรย์ 

๑. จรรยำบรรณต่อตนเอง วิชำชีพ กำรปฏิบัติงำน และหน่วยงำน 
จรรยำบรรณตำมข้อบังคับ แนวทำงกำรปฏิบัติ 

๑.๑  เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ๑. ด ารงตนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นที่เชื่อถือ 
ของคนทั่วไป 
๒. เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่ดีงาม 
๓. ด าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
๔. ไม่แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ  
จากนักศึกษา บุคคลทั่วไป หรือสังคม 
๕. ไม่ใช้ชื่อและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือหมู่คณะโดยมิชอบ 

๑.๒  ด ารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคล
ทั่วไปทั้งด้านความประพฤติส่วนตัวและการปฏิบัติงาน 

๑.  ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับต าแหน่งอาจารย์โดยมี
หน้าที่ประสาทความรู้ให้แก่นักศึกษา 
๒.  มีความรับผิดชอบ อดทน มุ่งม่ันต่อการปฏิบัติงาน
โดยความเสียสละต่อส่วนรวม 
๓.  ไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทาง
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของนักศึกษาและ
ผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 



จรรยำบรรณตำมข้อบังคับ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
๑.๓  สอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ ไม่ปิดบังความรู้ทางวิชาการ ช่วยเหลือ
และปฏิบัติต่อศิษย์อย่างเมตตาและเป็นธรรม 

๑.  จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศิษย์อย่างมุ่งม่ัน และ
ตั้งใจ โดยวางแผนและเตรียมการสอนล่วงหน้าอย่างเป็น
ระบบ 
๒.  พัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้และ
การถ่ายทอดความรู้ของตนอย่างสม่ าเสมอ 
๓.  มีเทคนิควิธีการสอนศิษย์อย่างเหมาะสมและพัฒนา
ความคิดวิจารณญาณและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
๔.  ไม่ละท้ิงชั้นเรียนหรือขาดการสอน โดยไม่มีเหตุผลอัน
ควร 
๕.  เอาใจใส่ อบรม สั่งสอน ช่วยเหลือ ส่งเสริม และให้
ก าลังใจแก่ศิษย์โดยเสมอกัน 
๖.  เข้าสอนตรงเวลาและเต็มเวลาที่ก าหนด ไม่ทิ้งการสอน
กลางคัน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่เบียดบังเวลา
ของศิษย์ไปหาผลประโยชน์ส่วนตน 
๗.  อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศิษย์ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
๘.  จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยความเต็มใจและเต็ม
ความสามารถ ไม่ปิดบังความรู้ 
๙.  มอบหมายงาน ประเมินผล และตรวจผลงานของศิษย์
ด้วยความยุติธรรม 

๑.๔  หมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและรอบรู้ในสาขาวิชาของตนเอง 

๑.  แสวงหาความรู้ทางวิชาการและโอกาสในการศึกษา
ต่อเนื่องพัฒนาตนเองทั้งในและต่างประเทศ 
๒.  เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
๓.  ติดตามความก้าวหน้า และหมั่นพัฒนาวิธีการสอนให้
ทันสมัย อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
๔.  ทุ่มเทสติปัญญาและความสามารถในการติดตาม
ความรู้ เทคโนโลยี วิชาการใหม่ ๆ อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 



จรรยำบรรณตำมข้อบังคับ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
๑.๕  ละเว้นจากการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของ
ผู้อื่นไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง 

๑.  สร้างผลงานทางวิชาการด้วยความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการด้วยตนเอง 
๒.  อ้างอิงทุกครั้งเมื่อน าผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ทั้งการ
พูดและการเขียน 
๓.  ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม ไม่คัดลอกผลงานของ
ผู้อื่น ไม่จ้างวานผู้อ่ืนให้ท าผลงาน หรือไม่รับจ้างท า
ผลงานให้ผู้อื่น 

๑.๖  ใช้วชิาชีพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความ
รับผิดชอบ เสียสละ ตรงต่อเวลา อดทน เสมอภาค  
และปราศจากอคติ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณ
ก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นด้วย 

๑.  ใช้วชิาความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ มีเหตุผลและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๒.  ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพควบคู่ไปกับ
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 

๑.๗  ยึดมั่นในเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วม
และเสียสละในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๑.  เชื่อมั่น ศรัทธา และภูมิใจในการเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
๒.  ปกป้องเกียรติภูมิของตนเองและมหาวิทยาลัย 
๓.  ประสานความร่วมมือและสร้างผลงานที่สร้าง
ชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 
๔.  เสียสละและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัย ให้มีความเจริญก้าวหน้า 

๑.๘  ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
อย่างประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือ
สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของ
ตนเอง 

๑.  ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 
๒.  ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน 
๓.  รักษาชื่อเสียงและประโยชน์อันชอบธรรมของ
มหาวิทยาลัย 
๔.  ไม่ใช้ชื่อและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน  หรือเพ่ือหมู่คณะโดยมิชอบ 

 

 

 

 

 

 



๒. จรรยำบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ ผู้บังคับบัญชำ  และผู้ร่วมงำน 
จรรยำบรรณตำมข้อบังคับ แนวทำงกำรปฏิบัติ 

๒.๑  ผู้ บั งคับบัญชาต้องมีความสุภาพ 
เรียบร้อย เหมาะสมและประพฤติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑.  ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพ มีน้ าใจไมตรี 
เอ้ืออาทร  และให้เกียรติต่อกัน 
๒.  รักษาและปกป้องสมบัติของทางราชการ 
๓.  อภัยในความบกพร่องของผู้ไม่รู้ 
๔.  ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยค านึงถึงผลประโยชน์ สาธารณะ 
ผลกระทบที่มีต่อบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรับฟังความ
คิดเห็น 

๒ .๒   ผู้ บั งคั บ บั ญ ชี ต้ อ งดู แ ล เอ า ใจ ใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน 
ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ การแต่งตั้ง การเลื่อน
ขั้น เงินเดือน และยอมรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ช า  ต ล อ ด จ น ป ก ค รอ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่
ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

๑.  ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ  ดูแล และช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ และเหตุผลที่
ถูกต้องตามระบบคุณธรรม พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น เอา
ใจใส่ ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 

๒.๓  ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องรับฟังค าแนะน า
และให้ความเคารพต่อผู้บั งคับบัญชา ให้
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาโดย
สุจริตในสิ่งที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานในความรับผิดชอบของตนและ
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ข้ามขั้นตอนการ
บังคับบัญชา 

๑.  ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่
สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมายพร้อมทั้งตั้งใจปฏิบัติโดยมิให้
ขาดตกบกพร่อง 
๒.  ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคี ปรองดอง และช่วยกัน
ปฏิบัติงานเพื่อความส าเร็จร่วมกัน 
๓.  ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
และการพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

๒.๔. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องเยื้อง 
กัลยาณมิตร ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 

๑.  ให้เกียรติ แสดงความมีน้ าใจ และให้ความเป็นมิตร 
๒.  เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ร่วมงานและให้การยอมรับใน
ความแตกต่างด้านอายุ เพศเชื้อชาติ ศาสนา และกายภาพ 
๓.  รักษาความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูล ในหมู่คณะ
ในทางสร้างสรรค์ 

 

 

 

 



๓. จรรยำบรรณต่อนักศึกษำ ผู้รับบริกำร ประชำชน และสังคม 

จรรยำบรรณตำมข้อบังคับ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
๓.๑ บริการนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และ 
ผู้มาติดต่อด้วยความมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ และใช้กิริยา
วาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ
ปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจของตนจะต้องปฏิบัติ 
ควรชี้แจง เหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงาน
หรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนั้น ๆ 

๑.  ให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษาและผู้รับบริการ 
๒.  รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา และ
ผู้รับบริการ 
๓.  มีจิตสาธารณะ ในการบูรณาการผลงานทาง 
วิชาการและศาสตร์อื่นเพ่ือรับใช้ประชาชนและสังคม 

๓.๒ ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของนักศึกษา 
ผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มาติดต่องาน 

๑. ให้บริการนักศึกษา  ผู้รับบริการ ประชาชน ด้วย
ความถกูต้องเป็นธรรมด้วยจิตส านึกท่ีดียิ้มแย้มแจ่มใส 
๒. ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของสังคมด้วย
ความเต็มใจ 
๓. มีความรักและหวงแหนต่อสาธารณะสมบัติ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.  ละเว้นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
จากนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และ ผู้มาติดต่อ
งาน 

๓.๓ ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มี
มูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือเกินกว่าปกติ 
วิสัยที่วิญญูชนจะพึงให้กันโดยเสน่ห์หาจากนักศึกษา
ผู้รับบริการ ประชาชน ผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งอาจ
ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้
แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือเกิน
กว่าปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
เพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 

๑.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกิน
ปกติวิสั ยจากนักศึกษา ผู้ รับบริ การ ประชาชน  
และผู้มาติดต่องาน 
๒.  ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์ 
อันมิควรได ้

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
ว่ำด้วยจรรยำบรรณวิชำชีพของคณำจำรย์ 

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

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
และบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๙ เพ่ือก าหนดจรยาบรรณทางวิชาชีพของคณาจารย์ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับ
มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

และบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๙ 
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยในส่วนที่ก าหนด

ไว้แล้วในข้อบังคับนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๕   ในข้อบังคับนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 “อธิการบดี”หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 .”คณาจารย์” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครซึ่งด ารงต าแหน่งวิชาการตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และให้หมายความรวมถึงพนักงานราชการสายวิชาการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ (เงินรายได้) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ส าหรับบุคลากรประจ าการ พ.ศ.๒๕๔๘ หรืออาจารย์ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน แต่ไม่รวมถึงอาจารย์พิเศษ 

“จรรยาบรรณ” หมายความว่า ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนด
ขึ้นเพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกโดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  เพ่ือเป็น



หลักก าหนดความประพฤติของบุคคลในแต่ละกลุ่มอาชีพ  และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้บุคคลในวิชาชีพนั้น 
ๆ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

หมวด ๑ 
จรรยำบรรณของคณำจำรย์ 

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

ข้อ ๗  จรรยาบรรณที่ก าหนดตามข้อบังคับในหมวดนี้ ให้ใช้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ทุกประเภทต าแหน่ง โดยต้องค านึงถึงลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ  และลักษณะวิชาการด้วย 

 ข้อ ๘ จรรยาบรรณท่ีก าหนดตามข้อบังคับนี้ยึดมั่นในหลักการดังต่อไปนี้ 
(๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
(๒) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(๖) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา 
(๗) ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ข้อ ๙ จรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ  การปฏิบัติงาน และหน่วยงานมีดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
(๒) ด ารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไปทั้งด้านความประพฤติ 

ส่วนตัวและการปฏิบัติงาน 
(๓)  สอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ปิดบังความรู้ทาง 

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

ผลงานของตนเอง 
(๖) ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส่  

ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ เสียสละ  ตรงต่อเวลา อดทน  เสมอภาคและปราศจากอคติ  ในกรณีที่วิชาชีพ
ใดมีจรรยาบรรณก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นด้วย 

(๗)  ยึดมั่นในเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย  มีส่วนร่วมและเสียสละในการพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 

(8)   ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวัง
มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 



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

ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
(๒) ผู้บังคับบัญชาต้องดแูลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน  

ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

(๓) ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องรับฟังค าแนะน า และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา  
ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสุจริตในสิ่งที่ เห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบของตน  และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ข้ามขั้นตอนการบังคับ
บัญชา 

(๔) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องเยี่ยงกัลยาณมิตร  ช่วยเหลือ เกื้อกูล ซึ่ง 
กันและกัน ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 

 ข้อ ๑๑ จรรยาบรรณต่อนักศึกษา  ผู้รับบริการ  ประชาชน และสังคมมีดังต่อไปนี้ 
(๑) บริการนักศึกษา ผู้รับบริการ  ประชาชน   และผู้มาติดต่องานด้วยความมี

น้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจ
ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ 

(๒) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของนักศึกษา ผู้รับบริการ  ประชาชน  และผู้มาติดต่องาน 
(๓) ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมาย

ก าหนดหรือเกินกว่าปกติวิสัยที่วิญญูชนจะพึงให้กันโดยเสน่หาจากนักศึกษา  ผู้รับบริการประชาชนและผู้มา
ติดต่องานหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้นหากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือเกินกว่าปกติวิสัย  ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว  เพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 ข้อ ๑๒ การกระท าผิดจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ ถือเป็นความผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง  
และถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย 

(๑) การน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 
(๓) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรือ 

ผู้รับบริการเพื่อกระท าหรือไม่กระท าการใด 
(๔) การเปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ 

หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ 
(๕) การสอนหรืออบรมนักศึกษาเพ่ือให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่า 

ฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง 
 



หมวด ๒ 
คณะกรรมกำรจรรยำบรรณ 

-------------------------------------- 
  ข้อ ๑๓ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
จรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”  เรียกโดยย่อว่า “ก.จ.ม.” ประกอบด้วย 

(๑) รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยซึ่ง 

คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ ตาม

ข้อบังคบั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ ซ่ึง

คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้นิติกรซึ่ง 

อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ข้อ ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๑๓ (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่งและให้มีวาระอยู่ตามวาระของต าแหน่งนั้น นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว 
ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๑๓ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยให้ออก 
(๔) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในกรณีที่ต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๑๓ ว่างลงก่อนครบวาระ และ 
ได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการเพ่ือให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้  
และให้ ก.จ.ม. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ มีอ านาจและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
  ข้อ ๑๕ ก.ม.จ. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาและวินิจฉัยการกระท าผิดจรรยาบรรณ 
(๒) ด าเนินการทางจรรยาบรรณ ซึ่งอาจกระท าได้โดยผู้กล่าวหา  ผู้บังคับบัญชา  

อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยขอให้ ก.ม.จ. ด าเนินการ หรือเป็นเรื่องที่ ก.จ.ม. เห็นสมควรด าเนินการ 
(๓) จัดให้มีมาตรการส่งเสริมจรรยาบรรณและการวางแผนป้องกันการประพฤติ 

ผิดจรรยาบรรณแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 



(๔) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย์ 
(๕) พิจารณาให้ความเห็นการทบทวนจรรยาบรรณให้เหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น 
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ ก.จ.ม. 

การพิจารณาและวินิจฉัย และการด าเนินการตาม (๑)และ (๒) ต้องยึดหลักการให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อ
กล่าวหา การรับฟัง  การแก้ข้อกล่าวหาอย่างเพียงพอ การเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านตามหลักการมีส่วนได้เสีย
ของผู้สอบสวน หรือ ก.จ.ม. และต้องให้ความคุ้มครองผู้กล่าวหาหรือพยานที่เป็นนักศึกษาด้วย 
  ข้อ ๑๖ การประชุมของ ก.จ.ม. ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ ๑๗ การกล่าวหาว่าอธิการบดีประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อบังคับนี้  ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งตามจ านวนที่เห็นสมควร โดยให้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
อ านาจหน้าที่ของ ก.จ.ม. ตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้  ในการด าเนินการต่ออธิการบดีซึ่งถูกกล่าวหา และการใด
ที่ข้อบังคับนี้ก าหนดว่าให้กระท าต่อหรือเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชา  ให้กระท าต่อหรือเป็น
อ านาจของสภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 
  ให้น าความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

             หมวด ๓ 
กระบวนกำรด ำเนินกำรทำงจรรยำบรรณ 

-------------------------------- 
  ข้อ ๑๘ การกล่าวหาว่าคณาจารย์ประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อบังคับนี้ต้องท าเป็นหนังสือ
โดยใช้ถ้อยค าสุภาพ  และอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้กล่าวหา 
(๒) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ถูกกล่าวหา 
(๓) การกระท าท้ังหลายที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวหา พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ 

พฤติกรรมตามสมควรที่เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว 
(๔) ลายมือชื่อผู้กล่าวหาในกรณีที่หนังสือกล่าวหาขาดสาระส าคัญตามวรรคหนึ่ง 

หรือไม ่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้นิติกรหรือผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายแนะน าผู้กล่าวหาแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมสาระส าคัญให้ถูกต้องครบถ้วน 
  ข้อ ๑๙ การยื่นหนังสือกล่าวหาตามข้อ ๑๘ ให้ยื่นได้สองวิธี ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นที่งานวินัยและนิติการ  กองบริหารงานบุคคล 
(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังงานวินัยและนิติกร กองบริหารงาน

บุคคล การยื่นหนังสือกล่าวหาโดยวิธีตาม (๑) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับหนังสืออกไปรับหนังสือประทับตรารับหนังสือ
และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณและให้ถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสือกล่าวหาต่องานวิวัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 



  ในกรณีที่ส่งหนังสือกล่าวหาโดยวิธีตาม (๒) ให้ถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก
เป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับซองหนังสือเป็นวันยื่นหนังสือกล่าวหาต่อ
งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 
  ในกรณีที่ ก.จ.ม. ด าเนินการกล่าวหา ให้ด าเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไป 
  ข้อ ๒๐ เมื่อได้รับหนังสือกล่าวหาตามข้อ ๑๙ (๑) หรือ (๒) แล้ว ให้นิติกรเสนอความเห็นต่อ
อธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาว่าเป็นกรณีท่ีเกี่ยวกับจรรยาบรรณหรือไม่ ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน
ท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว 
  ในกรณีที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ  ให้อธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชาเสนอเรื่องให้ ก.จ.ม.
ด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๕ (๒) 
  ข้อ ๒๑  เมื่อ ก.จ.ม. ได้รับหนังสือกล่าวหาตามข้อ ๒๐ แล้ว ให้ ก.จ.ม. สอบสวนเพื่อให้ได้
ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า 
  เพ่ือให้ได้ความจริงและความยุติธรรม  การสอบสวนและพิจารณาตามวรรคหนึ่งให้ ก.จ.ม. มี
อ านาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงสภาพความเป็นธรรมตามวิธีการที่ ก.จ.ม. 
เห็นสมควร โดยจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ว่า
ด้วยการสอบสวนพิจารณามาใช้บังคับกับการสอบสวนของ ก.จ.ม. โดยอนุโลม 
  ข้อ ๒๒  เมื่อ ก.จ.ม. ได้ด าเนินการสอบสวนเสร็จแล้วให้ประชุมพิจารณาลงมติว่า 

(๑) ผู้ถูกกล่าวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือไม่ 
(๒) ผู้ถูกกล่าวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใด และสถานใดในการก าหนด

โทษทางจรรยาบรรณ  ต้องค านึงถึงสภาพข้อเท็จจริงแห่งพฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิด และอาจ
ก าหนดโทษอย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่
ก็ตาม 
  ข้อ ๒๓  เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้ ก.จ.ม. ท ารายงานสอบสวนเสนอ
ต่ออธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชา กรรมการที่มีความเห็นแย้งให้ท าความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานสอบสวนโดย
ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานสอบสวนด้วยการท ารายงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าดว้ยการสอบสวนพิจารณา โดยอนุโลม 
  ข้อ ๒๔  ในกรณีท่ีมีมูลการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผิดวินัย ให้อธิการบดีหรือ
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ตักเตือน 
(๒) สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด หรือ 
(๓) ท าทัณฑ์บนคณาจารย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าตักเตือน ไม่ด าเนินการให้ถูกต้อง 

หรือ ฝ่าฝืนทัณฑ์บนตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 
 
 
 



ข้อ ๒๕ การตักเตือน การมีค าสั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องหรือการท าทัณฑ์บนให้ผู้ 
ประพฤติผิดจรรยาบรรณท าหนังสือรับการตักเตือน หรือหนังสือท าทัณฑ์บนให้ไว้ต่ออธิการบดีหรือ
ผู้บังคับบัญชาโดยระบุพฤติการณ์หรือรายละเอียดของการประพฤติผิดจรรยาบรรณไว้ให้ชัดเจนตามแบบ จ.๑ 
และ จ.๒ ท้ายข้อบังคับนี้ 
  ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหามีมูลการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิด
วินัยหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ด าเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดยให้ส่งเรื่องให้อธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชาด าเนินการต่อไป 

 หมวด ๔ 
กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ 

  ข้อ ๒๗  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณตามข้อบังคับนี้ให้
อุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งได้
ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งค าสั่งลงโทษ 
  การพิจารณาการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เป็นผู้มี
อ านาจหน้าที่พิจารณาด าเนินการ 
  ข้อ ๒๘  หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ตามข้อบังคับนี้  ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

บทเฉพำะกำล 
----------------------------- 

  ข้อ ๒๙  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการทางจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสอบสวน
โอนส านวนการสอบสวนไปให้ ก.จ.ม. ด าเนินการต่อไป 
  ให้ ก.จ.ม. ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
ข้าราชการและบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๙ ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

  ข้อ ๓๐ ในวาระเริ่มแรก ให้สภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ ก.จ.ม. ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้ง ก.จ.ม. แล้วเสร็จ ตามข้อบังคับนี้ 
  ประกาศ   ณ   วันที่    ๑๙   มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
         
        (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 



บทที่ ๔ 

บทบำทหน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

บทบำทของอำจำรย์ที่ปรึกษำที่มีต่อควำมส ำเร็จของนักศึกษำ 

 ในการด าเนินงานด้านวิชาการ และด้านกิจการนักศึกษาให้ส าเร็จลุล่วงไปได้นั้นจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
จากบุคคลากรหลายฝ่ายของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งที่ส าคัญมากก็คือ “อาจารย์ที่ปรึกษา” ซึ่งมีหน้าที่
เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรงต่อนักศึกษาทั้งงาน ด้านวิชาการ และงานด้านกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นผู้รับนโยบาย การด าเนินงานจากมหาวิทยาลัยและท าหน้าที่ก ากับดูแลงานทั้งสองด้านให้เป็นไปตาม
กรอบนโยบายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษายังมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปรับตัว 
ด้านการเรียน การเลือก และพิจารณาสาขาวิชา  การลงทะเบียน การเพ่ิม-ถอนรายวิชาและด้านวิชาการอื่น ๆ การกระตุ้นให้
นักศึกษาคิดริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน นอกจากนั้น ยังต้องประสานงาน
เกี่ยวกับงบประมาณและการใช้เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณและการด าเนินกิจการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งพัฒนานักศึกษาในความดูแลให้มีการ
พัฒนาในด้านบุคลิกภาพ ทั้งทางกาย สติปัญญา  อารมณ์  สังคม และความสนใจ 

 อาจารย์ที่ปรึกษา  หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการ
ด าเนินงานการให้ค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

 “อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ดูแล ส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้นักศึกษา
สามารถส าเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่
จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 1.   บทบาทหน้าที่ทั่วไป 

  1.1  ต้องศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย วิธีการด าเนินการ
กับข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ค าปรึกษา แนะน านักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ 

  1.2  ควรนัดพบกับนักศึกษาในความดูแลทั้งหมด ก่อนวันลงทะเบียน ทุกภาคการศึกษา เพ่ือ
ท าความรู้จัก ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติและระเบียบต่าง ๆ 

  1.3  ต้องแสดงตารางเวลา (Office hour) ไว้ที่ท างาน เพ่ือให้นักศึกษาเข้าพบอย่างน้อย
สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง 



  1.4  ควรติดตามผลการเรียนของนักศึกษาในความดูแลของตนเองเพ่ือช่วยแนะน าและ
ช่วยเหลือนักศึกษาและให้ความสนใจกับนักศึกษาในโครงการพิเศษหรือกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาในด้านต่าง  ๆ 

  1.5  ต้องสนใจติดตามข้อมูลของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปใช้ในการให้ปรึกษาแก่นักศึกษา 

  1.6  ควรสนใจพัฒนาตนเองทั้งในด้านเทคนิคในการให้ค าปรึกษาและด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้มี
ความสามารถ และมีคุณลักษณะของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี 

2.   บทบาทหน้าที่เฉพาะ 

 ภารกิจของอาจารย์ท่ีปรึกษาที่ต้องปฏิบัติ 

 2.1  กรณีการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

  2.1.1  เมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะก าหนดรหัส
ประจ าตัวนักศึกษาและจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ 

  2.2  กรณีให้ค าแนะน าด้านการเรียน 

 2.2.1  ให้ค าแนะน าด้านการเรียนและวิธีเรียนของนักศึกษาให้ถูกต้องตามที่ 

หลักสูตรก าหนด 

2.2.2  ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้อง 

กับแผนการศึกษา โดยให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ เช่น ระบบการศึกษา ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชา และหลักสูตร 

 2.3  กรณีลงทะเบียนเรียน และการเพิ่ม-ถอนรายวิชา 

       2.3.1.  การลงทะเบียนเรียน 

  2.3.1.1  เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบ เพ่ือให้ค าปรึกษาหารือ 

 2.3.1.2  ให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การเปลี่ยนรายวิชา  

การเพ่ิม-ถอนรายวิชา การยกเว้นรายวิชา ให้ค าปรึกษา และติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 

๒.๓.๑.๓  ศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความดูแลก่อนการลงทะเบียน   

ในทุกภาคการศึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

๒.๓.๑.๔  ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในวันลงทะเบียน ถ้าไม่สามารถอยู่ได้ให้มอบหมาย 

ผู้แทนและแจ้งให้คณะ/วิทยาลัย ทราบล่วงหน้า 

  2.3.1.5  ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนการลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 2.3.1.6  ก่อนลงชื่อในใบลงทะเบียนควรตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชา ชื่อ 

วิชา หมู่เรียน จ านวนหน่วยกิตก่อนลงนาม 

  2.3.1.7  ต้องตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตรวมให้ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

 

 



       2.3.2.  การเพิ่ม-ถอนรายวิชา 

2.3.2.1  ต้องถามสาเหตุของการเพิ่ม-ถอนรายวิชานั้น ๆ ของนักศึกษาก่อนจะลง 

นามค าร้องเพ่ิม-ถอนรายวิชา 

2.3.2.2  ตรวจสอบและพิจารณาการเพ่ิม-ถอนรายวิชานั้น ๆ และด าเนินการให้ 

ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

 2.4  พิจารณาค าร้องต่าง ๆ ของนักศึกษา และด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 

2.5  ดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบวินัยที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  

ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดวินัยเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลแก้ไข หากไม่ปรับปรุงให้ดีขึ้นให้
รายงานให้คณบดีทราบ เพ่ือพิจารณาน าเสนอรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายพิจารณา 

 2.6  กรณีการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  2.6.1  ศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

  2.6.2  ตรวจสอบคะแนนสะสมของนักศึกษาในความดูแล เพ่ือให้การปรึกษาแนะน า 

2.7  อาจารย์ท่ีปรึกษา ควรศึกษาระเบียบ ประกาศ ค าสั่งและข้อบังคับต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 สถาบันการศึกษาควรก าหนดคุณลักษะของอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตัวเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดนโยบาย ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของมหาวิทยาลัย 
โดยทั่วไปอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ 

2. มีความรับผิดขอบ 

3. ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 

4. มีความรู้กว้างขวาง  ทันต่อเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

5. มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

6. มีเหตุผลและความสามารถในการแก้ปัญหา 

7. มีความเมตตากรุณา 

8. ไวต่อการรับรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

9. มีทักษะในการสื่อสาร 

10. มีหลักจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษาและมีจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา 

11. มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

12. รู้บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดี 

13. มีประสบการณ์ในหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 



จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลืออบรมดูแลนักศึกษา ซึ่ งต้อง
ปฏิบัติในการท าหน้าที่ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพในการให้ค าปรึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา โดยจะไม่กระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม 

2. ต้องรักษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษาในความดูแลให้เป็นความลับ 
3. ต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ(ภายในขอบเขตความสามารถของตน) 

หากมีปัญหาใดที่เกินความสามารถท่ีจะช่วยเหลือได้ก็ควรแนะน านักศึกษาได้รับบริการจากผู้เชียวชาญเฉพาะทาง 
เช่น นักจิตวิทยาและแนะแนว แพทย์ จิตแพทย์ และนักกฎหมาย เป็นต้น 

4. ไม่ควรพิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือสถาบันใด ๆ  ให้นักศึกษาฟังในทางที่ก่อให้เกิด 
ความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือสถาบัน 

5. ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติท่ีเหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  มีคุณธรรมและ 
จริยธรรม มีความเมตตา เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา 

 การที่จะต้องท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา จึงควรมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ เพื่อเป็น
พ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษา ได้อย่างถูกต้อง 

1. การให้ค าปรึกษา  คือ กระบวนการที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง สภาพแวดล้อมและ
ปัญหาที่เผชิญอยู่ เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาหรือตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง 
และความสามารถเพ่ือการปรับตัวได้อย่างสอดคล้อง มีความสุข 

2. การให้ค าแนะน า เป็นวิธีที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้การช่วยเหลือกับนักศึกษาโดยตรงสิ่งที่
แนะน ามักเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่ ใช้กันอยู่ เป็นประจ า เช่น การลงทะเบียน  
การเพ่ิม-ถอนวิชาเรียน หรือปัญหาอ่ืนๆ ที่อาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีวุฒิภาวะและประสบการณ์มากกว่า ให้ค าแนะน า
ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม มักเป็นกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์หรือความรู้สึกส่วนใหญ่เป็นปัญหาในเรื่อง
ข้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆ ปัญหาที่ต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การเลือกวิชาเอก เลือกอาชีพ เป็นต้น 

3. เทคนิคการให้ค าปรึกษา  คือ กลวิธีที่น ามาใช้ในขณะให้ค าปรึกษา ซึ่งมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จในการให้ค าปรึกษา โดยเริ่มจากการสร้างสัมพันธภาพที่ดี เพ่ือให้นักศึกษารู้สึกว่าอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้ความเป็นกันเอง ให้ความอบอุ่น และสามารถเป็นที่พึงทางใจของนักศึกษาได้  เทคนิคเบื้องต้นที่ส าคัญและ
จ าเป็น อันดับแรกคือ 

  เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพ โดยปฏิบัติดังนี้ 
1. สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร  อบอุ่น ยิ้มแย้มแจ่มใส 
2. เปิดเผยมีความน่าไว้วางใจ 
3. มีความสนใจ  มีเมตตากรุณา 
4. มีความจริงใจและปฏิบัติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
5. ยอมรับในคุณค่าและความแตกต่างของบุคคล 
6. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด ท่าทางบุคลิก การฟัง ใช้การสื่อสารเชิงบวก 
7. พยายามท าความเข้าใจทั้งความรู้สึก ปัญหา และความต้องการของนักศึกษา

ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างจริงจังและจริงใจ 



  เทคนิคการให้ค าปรึกษา เป็นเทคนิคในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  ซึ่งต้องมีการศึกษาอบรม 
และมีการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ ความช านาญ จึงสามารถแก้ปัญหาของนักศึกษาได้อย่างกว้างขวาง 
อาจารย์ที่ปรึกษาที่มิได้ฝึกอบรมมาทางนี้โดยตรง แต่มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือนักศึกษาจึงจ าเป็นต้องศึกษาและฝึก
ทักษะในเทคนิคต่างๆ เพ่ือให้มีพ้ืนฐานความรู้ ความช านาญพอสมควรในการช่วยเหลือนักศึกษาอย่างไรก็ตาม ปัญหา
ของนักศึกษาบางอย่างเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากหรือต้องใช้เวลา เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจครอบครัว อารมณ์และ
ความรู้สึกอาจารย์ที่ปรึกษาต้องใช้เทคนิคในการให้ค าปรึกษาอย่างรัดระวังเพ่ือช่วยให้ปัญหาคลี่คลาย 
  สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือ การเป็นผู้ฟังที่ดี การให้ก าลังใจ ให้ความอบอุ่น และให้ความจริงจังและ
จริงใจในการช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มความสามารถ และหาทางออกเบื้องต้นอย่างดีที่สุดในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา 

4. กระบวนการให้ค าปรึกษา หมายถึง การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มาขอรับ
ค าปรึกษาที่มักจะมีความทุกข์ทางด้านอารมณ์ จิตใจโดยจะใช้กระบวนการพูดคุยกันอย่างมีล าดับขั้นตอน  
ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน  การให้ค าปรึกษามีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้  
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โดยแต่ละขั้นตอนสามารถปฏิบัติช้าบ่อย ๆ ย้อนกลับไปมาเป็นวงจร  หากไม่
เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปกระบวนการให้ค าปรึกษาจะต้องด าเนินการดังนี้ 

1. วางแผนล าดับขั้นตอนในการให้ค าปรึกษา 
2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาให้เหมาะสม 
3. จัดการปัญหาเชิงรุกและมีทีมงานที่เป็นเครือข่ายในการเชื่อมประสาน 
4. บันทึกรายงานผลการให้ค าปรึกษาและส่งต่อเป็นรายกรณี 
5. ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด 

กระบวนการให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้และเทคนิคทางจิตวิทยา ดังนั้นการ
ด าเนินการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ตามกระบวนการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยุ  
จึงต้องเป็นไปตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1.  การสร้างสัมพันธภาพ  เพ่ือให้ผู้ให้ค าปรึกษาท าความรู้จักสร้างความคุ้นเคยกับผู้รับการ
ปรึกษา ท าให้ผู้รับค าปรึกษาไว้วางใจและอบอุ่นใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้ให้ค าปรึกษา น าไปสู่การเปิดเผยปัญหา
และความรู้สึกที่แท้จริงโดยใช้ทักษะ เช่น การทักทาย (Greeting) การพูดเรื่องทั่วไป (Small talk) การใส่ใจ 
(Attending) และการเปิดประเด็น (Opening) 

2.  การส ารวจปัญหา เป็นขั้นตอนที่ผู้ให้ค าปรึกษาเปิดโอกาสให้ผู้รับค าปรึกษาเล่าถึงปัญหา
ต่าง ๆ ท าให้ผู้รับค าปรึกษาได้เรียนรู้ถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเอง เป็นการส ารวจ
ตนเอง เห็นปัญหาที่แท้จริง พบสาเหตุของปัญหาและรับรู้ความต้องการของตนเอง 

3.  การท าความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และความต้องการ เป็นขั้นตอนที่ผู้ให้ค าปรึกษา
จัดเรียงและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการส ารวจปัญหาร่วมกับผู้รับค าปรึกษา เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจ
ถึงปัญหา สาเหตุ และความต้องการของตนเอง  เพื่อประกอบในการวางแผนแก้ไขปัญหา 

4.  การวางแผนแก้ไขปัญหา เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ท าให้ทราบว่าปัญหาใด
เป็นปัญหาหลัก เร่งด่วน ของผู้รับค าปรึกษา และวางแผนแก้ไขตามลักษณะของปัญหา 

5.  การยุติการให้การปรึกษา  เป็นการยุติการให้ค าปรึกษาแต่ละครั้ง เพ่ือเป็นการตรวจสอบ  
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษาในสิ่งที่ได้พูดคุยและร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติ 
รวมถึงการนัดหมายต่อไป 

 



แนวปฏิบัติของผู้ให้ค าปรึกษา 

ตารางท่ี 1  แนวปฏิบัติของผู้ให้ค าปรึกษาตามกระบวนการให้ค าปรึกษา (กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2545) 

ขั้นตอนการให้
ค าปรึกษา 

แนวปฏิบัติของผู้ให้การปรึกษา วัตถุประสงค์ที่ 

1.  การสร้างสัมพันธภาพ - ให้การต้อนรับ อย่าง 
   ..... อบอุ่น จริงใจ 
   ..... เป็นธรรมชาติ 
   ..... สนทนาเรื่องท่ัวไป 
-ให้ความใส่ใจด้วย 
   ..... ท่าทางเป็นมิตรสนใจ 
   ..... ค าพูดชวนให้อยากคุยด้วย 
   ..... ยอมรับบุคคลที่มาหา 
-การตั้งค าถามต้องเอ้ือให้อยาก 
 เล่าเรื่อง 

ท าให้ผู้รับค าปรึกษา 
- เกิดความอบอุ่นใจ 
- คลายความเครียด 
- ไว้วางใจ 
- อยากบอกเรื่องราว

ของตน 

2.  ส ารวจปัญหา -การตั้งค าถาม 
    ..... ให้เหมาะสม 
   ..... เลือกใช้ในเวลาอันสมควร 
-การรับฟัง 
   ..... ตั้งใจฟัง  อดทนที่จะฟัง 
   ..... ยอมรับในสิ่งที่เขาพูด 
   ..... รับรู้ความรู้สึก 
-การสังเกตในขณะสนทนา ทั้ง 
   ..... ค าพูด น้ าเสียง อากัปกิริยา 
-การวางตนให้เป็นกลาง 
   ..... มองตามสภาพความเป็นจริง 
   ..... ไม่ตัดสิน 
   ..... ไม่ใส่ความคิด/ความรู้สึก 
        ของตน 

ท าให้ผู้รับค าปรึกษา 
- เปิดเผยความจริง 
- เปิดเผยความรู้สึก 
- พูดอย่างต่อเนื่อง 
- รับรู้ปัญหาของตนเอง 

3.  การเข้าใจปัญหา สาเหตุ 
ความต้องการ 

- สรุปเรื่องรวมที่เล่า 
- ชี้ประเด็นให้เข้าใจปัญหา 
- ให้ก าลังใจ 

   ..... การยอมรับความจริง 
   ..... ปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง 
   ..... ช่วยให้ตั้งเป้าหมายให้ 
       เหมาะสมและเป็นไปได้ 

ท าให้ผู้รับค าปรึกษา 
- กระจ่างในปัญหา 
- เข้าใจปัญหาของตน 
- รู้สาเหตุของปัญหา 
- รู้ความต้องการ 
- คิดแก้ปัญหา 

 
 
 



ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ขั้นตอนการให้
ค าปรึกษา 

แนวปฏิบัติของผู้ให้การปรึกษา วัตถุประสงค์ที่ 

4. การวางแผนแก้ปัญหา - ให้นักเรียน/ผู้รับค าปรึกษาส ารวจ   
    ทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือก 
- ให้ข้อมูลเพ่ือพิจารณาทางเลือก 
- เสนอแนะแนวทาง 
- ชี้ผลที่ตามมา 
- สรุปความ 

ท าให้ผู้รับค าปรึกษา 
- มีเป้าหมายในการ

แก้ปัญหา 
- ส ารวจทางเลือกการ

แก้ปัญหา 
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ
ทางเลือก 

- วางแผนแก้ปัญหา 
- เกิดก าลังใจ 
- ตัดสินใจด้วยตนเอง 

 
5. ยุติการให้ค าปรึกษา - ช่วยให้นักเรียน/ผู้รับค าปรึกษา 

     ทบทวนการตัดสินใจและสรุป 
     ความเข้าใจ 
- ส่งเสริมให้นักเรียน/ผู้รับค าปรึกษา 
     ให้เห็นคุณค่าในตนเอง 
- เสริมแรงให้นักเรียน/ผู้รับค าปรึกษา       
     เกิด การปฏิบัติ 
- ให้ก าลังใจ 
- เปิดโอกาสให้มีการพบครั้งต่อไป 
- นัดพบครั้งต่อไป 

ท าให้ผู้รับค าปรึกษา 
- ทบทวนการตัดสินใจ 
- สรุปความเข้าใจ

ระหว่างการให้
ค าปรึกษา 

- รู้คุณค่าที่มาขอรับ
ค าปรึกษา 

- มีแรงจูงใจน าไป
ปฏิบัติ 

- เกิดความพึงพอใจ
และม่ันใจ 

* พอใจไปพบตามนัด 
(การยุติให้ค าปรึกษาต้อง
เป็นไปด้วยความสบายใจทั้ง
สองฝ่ายและผู้รับค าปรึกษา
รู้สึกดีข้ึน) 

 
ทักษะที่จ าเป็นในการให้ค าปรึกษา 

 เพ่ือให้การให้ค าปรึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเกิดบรรยากาศที่เป็นกันเอง เกิดความรู้สึก 
อบอุ่นใจไว้วางใจ มีสัมพันธภาพที่ดี อันจะน าไปสู่การอยากเปิดเผยตนเองและปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการเข้าใจปัญหา เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหา ผู้ให้ค าปรึกษาควรใช้ค าพูดในการทักทายที่แสดงถึงการ
ยินดีต้อนรับ หรือการเต็มใจที่จะช่วยเหลือ เช่น “มีอะไรให้ครูช่วยไหม” หรือชวนคุยเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้มา
ขอรับค าปรึกษารู้สึกผ่อนคลาย เป็นกันเอง ถ้าผู้ให้ค าปรึกษามีทักษะในการเริ่มต้นพูดคุย ทักทาย เมื่อนักศึกษา
มาพบก็นับได้ว่าการให้ค าปรึกษามีแนวโน้มว่าจะประสบความส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง 



 ทักษะที่ใช้ในกระบวนการให้ค าปรึกษาที่ผู้ให้ปรึกษาควรศึกษาและฝึกฝน เพ่ือด าเนินการให้
ค าปรึกษามีประสิทธิภาพ มีดังต่อไปนี้ 

 1. ทักษะการฟัง (Listening) 

 ทักษะการฟังเป็นทักษะที่ผู้ให้ค าปรึกษาแสดงความเอาใจใส่ต่อภาษาพูดและภาษาท่าทางของผู้ขอรับ
ค าปรึกษา  โดยการสบตา พยักหน้า หรือการตอบรับ เช่น ครับ ค่ะ อ๋อ เป็นต้น 

 การฟังเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้ให้ค าปรึกษาควรฝึกฝนการฟังเพ่ือให้สามารถฟังเพ่ือให้สามารถฟังได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ ผู้ให้ค าปรึกษาควรปฏิบัติดังนี้ 

1) ตั้งใจฟัง ฟังอย่างมีสมาธิ  โดยการประสานสายตาเพื่อแสดงความเอาใจใส่ต่อสิ่งที่ผู้รับ 

ค าปรึกษาพูด ทั้งเนื้อหาสาระ ความรู้สึก รวมทั้งสังเกตท่าทางและน้ าเสียงประกอบด้วย 

2) ไม่แทรกหรือขัดจังหวะ  ยกเว้นผู้รับค าปรึกษาพูดมากและวกวน จึงใช้การสรุป 

ประเด็นปัญหาเป็นช่วง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

3) ไม่เปลี่ยนเรื่องและติดตามประเด็นปัญหาของผู้รับค าปรึกษา 
4) ให้เวลากับการฟัง ไม่แสดงอาการรีบ หรือดูนาฬิกา หรือท างานอื่น 

การฟังที่มีประสิทธิภาพ คือ 

1) สามารถที่จะคงความสนใจและมีจุดร่วมอยู่ในเรื่องที่ผู้รับค าปรึกษาพูด 
2) สามารถที่จะนั่งเงียบและตอบสนองเพ่ือแสดงถึงความใส่ใจในสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาพูด 
3) สามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาและอารมณ์ของผู้รับค าปรึกษาท่ีแสดงออกมา 

สิ่งท่ีต้องท าในการฟัง (Do’s in Listening) 

1) พยายามสบสายตาผู้พูดตลอดเวลาที่เขาพูด  
2) ตอบสนองตามการแสดงออกทางสีหน้าของผู้พูด เช่น ยิ้มหรือสงบนิ่ง แม้ว่าเรื่องนั้นท า

ให้ตกใจ 
3) พยายามที่จะคงความเงียบไว้ขณะที่หยุดคิดก่อนที่จะพูดต่อ 
4) ตรวจสอบบ่อยๆ ว่าฟังเนื้อหาได้ถูกต้องหรือไม่  โดยการทวนค าพูด 
5) ฟังว่าผู้ พูดพูดอะไร พูดอย่างไร  ส าเนียงที่พูด การพูดตะกุกตะกัก ตลอดจนการ

กระแอมกระไอ 
6) สังเกตการณ์แสดงออกทางสีหน้า สัญญาณมือ ตลอดจนภาษากายของผู้รับค าปรึกษา 
7) ใช้ค าถามเปิด เช่น อะไร อย่างไร 

สิ่งท่ีต้องไม่ท าในการฟัง (Don’it’s in Listening) 

1. ไม่ขัดจังหวะผู้พูดโดยการให้ความเห็น ถามค าถามหรือค าตัดสิน ซึ่งจะขัดขวางการ
เปิดเผยเรื่องราวของเขา 

2. ไม่แปลความจากสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาพูด  เพราะว่าจะท าให้เสียสัมพันธภาพได้ และผู้รับ
ค าปรึกษาอาจเกิดภาวะป้องกันตนเอง 

3. หลีกเลี่ยงการตั้งค าถามจ านวนมาก ๆ โดยเฉพาะในตอนเริ่มต้นให้ค าปรึกษา 
4. หลีกเลี่ยงการตั้งค าถามที่ตนอยากรู้  เพราะข้อมูลที่ได้อาจไม่จ าเป็นและไม่เกี่ยวข้องให้ 

การแก้ปัญหา 



5. ไม่ให้ข้อแนะน า  เพราะอาจเป็นข้อแนะน าท่ีผิดและผู้รับค าปรึกษาอาจปฏิเสธ 

ข้อแนะน าได ้

 2.  ทักษะการถาม (Questioning) 

  การถามเป็นทักษะที่จ าเป็นเพื่อจะได้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้รับค าปรึกษา  

และยังช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาและผู้ให้ค าปรึกษาเข้าใจความรู้สึก อารมณ์ และเรื่องราวต่าง ๆ มากขึ้น เพ่ือให้
เกิดความกระจ่างชัดในปัญหาซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป  โดยค าถามแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ 

1) ค าถามปลายปิด เป็นถามที่ใช้เมื่อต้องการค าตอบเฉพาะเจาะจง มักจะได้ค าตอบสั้น ๆ 
ที่เป็นลักษณะของการตอบรับหรือปฏิเสธเท่านั้น ค าถามปลายปิด เป็นค าถามที่ไม่ได้ข้อมูลอย่างละเอียดเป็น
ค าถามที่ต้องการค าตอบเพียงสั้น ๆ เช่น ใช่/ไม่ใช่ ดี/ไม่ดี ถูก/ผิด เป็นต้น ตัวอย่างค าถามปลายปิด  
เช่น เธอชอบเรียนวิชาคหกรรมไหม ค าตอบจะเป็นค าว่า ชอบ หรือ ไม่ชอบเท่านั้น 

2) ค าถามปลายเปิด เป็นค าถามที่ถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดของผู้รับค าปรึกษา 
เช่น วันนี้มีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังบ้าง ค าตอบที่ได้จะเป็นการอธิบาย เล่าเรื่อง ซึ่งจะท าให้ผู้ให้การปรึกษาได้ข้อมูล
ในเชิงลึก  เป็นประโยชน์ต่อการให้ค าปรึกษามากขึ้น 

 ข้อควรระวังในการใช้ทักษะการถาม คือ ไม่ขึ้นต้นค าถามด้วยค าว่า “ ท าไม” เพราะจะท า
ให้ผู้รับค าปรึกษาถูกบีบคั้นหรือกดดัน อาจท าให้เกิดการต่อต้าน ตัวอย่างเช่น ท าไมเธอจึงเป็นคนอย่างนี้   
เป็นต้น และไม่ควรถามค าถามตลอดเวลา เพราะจ าท าให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกเหมือนถูกสอบสวนมากกว่าจะ
ได้รับการปรึกษา นอกจากนี้ การถามควรสลับด้วยการฟัง ซึ่งอาจจะเป็นการทวนสรุปหรือสะท้อนความรู้สึกเป็นช่วงๆ   

ตารางท่ี 2 แสดงตัวอย่างค าถาม 

ตัวอย่างค าถามที่เกี่ยวข้องกับ 
ความรู้สึกและปฏิกิริยาทาง

ร่างกาย 

ตัวอย่างค าถามที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิด 

ตัวอย่างค าถามที่เน้นเรื่องการ
สื่อสารและการกระท า 

- คุณเริ่มรู้สึกเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ 
- เล่าให้ครูฟังเก่ียวกับความรู้สึก
เหงาของหนูหน่อยได้ไหม 
- เมื่อรู้สึกอาย คุณแสดงออกทาง
ร่างกายอย่างไร 
- มีความรู้สึกอ่ืนร่วมกับความรู้สึก
นี้บ้างไหม 

- คุณคิดว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณ 
- คุณคิดอะไรก่อนที่จะลาออก 
จากงาน 
- คุณกลัวหรือกังวลอะไรอยู่ใน
ขณะนี้ 
- ความคิดหลายอย่างที่อยู่ในใจ 
คุณความคิดไหนรุนแรงที่สุด 
- มีความคิดหรือภาพใดปรากฏขึ้น
ในใจบ้าง 

-  คุณแสดงออกอย่างไรใน
สถานการณ์นี้ 

-  คุณพูดอะไรออกไปบ้าง 

-  เวลาที่คุณพอใจ คุณแสดงออก
อย่างไรกับคนที่ท าให้คุณไม่พอใจ 

-  คุณแสดงพฤติกรรมนั้นบ่อยมั้ย 

-  เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณแสดง
พฤติกรรมนั้น 

หมายเหตุ : การใช้สรรพนามแทนตัวเองหรือนักศึกษาควรเหมาะสม ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงสถานภาพความคุ้นเคย
เป็นหลัก ก็จะช่วยให้สัมพันธภาพดูดีขึ้นด้วย 

 

 



 3.  ทักษะการเงียบ (Silence)  

 การเงียบเป็นทักษะที่สนับสนุนให้ผู้รับค าปรึกษาพูดต่อไปเรื่อย ๆ ผู้ให้ค าปรึกษาเพียงแต่แสดง
สีหน้าและกิริยาท่าทางว่าก าลังสนใจฟัง เข้าใจและรับรู้ในสิ่งที่ผู้ขอรับค าปรึกษาพูดออกมา 

 การเงียบเป็นกลวิธีที่ช่วยให้ผู้ให้ค าปรึกษาได้เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ขอรับค าปรึกษามากขึ้น 
และในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงมีการสื่อสารต่อกันด้วยภาษาท่าทาง เช่น การพยักหน้า การประสานสายตา 

 ข้อควรระวัง คือ 

1. อย่าใช้ทักษะการเงียบต่อกันมากเกินไป จนผู้รับค าปรึกษารู้สึกอึดอัด 
2.   ในระหว่างการใช้ทักษะการเงียบ ผู้ให้ค าปรึกษาต้องใช้ทักษะการสังเกตเพ่ือดูท่าทาง

ของผู้รับค าปรึกษาควบคู่ไปด้วย หรืออาจใช้กิริยาท่าทางของผู้ให้ค าปรึกษาเพ่ือสื่อว่าก าลังรับฟังอยู่ด้วยความ
สนใจและเข้าใจสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาก าลังพูดอยู่ในขณะนั้น 

3.   เมื่อผู้รับค าปรึกษายังไม่พร้อมที่จะพูดก็ไม่ควรพูด ท าลายความเงียบเสียเอง เพราะอาจ
ขัดขวางความรู้สึกต่าง ๆ ที่ก าลังพรั่งพรูให้หยุดชะงักลงได้ แต่ถ้าผู้รับค าปรึกษาเงียบนานเกินไปก็ควรใช้ค าพูด
กระตุ้น  เช่น มีอะไรบอกครูมั้ย หรือหนูก าลังคิดอะไรอยู่ เป็นต้น 

ตัวอย่างการใช้ทักษะการเงียบ 

   นักศึกษา : คุณแม่ของผมพูดว่า ... คนเราควรตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

   อาจารย์  : (พยักหน้า) 

นักศึกษา : วิชาคอมพิวเตอร์ ... อาจารย์สอนไม่รู้เรื่องเลย เข้ามาก็มีแต่บ่นว่าแถมยัง
มองพวกหนูด้วยสายตาดูถูก เวลาสอนก็วกไปวนมา จนพวกหนูสับสน 

อาจารย์  : ค่ะ/ครับ (เสียงเบา ๆ เงียบ) 

นักศึกษา : พออาจารย์ถามแล้วตอบผิดก็โดนว่า หาว่าไม่ตั้งใจฟัง หาว่าโง่ พวกหนูก็
เลยอยากเปลี่ยนอาจารย์ พออาจารย์รู้เข้า ถึงกับไม่ยอมมองหน้าพวกหนูอีกเลย .... 

   อาจารย์ : (พยักหน้า) 

  ข้อสังเกต อาจารย์หรือผู้ให้ค าปรึกษาอาจใช้การเงียบเชิงบวก คือการให้โอกาสนักศึกษาหรือ
ผู้รับค าปรึกษาได้คิด รวบรวม  เรียบเรียง หรือทบทวนข้อมูลที่จะบอกกล่าวกับอาจารย์ซึ่งอาจพูดเสริมก าลังว่า 
“ ลองใช้เวลานั่งคิดเงียบ ๆ แล้วค่อยเล่าให้ครูฟังก็ได้”   

 4. ทักษะการท าความกระจ่าง (Clarifying) 

  การท าความกระจ่างเป็นทักษะที่ผู้ให้ค าปรึกษาใช้เมื่อผู้รับค าปรึกษาพูดจาสับสนหรือวกวน 
สลับซับซ้อน หรือใช้ภาษาแสลง  ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องตั้งใจฟังและจับเรื่องราวให้ได้ หากผู้ให้ค าปรึกษาไม่
เข้าใจศัพท์ที่ผู้รับค าปรึกษาใช้ ผู้ให้ค าปรึกษาควรสอบถามเพ่ือความแน่ใจว่าเข้าใจสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาพูดได้
อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสรุปใจความหรือเรื่องราวเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาได้กระจ่างข้ึน 

  วัตถุประสงค์ของการใช้ทักษะการท าความกระจ่าง เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจให้แม่นย า 
ถูกต้อง ตรงกันระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษา ช่วยให้ความไม่ชัดเจนมีความชัดเจนแจ่มชัดมากขึ้น 

ข้อควรระวัง ทักษะนี้ผู้ให้ค าปรึกษาควรระมัดระวังประเด็นของปัญหา ไม่เบี่ยงเบนประเด็น 
ตัวอย่างการท าความกระจ่าง 



นักศึกษา : “ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมกลุ้มใจนี้ ผมไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และผมมักจะพูด
แต่เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้” 

อาจารย์  : “เธอรู้สึกวิตกกังวลในการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงประเด็น”  

นักศึกษา : “หนูอาจจะลืมมันได้ แต่หนูต้องอยู่กับมันค่ะ” 

อาจารย์  : “หนูอยากจะลืม  แต่หนูยังจ าเป็นต้องอยู่กับมัน” 

 5.  ทักษะการสะท้อนความรู้สึก (Reflection of Feeling) 

  ทักษะการสะท้อนความรู้สึก เป็นการถอดความจากค าพูดของผู้รับค าปรึกษาออกมาในเชิงของ
ความรู้สึกมากกว่าสาระค าพูด เป็นการช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองที่สับสนและ
คลุมเครือ และการสะท้อนความรู้สึกยังช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาตระหนักและรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของปัญหาของ
ตนเองอย่างชัดเจนมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการใช้ทักษะการสะท้อนความรู้สึก เพ่ือส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ผู้รับค าปรึกษา
ให้แสดงความรู้สึกของตนให้เกิดความชัดเจนในความรู้สึกที่ครอบง าตนเองอยู่  อันจะน าไปสู่การเข้าใจตนเอง 
ตามความเป็นจริง และผู้รับค าปรึกษาจะมีความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของตนเองมากยิ่งข้ึน รู้สึกว่าตนเองเป็น
เจ้าของความรู้สึกนั้นอย่างแท้จริง 

ข้อควรระวัง  อย่าพูดซ้ าซาก เช่น เธอรู้สึกว่า ..... เธอคิดว่า ...... ดูเหมือนว่า .... เพราะจะท า
ให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกว่าผู้ให้ค าปรึกษาขาดความจริงใจหรือจนด้วยค าพูด ไม่สามารถที่จะใช้ค าพูดอ่ืนได้ และ
อย่าสะท้อนทุกค าพูด ควรสะท้อนเพียงบางครั้งที่เห็นว่าเป็นจุดส าคัญที่น่าสะท้อน ภาษาที่ใช้ต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับวัยของผู้รับค าปรึกษา และในกรณีที่ผู้รับค าปรึกษาแสดงอารมณ์ของตนออกมาอย่างชัดเจนแล้ว 
ผู้ให้ค าปรึกษาไม่จ าเป็นต้องใช้ทักษะการสะท้อนความรู้สึก  เพราะความรู้สึกที่แสดงออกมิใช่สิ่งที่แฝงเร้น
คลุมเครือ หรือขาดความชัดเจนต่อการรับรู้ของผู้รับค าปรึกษาอีกต่อไป 

ตัวอย่างการสะท้อนความรู้สึก 

นักศึกษา : “อาจารย์ค่ะ เพ่ือนของหนูบางทีเขาก็ดีกับหนู คอยช่วยเหลือทุกอย่าง อยู่ดี ๆ  ก็     

    ท าเป็นไม่สนใจ หนูไม่รู้ว่าเขาโกรธหนูเรื่องอะไร” 

อาจารย์  : “การที่เพ่ือนเปลี่ยนไปท าให้หนูรู้สึกกังวล” 

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

 6.  ทักษะการให้ก าลังใจ (Encouraging) 

  การให้ก าลังใจ หมายถึง การใช้ค าพูดและการกระท าเพ่ือลดและผ่อนคลายความทุกข์ใจ 
ความเดือดร้อนใจ ความรู้สึกเจ็บปวด ชอกช้ า เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษามีก าลังใจในการด าเนินชีวิต สามารถเผชิญ
ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง การให้ก าลังใจด้วยวาจาหรือแววตา สีหน้า ท่าทาง ตามจังหวะอันควร จะช่วยให้
ค าปรึกษามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์  ความรู้สึก  เช่น เสียใจ เศร้าใจ สิ้นหวัง หมดก าลังใจ คิด ว่าตนเอง 
ไร้ค่า ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการให้ก าลังใจเชิงจิตวิทยา (Psychological support) ที่ใช้ในการให้การปรึกษา  
ซึ่งเป็นการให้ก าลังใจโดยอิงตามศักยภาพของผู้รับค าปรึกษาเป็นหลัก  จ าเป็นต้องมีการฝึกทักษะ เพ่ือให้เกิด
ความม่ันใจก่อนน าไปใช้ ซึ่งมีข้ันตอนของการให้ก าลังใจ โดยการส ารวจอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ด้วยการใช้



ค าถามปลายเปิด/การทวนความ เมื่อผู้รับค าปรึกษาพูดถึงอารมณ์ ความรู้สึกของตน ผู้ให้ค าปรึกษาจับอารมณ์
ความรู้สึกได้แล้วจึงปฏิบัติต่อไปนี้ 

1) สะท้อนความรู้สึก 
2) ค้นหาศักยภาพของผู้รับค าปรึกษา โดยใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษา 

ได้พูดถึงศักยภาพของตนภายใต้ความรู้สึกนั้น ๆ 
3) สนับสนุนศักยภาพหรือการให้ก าลังใจ โดยเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาผูกพัน เช่น 

บุคคลที่เขารัก 

  ข้อควรระวัง การให้ก าลังใจต้องท าด้วยความจริงใจ โดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและ
สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ในตัวผู้รับค าปรึกษา อีกทั้งไม่ควรให้ก าลังใจเพ่ือกลบเกลื่อนความรู้สึกท้อแท้ของผู้รับ
ค าปรึกษาซึ่งจะน าไปสู่การละเลยปัญหา และไม่ควรใช้การให้ก าลังใจเพ่ือสร้างความหวังที่ไม่อยู่บนพ้ืนฐานของ
ความจริง 

ตัวอย่างการให้ก าลังใจ 

นักศึกษา : “ผมอยู่บ้านกับน้องเพียงสองคน พ่อแม่ไปค้าขายต่างจังหวัด นาน ๆ  

              กลับมา ผม   ต้องดูแลตัวเอง และน้องตามล าพัง” 

อาจารย์  :  “คุณมีความรับผิดชอบ เป็นพี่ท่ีดี สามารถดูแลน้องได้” 

นักศึกษา :  “เทอมที่ผ่านมา ผมคิดว่าผมตั้งใจเรียน ส่งงานครบ และท าข้อสอบได้ 

               ผมว่าผมน่าจะได้คะแนนที่ดีแน่นอน”  

   อาจารย์ :   “เธอท าได้ดีมาก ครูจะคอยเป็นก าลังใจให้นะคะ” 

 7. ทักษะการเผชิญหน้า (Confrontation)  

 ทักษะการเผชิญหน้า หมายถึง การบรรยายความไม่สอดคล้องกันในพฤติกรรมของผู้รับ
ค าปรึกษา บางค าพูดกับการกระท าหรือสีหน้า เมื่อผู้รับค าปรึกษาปกปิด บิดเบือน หรือเบี่ยงเบนความจริง
เกี่ยวกับตนเองหรือปกป้องตนเอง ไม่ให้เกิดความเข้าใจตนเอง และไม่ให้เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปในทาง
ที่เป็นประโยค ผู้ให้ค าปรึกษาจะใช้ทักษะเผชิญหน้าเพ่ือช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาพิจารณาถึงความเป็นจริงมากขึ้น 
รับรู้ความเบี่ยงเบนจากข้อเท็จจริงมากข้ึน และช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาส ารวจการมองสถานการณ์นั้นใหม่ 

 โอกาสที่ผู้ให้ค าปรึกษาควรใช้ทักษะการเผชิญหน้า คือเมื่อผู้รับค าปรึกษากล่าวอย่างหนึ่ง
แสดงออกหรือกระท าอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่สอดคล้องกัน ลักษณะของความไม่สอดคล้องกันพอจะสรุปได้ดังนี้ 

1.  ความไม่สอดคล้องกันระหว่างค าพูดกับพฤติกรรม เช่น พูดว่า “ตอนนี้ฉันมีความสุขดี” 
แต่สีหน้าเศร้าหมอง หลบตาลงต่ า 

2.  ความไม่สอดคล้องกันระหว่างค าพูดกับการกระท า เช่น พูดว่า “ ผมจะเริ่มลงมือเขียน
จดหมายสมัครงานเสียที” แต่ผู้พูดมิได้ปฏิบัติ 

3.  ค าพูด 2 ค าพูดที่ขัดแย้งกัน หรือค าพูดไม่คงที่ เช่น “เขาไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอ่ืนอีก
หลายคน ซึ่งฉันเองไม่ได้รู้สึกเดือนร้อนอะไร แต่คิดว่าเขาน่าจะท าอะไรที่มีความคิดมากกว่านี้” 

4.  พฤติกรรมที่ไม่ใช่ค าพูด 2 อย่างที่ขัดแย้งกันหรือไม่คงที่ เช่น ผู้รับค าปรึกษามีสีหน้า
กังวลและยิ้มในเวลาเดียวกัน 



วัตถุประสงค์ของการใช้ทักษะการเผชิญหน้า คือ การช่วยเหลือให้ผู้รับค าปรึกษาให้รับรู้ในข้อคิดที่
เบี่ยงเบนสับสนของตนชัดเจนขึ้น ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถส ารวจสถานการณ์นั้นใหม่ โดยตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของข้อเท็จจริง เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจตนเองและมองเห็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองได ้

ข้อควรระวัง  ในการใช้ทักษะการเผชิญหน้า คือ การเผชิญหน้ามิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะโจมตี  
ผู้รับค าปรึกษาหรือต้อนเขาให้จนมุม หรือมิได้มุ่งให้ผู้ให้ค าปรึกษาระบายความอึดอัดของตนไปยังผู้รับ
ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาต้องระมัดระวังท่วงทีของของตนมิให้เป็นเสมือนการต าหนิผู้รับค าปรึกษา หรือระวังที่
จะไม่มองว่าความสับสน ความไม่สอดคล้องของผู้รับค าปรึกษานั้นเป็นตัวปัญหา ในกรณีนี้ ผู้ให้ค าปรึกษาต้อ ง
ส ารวจ ระดับเสียง น้ าเสียง และพฤติกรรมที่ไม่ใช้ค าพูดที่เป็นภาษาทางร่างกายของตนมิให้สื่อออกมา 

การเผชิญหน้าที่มีประสิทธิผลจะท าให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจตนเองชัดเจนขึ้น ยอมรับตนเองมากขึ้น 
ลดความกังวลและลดการปกป้องตนเองลง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนไปในทางที่เจริญงอก
งาม หากผลไม่เป็นไปตามนี้ ผู้ให้ค าปรึกษาต้องหยุดใช้ทักษะนี้ และใช้ทักษะอ่ืน ๆ เพ่ือแสดงความเข้าใจและ
เสริมความเข้าใจในตัวผู้รับค าปรึกษาแทน เช่น ทักษะการสะท้อนความรู้สึก ทักษะการสรุปความ เป็นต้น 

ตัวอย่างการใช้ทักษะการเผชิญหน้า 

 นักศึกษา : “หนูรู้สึกสบายใจ” (แสดงอาการขมวดคิ้ว) 

 อาจารย์ : “หนูบอกว่าหนูรู้สึกสบายใจ แต่หนูก าลังขมวดคิ้ว” 

 นักศึกษา : “กลุ่มให้การปรึกษามีความหมายต่อชีวิตผมมาก” 

       (ไม่เข้ากลุ่มในการปรึกษาอีก 2 ครั้งต่อมา) 

อาจารย์ : “เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน คุณบอกว่าการให้ค าปรึกษามีความหมายต่อคุณมากแต่ครู   

               สังเกตว่าคุณขาดการเข้ากลุ่มถึง 2 ครั้งต่อมา” 

 8. ทักษะการสรุปความ (Summarization) 

 การสรุปความ เป็นการรวบรวมข้อความประเด็น และสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้ค าปรึกษา
หรือความเข้าใจความส าคัญทั้งหมดของความคิด อารมณ์  ความรู้สึกที่ผู้รับค าปรึกษาสื่อออกมาด้วยภาษาพูด 
และภาษาท่าทาง เพ่ือช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาและผู้ให้ค าปรึกษาได้เข้าใจเรื่องราวที่ก าลังสนทนาได้อย่างถูกต้อง
ตรงกัน และได้ใจความที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น 

นักศึกษา: “ หนูรู้สึกกลัว พ่อต้องตีหนูตายแต่ถ้าพ่อรู้ว่าหนูท้อง พ่อรักหนูมาก พ่อคาดหวังใน 

ตัวหนูสูงมาก แต่หนูกับแฟนก็รักกันมากด้วย หนูคิดว่าหนูจะเรียนหนังสือจบได้แน่แต่พ่อจะเข้าใจหนูไหม” 

  อาจารย์ : “สรุปว่า ตอนนี้หนูกังวลเรื่องพ่อ หนูกลัวพ่อจะลงโทษ กลัวพ่อผิดหวังในตัวหนู   
และกังวลว่าท่านจะไม่เข้าใจว่าหนูจะหาหนทางเรียนให้จบได้” 

 

หมายเหตุ  ในการให้ค าปรึกษาแต่ละครั้ง แต่ละเรื่องอาจารย์ไม่จ าเป็นต้องใช้ทักษะทั้ งหมดเสมอไป แต่ต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสม 

 

 



 
ประกาศ 

เรื่อง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร 
พ.ศ. 2557 

----------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการและผู้บริหาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 วรรคสอง ข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. 
2557  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. 2557” 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะ
อาจารย์ผู้สอนและผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 

ข้อ 4 ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ต้องมีภาระงานที่เป็นกลุ่มงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  ผลงานทาง
วิชาการ และพัฒนาเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้ 

(1) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(ก) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด ปีละหนึ่งรายการ หรือ 

(ข) ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด         
ปีละหนึ่งรายการ หรือ 

(ค) ผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปีละหนึ่งรายการ หรือ 

(ง) บทความทางวิชาการ ปีละสองรายการ 

(2) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

(ก) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด ปีละสองรายการ หรือ 

(ข) ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ปีละ
สองรายการ หรือ 

(ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปีละสองรายการ   

 



 

(รองศาสตราจารย์พงศ์  หรดาล) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

(3) ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

(ก) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด ปีละหนึ่งรายการ หรือ 

(ข) ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด             
ปีละสองรายการ หรือ 

(ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณ ะอ่ืนที่ เที ยบได้กับ งานวิจัยตาม (ก ) ปี ละ              
สองรายการ 

ข้อ 5 ผลงานทางวิชาการตามข้อ 4 ในแต่ละรายการอาจเป็นผลงานของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ผู้เดียว หรือเป็นผลงานร่วมกับผู้อ่ืนก็ได้ ทั้งนี้สัดส่วนที่เหมาะสมให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ  6   ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการรายงานภาระงานของตน เองต่อมหาวิทยาลั ย                 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยผ่านคณะ/วิทยาลัยที่สังกัดและคณบดีลงนามรับรองการปฏิบัติงานของอาจารย์  
เพ่ือรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อ 7  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้บริหารให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 8  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้  

ประกาศ ณ วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

   อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
เรื่อง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร 

พ.ศ. 2557 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต้องมีภาระงานขั้นต่ าอย่างน้อย 35 ภาระงานต่อสัปดาห์ 
(หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์) ตามกลุ่มงานดังนี้ 

1. กลุ่มงานสอน  18  ภาระงานต่อสัปดาห์ 

งานสอน ต้องมีชั่วโมงสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 18 ภาระงาน และมีภาระงานด้านการเป็น             
ที่ปรึกษางานโครงการปัญหาพิเศษ  งานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี งานนิเทศ  การเตรียมและ                   
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การเตรียมสหกิจศึกษา  และงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  งานที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคนิพนธ์  และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ตามค าสั่งของ
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. กลุ่มงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  1.5  ภาระงานต่อสัปดาห์ 

5. กลุ่มงานพัฒนานักเรียน/นักศึกษา  3.5  ภาระงานต่อสัปดาห์ 

6. กลุ่มงานพัฒนามหาวิทยาลัยและงานอ่ืน ๆ   1.5  ภาระงานต่อสัปดาห์ 

 
 

 

 

 

 



1. กลุ่มงานสอน  18  ภาระงานต่อสัปดาห์ 
1.1 งานสอน   

งานสอน ภาระงาน หมายเหตุ 

1. การสอนระดับ 
ต่ ากว่ าป ริญ ญ าตรี  และ
ปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

ส าหรับรายวิชาทั่วไป 
1 ชั่วโมง  =  1.5 ภาระงาน 

 

 

2. การสอนภาคพิเศษ 
2.1 ระดับปริญญาตรี  
2.2 ระดับปริญญาโท 
2.3 ระดับปริญญาเอก 

 
1 ชั่วโมง  =  1.5 ภาระงาน 
1 ชั่วโมง  =  2 ภาระงาน 
1 ชั่วโมง  =  3 ภาระงาน 

 

3. สอนร่วม/รับผิดชอบ 
รายวิชาเตรียมฝึกประสบ - 

การณ์ วิช าชีพ  เตรียมสหกิ จ
ศึกษา ในกรณีที่ ไม่มีการออก
ฝึกงาน  

3 ชั่วโมง  =  4.5 ภาระงาน 

มีค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาต่าง ๆ กรณีรายวิชาที่สอน
ร่วมให้แบ่งสัดส่วนตามจ านวนอาจารย์
ที่รับผิดชอบสอน 

1.2 งานอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปัญหาพิเศษ/งานวิจัย/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ วิทยานิพนธ์   
 

งานที่ปรึกษา ภาระงาน หมายเหตุ 

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

ที่ปรึกษาหลัก = 1.0 x จ านวนเรื่อง 
ที่ปรึกษาร่วม  = 0.5 x จ านวนเรื่อง 

ก าหนดให้เป็นภาระงานได้ 
1 ภาคการศึกษา 

2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท 

ทีป่รึกษาหลัก = 1.5 x จ านวนเรื่อง 
ที่ปรึกษาร่วม  = 0.5 x จ านวนเรื่อง 

ก าหนดให้เป็นภาระงานได้ 
1 ภาคการศึกษา 

3. วิทยานิพนธ์  เพ่ื อการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

ที่ปรึกษาหลัก = 2.0 x จ านวนเรื่อง 
ที่ปรึกษาร่วม  = 1.0 x จ านวนเรื่อง 

ก าหนดให้เป็นภาระงานได้ 
2 ภาคการศึกษา 

4. วิทยานิพนธ์  เพ่ื อการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

ที่ปรึกษาหลัก = 3.0 x จ านวนเรื่อง 
ที่ปรึกษาร่วม  = 2.0 x จ านวนเรื่อง 

ก าหนดให้เป็นภาระงานได้ 
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 จ านวนเรื่อง 
 

มีค าสั่งแต่งตั้งโดยเฉพาะ 
ที่นอกเหนือจากงาน 

ที่ปรึกษาอ่ืน 
 



1.3 งานนิเทศนักศึกษา   
 

งานนิเทศนักศึกษา ภาระงาน หมายเหตุ 
1. งานนิเทศการฝึกประสบการณ์

วิช าชีพของนั กศึ กษ าตามที่               
คุรุสภาก าหนด 

งานนิเทศวิชาเฉพาะสาขา= 0.4 x จ านวนนักศึกษา มีค าสั่งของ
มหาวิทยาลัย 

งานนิเทศท่ัวไป = 0.3 x จ านวนนักศึกษา 
2. ง า น นิ เท ศ ก า ร เต รี ย ม ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพ/การฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษา 

0.2 x จ านวนนักศึกษา 
 

มีค าสั่งของ
มหาวิทยาลัย 

2. กลุ่มงานวิจัย งานสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและพัฒนาเทคโนโลยี    7  ภาระงานต่อสัปดาห์ 

2.1 งานวิจัย   
 

งานวิจัย 
สัดส่วนแหล่งทุน 

ภายในมหาวิทยาลัย 
หมายเหตุ ภาระงาน 

งบประมาณที่ได้รับ 
(บาท) 

งานวิจัยเดี่ยว งานวิจัยกุล่ม 

ไม่เกิน 30,000 
 

4.0 เฉลี่ยตาม
สัดส่วนงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

ก าหนดให้เป็นภาระงานได้ 2 ภาคการศึกษา 
เมื่อส่งผลงานวิจัยที่สมบูรณ์กับสถาบันวิจัย
และพัฒนาและเป็นงานวิจัยที่ ได้รับการ
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ 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 
 

งานพัฒนาผลงานวิชาการ ภาระงาน หมายเหตุ 

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

เผยแพร่ 
ในประเทศ 

เผยแพร่
ต่างประเทศ 

ก าหนดให้เป็นภาระงานได้ 
1 ภาคการศึกษา เมื่อน า
เอกสารที่เผยแพร่มาแสดง
ประกอบ 

บทความ 
วิจัย* 

บทความ 
วิชาการ* 

บทความ 
วิจัย 

บทความ 
วิชาการ 

2.0 1.0 4.0 2.0 
2. งานแต่งเรียบเรียง งานแปล งาน

เอกสารประกอบการสอน เอกสารค า
สอน ต ารา หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับ
การขอผลงานวิชาการ 

งานเดี่ยว ผู้ร่วมงาน 

ก าหนดให้เป็นภาระงานได้ 
1  ภ าคการศึ กษ า เมื่ อ
ส่งผลงานต่อมหาวิทยาลัย 

4.0 เฉลี่ยตามสัดส่วนงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. งานปรับปรุง พัฒนาต ารา เอกสาร
ป ระกอบ การสอน ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเนื้อหา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2.0 เฉลี่ยตามสัดส่วนงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4. งานสร้างสรรค์/การประพันธ์
เพ ล ง  ผ ล ง าน จิ ต ร ก ร รม /
ประติมากรรม/ภาพ พิม พ์ /
สื่ อผสม และผลงานศิลปะ
รูปแบบอ่ืน ๆ และได้จดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 

งานเดี่ยว ผู้ร่วมงาน 
ก าหนดให้เป็นภาระงานได้ 
1  ภ าคการศึ กษ า เมื่ อ
ส่งผลงานต่อมหาวิทยาลัย 
และมีการจดอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร  

4.0 / 6.0 เฉลี่ยตามสัดส่วนงาน 
ที่รับผิดชอบ 

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

2.0 เฉลี่ยตามสัดส่วนงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนดให้เป็นภาระงานได้ 
1  ภ าคการศึ กษ า เมื่ อ
ส่งผลงานต่อมหาวิทยาลัย 

6. งานประดิษฐ์นวัตกรรมหรืองาน
ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ต่ า ง  ๆ  ที่ ใ ช้
กระบวนการวิจัยที่ผ่ านการ
ประเมิน (Peer Review) และ
ได้รับการเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ
ในศาสตร์นั้น ๆ 1 ชิ้นงาน 

3.0 เฉลี่ยตามสัดส่วนงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนดให้เป็นภาระงานได้ 
3 ภาคการศึกษา นับตั้งแต่
เริ่มท าจน เสร็จสมบู รณ์ 
โดยส่งผลงานและหลักฐาน
ต่อมหาวิทยาลัย 

7. งานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
ที่จัดโดยหน่วยงานภายใน 

0.25  มีเอกสารหนังสือ/ค าสั่งแจ้ง
มหาวิทยาลัยและสรุปรายงาน
ที่ น าไปสู่ การปฏิ บั ติ ให้
มหาวิทยาลัยทราบ (นับภาระ
งานต่อครั้งแต่รวมแล้วไม่เกิน 
1 ภาระงาน) 

8. งานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 

0.5 

 



*บทความวิจัย หมายถึง งานเขียนที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัย ให้มีความ
กระชับและสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอความรู้หรือวิธีการใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์จาก
ผลงานวิจัย ซึ่งมีบางส่วนหรือทั้งหมดมาจากงานวิจัยของผู้เขียนและต้องน าเสนอบทความวิจัยในวารสารทาง
วิชาการ หรือต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการให้มีการบรรณาธิการและน าไป
รวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ของการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

**บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบาย หรือ
วิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการส ารวจวรรณกรรมเพ่ือ
สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวล
ร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย และ
เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจนใน
ระดับชาติ และมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความ 

2.3  งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 

งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ภาระงาน หมายเหตุ 

1. งานพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
(ประธานกรรมการ/กรรมการ
และเลขานุการ) 

3.0 
 

ก าหนดให้เป็นภาระงานได้ 2 ภาคการศึกษา 
นับตั้งแต่เริ่มท าจนเสร็จสมบูรณ์และผ่านการ
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 ก าหนดให้เป็นภาระงานได้ 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 หมายเหตุ 

1. งานรับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.0 
 

มีเอกสาร/ค าสั่งแจ้งมหาวิทยาลัย (ไม่เกิน 3 
ภาระงาน) 

2. การเป็นอาจารย์พิเศษสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ไม่นับภาระงาน อนุญาตให้ไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีเอกสารดังนี ้

1. หนังสือเชิญจากหน่วยงาน 
2. บันทึกขออนุญาตมหาวิทยาลัย 
3. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจากหน่วยงาน 

3. การจัดโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน (ประธาน/กรรมการและ
เลขานุการ) 

2.0 มีค าสั่งแต่งตั้งและส่งผลประเมินโครงการฯ 

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  ให้แก่นักศึกษาเพ่ือฝึก
ประสบการณ์ในด้านทักษะต่าง ๆ  ความรู้ เจต
คติ  แลกเปลี่ยนความรู้  โดยร่วมกับชุมชน 
บุ คลากรภายนอก และองค์ การต่ าง  ๆ 
(ประธาน/กรรมการและเลขานุการ) 

2.0 มีค าสั่งแต่งตั้งและส่งผลประเมินโครงการฯ 
(ไม่เกิน 4 ภาระงาน) 

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

1.0 มีค าสั่งแต่งตั้งและส่งผลประเมินโครงการฯ 
(ไม่เกิน 4 ภาระงาน) 

11. เข้าร่วมประชุมตามโครงการบริการ
วิชาการจัดโดยหน่วยงานภายใน 

0.5 มีเอกสารหนังสือ/ค าสั่งแจ้งมหาวิทยาลัย และมีสรุป
รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน (ไม่เกิน 2 ภาระงาน) 

12. เข้าร่วมประชุมตามโครงการบริการ
วิชาการจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

1 มีเอกสารหนังสือ/ค าสั่งแจ้งมหาวิทยาลัย และมีสรุป
รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน (ไม่เกิน 2 ภาระงาน) 

 



4. กลุ่มงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  1.5  ภาระงานต่อสัปดาห์ 
 

งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภาระงาน หมายเหตุ 

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

1.0 
 

มีค าสั่งหรือเอกสารอ้างอิง 
(ต่อจ านวนโครงการฯ และ
รวมไม่เกิน 2 ภาระงาน) 

2. งานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและสืบสาน              
อันเกี่ยวเนื่องกับศิลปะและวัฒนธรรม (กรรมการ) 

0.5 

3. งานโครงการ/กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา และประเพณี
อันดีงามของชุมชน (ประธาน/กรรมการและเลขานุการ) 

1.0 

4. งานโครงการ/กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา 
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. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ/ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ประธาน/กรรมการและเลขานุการ) 

1.0 มี ค าสั่ งแต่ งตั้ งและส่ งผล
ประเมินโครงการฯ (ไม่เกิน 2 
ภาระงาน) 10. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(กรรมการ) 
0.5 

5. กลุ่มงานพัฒนานักเรียน/นักศึกษา  3.5  ภาระงานต่อสัปดาห์ 
 

งานพัฒนานักศึกษา ภาระงาน หมายเหตุ 

1. งานให้ค าปรึกษา (โดยมีการบันทึก
ตามแบบฟอร์มคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา) 

1.0 x จ านวนครั้งที่
ประชุมนักเรียน/นักศึกษา 
 

มีค าสั่งหรือเอกสารอ้างอิง (ต่อจ านวน
หมู่เรียนครั้งละ 1 ภาระงาน และรวม  
ไม่เกิน 3 ภาระงาน) 

2. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาต่อหน่วยงานที่
สั งกั ด  (โด ยมี ก ารบั น ทึ ก ต าม
แบบฟอร์มคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา) 

1.0 มีเอกสารอ้างอิงตามแบบฟอร์มคู่ มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

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

2.0/1.0 มีค าสั่งแต่งตั้งและส่งผลการประเมิน
โครงการฯ (รวมไม่เกิน 3 ภาระงาน) 



5. กลุ่มงานพัฒนานักเรียน/ นักศึกษา(ต่อ)  3.5  ภาระงานต่อสัปดาห์ 
 

งานพัฒนานักศึกษา ภาระงาน หมายเหตุ 

4. งานที่ปรึกษาชมรม/ชุมนุม 0.5 x จ านวนครั้งที่
ประชุมให้ค าปรึกษา 

 

มี ค าสั่ งห รื อ เอก ส าร อ้ า ง อิ ง  (ร วม              
ไม่เกิน 2 ภาระงาน) 
- ใน  หนึ่ งชุ มนุ ม  นั บภาระงาน ให้

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ไม่ เกิน 4 คน 
และหนึ่ งชมรมนั บภ าระงาน ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 6 คน) 

- ให้แสดงหลักฐานความส าเร็จของ
งานโครงการที่นักศึกษากระท า 

5. งานปฏิบัติหน้าที่ประจ าในฝ่าย 
ต่าง ๆ ของกองพัฒนานักศึกษา 

 มี ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใน                
ฝ่ายต่าง ๆ ของกองพัฒนานักศึกษา 

6. กลุ่มงานพัฒนามหาวิทยาลัยและงานอ่ืน ๆ  1.5  ภาระงานต่อสัปดาห์ 
 

งานพัฒนามหาวิทยาลัยและงานอ่ืน ๆ ภาระงาน หมายเหตุ 

1. งานในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาวิชาการ/สภา
คณาจารย์และข้าราชการ  

1.0 
 

มี ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง แ ล ะ มี
หลักฐานการปฏิบัติ งาน
ประกอบ   2. งานเลขานุการในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาวิชาการ/

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

2.0 

3. งานอนุกรรมการในสภามหาวิทยาลัย/สภาวิชาการ/คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

0.5 

4. งานกรรมการที่ปฏิบัติต่อเนื่องมีภาระงานและหน้าที่ชัดเจน                
ในส านั ก งาน  คณ ะ/ศูนย์ /ส านั ก /หน่ วยงาน เที ยบ เท่ าที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

1.5 

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

1.0 มีค าสั่งแต่งตั้ง (รวมไม่เกิน 
2  ภ า ร ะ ง า น )  แ ล ะ มี
หลักฐานการปฏิบัติ งาน
ประกอบ 

6. งานที่ใช้เวลาปฏิบัติหน้าที่ เป็นครั้งคราว (ประธานกรรมการ/
กรรมการและเลขานุการ/กรรมการ) 

0.5 

 

 

 
 
 
 
 



มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
 

งานบริหาร ภาระงาน หมายเหตุ 

1. อธิการบดี 35.0 สอนไม่น้อยกว่า 4.5 ภาระงาน 
(เฉพาะบุคลากร) 

2. รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/สถาบันหรือ
เทยีบเท่า 

30.0 สอนไม่น้อยกว่า 4.5 ภาระงาน 
(เฉพาะบุคลากร) 

3. ผู้ช่วยอธิการบดี/รองคณบดี/รองผู้อ านวยการส านัก/
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต 

25.0 สอนไม่น้อยกว่า 9 ภาระงาน   

4. รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต 20.0 สอนไม่น้อยกว่า 12 ภาระงาน   
5. ประธานกรรมการในคณะกรรมการประจ าหลักสูตร/

หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าส านัก/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

15.0 สอนไม่น้อยกว่า 13.5 ภาระงาน   

6. กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 

7.5 สอนไม่น้อยกว่า 18 ภาระงาน   

7. กรรมการประจ าห ลั กสู ต ร/ผู้ ป ระส าน รายวิช า                  
ศึกษาท่ัวไป 

5.0 สอนไม่น้อยกว่า 18 ภาระงาน   

8. กรรมการายวิชาศึกษาท่ัวไป 3.0 สอนไม่น้อยกว่า 18 ภาระงาน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ขั้นตอนกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพส าหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งอาจารย์ทุกคนต้องพัฒนาตนเองด้วยการน าผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และต าแหน่ง
ทางวิชาการยังเป็นตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการจัดอันดับสถาบัน เป็นตัวชี้วัดคุณภาพในระบบประกันการศึกษา  
ของสถาบันนั้น ๆ ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีการก าหนดขั้นตอนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการดังนี้ 

 
1.  ผู้เสนอขอยื่นเรื่องพร้อมประวัติส่วนตัว จ านวน ๑ ชุด แบบ ก.พ.อ. ๐๓ หรือ ก.พ.อ. ๐๔ 
 (แล้วแต่กรณี) จ านวน ๘ ชุดและผลงานทางวิชาการ จ านวน ๕ ชุด ที่ส านักงานคณบดี 

 
๒.  ส านักงานคณบดีด าเนินการ ดังนี้ (การด าเนินการภายใน ๑๕ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง) 

- ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ 
- ตรวจสอบแบบ ก.พ.อ. ๐๓ หรือ ก.พ.อ. ๐๔ (แล้วแต่กรณี) 
- ตรวจสอบภาระงานสอน (ตามความเป็นจริง) 
- ตรวจสอบความครบถ้วนของผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
- เสนอคณบดีลงนามหนังสือน าส่ง 
- เสนอคณบดีลงนามหนังสือน าส่ง 
- ส่งเรื่องไปยังกลุ่มงานสภาพมหาวิทยาลัย 
 

3.   กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย 
- ตรวจสอบคุณสมบัติ ความครบถ้วนของผลงาน และประทับตรารับเรื่องเสนอคณะกรรมการ 
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

4.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (กพว.) 
พิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
- กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ส่งเรื่องคืนหน่วยงานพร้อมให้เหตุผลและก าหนดให้ผู้ขอยื่นเรื่อง 
ขอรับการประเมินใหม่ 
- กรณีเป็นไปตามเกณฑ์ พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และก าหนดรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ตามบัญชีรายชื่อ ก.พ.อ.) ประเมินผลงานทางวิชาการ 
ทั้งนี้ ขั้นตอนด าเนินการอยู่ในชั้นความลับ 
 

     ๕.   คณะกรรมการประเมินผลการสอน 
 - ประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน ตามแบบฟอร์ม 

การประเมิน (ด าเนินการภายใน ๓๐ วันท าการ) 
ทั้งนี้ ขั้นตอนด าเนินการอยู่ในชั้นความลับ 



 
     ๖.   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก 

-  ฝ่ายเลขานุการติดต่อทาบทามและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และนัดประชุม 
- ผู้ทรงคุณวุฒิประชุมเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการและแจ้งผลต่อคณะกรรมการ 
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ทั้งนั้น ขั้นตอนด าเนินการอยู่ในชั้นความลับ 

 
     ๗.   คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประชุมพิจารณา 
 - พิจารณาผลการประเมินการสอน จากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
            (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย) 
 - พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 - ตัดสินผลการประเมินและให้ความเห็น 
 - เสนอผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้ ขัน้ตอนด าเนินการอยู่ในชั้นความลับ 

             เลขานุการสภาฯ เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย 
    ๘.  สภามหาวิทยาลัย พิจารณา 
 ๘.๑   ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 
 กรณีผ่ำนกำรพิจำรณำ 
 - สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
 - อธิการบดีลงนามค าสั่งแต่งตั้ง 
 - รายงานไปยัง ก.พ.อ. ภายใน ๓๐ วัน 
 กรณีไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
 -ให้กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ทราบโดยให้คัดลอกความเห็น ข้อท้วงติง  

และข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ลับ) ทั้งนี้ผู้ขอสามารถยื่นเรื่องใหม่ได้หลัง ๖ เดือน 
นับจากวันที่รับทราบ 
๘.๒   ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
กรณีผ่ำนกำรพิจำรณำ 
- สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
- เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน ก.พ.อ. 
- เสนอนายกรัฐมนตรี เพ่ือเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
กรณีไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-ให้กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทราบโดยให้คัดลอกความเห็น  
ข้อท้วงติง และข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ขั้นตอนด าเนินการอยู่ในชั้นความลับ 



สรุปหลักเกณฑ์และวิธีกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ผศ./รศ./ศ.) ตำมประกำศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

วิธีที่ขอ ต ำแหน่ง ต ำแหน่งท่ีขอ เวลำ ผลกำรสอบ ผลงำนที่ใช้ขอฯ 
คุณภำพ
ผลงำน 

เอกสำรที่ใช้ขอฯ 

โดยวิธ ี
ปกติ 

อาจารย์ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ด ารงต าแหน่งและ
ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา  
1) วุฒิ ป.ตรี 9 ปีหรือ 
2) วุฒิ ป.โท 5 ปี หรือ 
3) วุฒิ ป.เอก 2 ปี 

     มีชั่วโมงสอบประจ าวิชาใดวชิาหน่ึง 
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และ 
มีความช านาญในการสอบ และเสนอเอกสาร
ประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน 
   ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้
ท าการสอนหลายวิชา ซ่ึงแต่ ละวิชานัน้มีผู้สอน
ร่วมกันหลายคน  จะต้องเสนอเอกสาร
ประกอบการสอน  ในทุกหัวขอ้ทีก่ าหนด
ต าแหน่งเป็น   ผู้สอน ซ่ึงมีคุณภาพดี และได้ใช้
ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมิน
จากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลกัเกณฑ์  และวิธกีารที่ก าหนด
ในข้อบังคับของ   สภาสถาบัน 
 

1) 
 1.1 ผลงานวิจัย และได้รับการเผยแพร่ 
ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่นับ 
งานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อ 
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ ) 
หรือ 
  1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
และ 
2) ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงต ารา หนังสือ 
หรือบทความทางวิชาการ และได้รับการ 
เผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. ก าหนด 

ดี (1) แบบฟอร์ม 
1) ก.พ.อ.03 (แนบค าขอ) 
2) ก.พ.อ. 04 (แบบเสนอ 
แต่งตั้งฯ) 
3) แบบแสดงหลักฐานงาน 
มีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ 
(2) ผลงำนกำรสอบ 
 1) เอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารค าสอน 
 2) หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน  
เช่น แผนการสอน เอกสาร 
ประกอบการบรรยาย หรือการ
จัดกิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อการสอน สื่อ  
การสอน เกณฑ์และวธิีการ 
วัดและประเมินผลการเรียน 
ของผู้เรียน 
3) อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
(3) ผลงำนทำงวิชำกำร 



วิธีที่ขอ ต ำแหน่ง ต ำแหน่งท่ีขอ เวลำ ผลกำรสอบ ผลงำนที่ใช้ขอฯ 
คุณภำพ
ผลงำน 

เอกสำรที่ใช้ขอฯ 

โดยวิธ ี
ปกติ(ตอ่) 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

รอง 
ศาสตราจารย์ 

ด ารงต าแหน่งและ
ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง ผศ.  
 

     มีชั่วโมงสอบประจ าวิชาใดวชิาหน่ึง 
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และ 
มีความช านาญในการสอน และ 
เสนอเอกสารค าสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระ 
งานสอน 
   ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง 
วิชาการไดท้ าการสอนหลายวิชา ซ่ึงแต่  
ละวิชาน้ันมีผู้สอนร่วมกันหลายคน   
จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุก
หัวข้อที่ก าหนดต าแหน่งเป็น ผู้สอน ซ่ึงมี
คุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอน 
มาแล้ว โดยผ่านการประเมินจาก 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง 
วิชาการ ตามหลกัเกณฑ์  และวิธกีารที่ 
ก าหนดในข้อบังคับของ   สภาสถาบัน 
 

1) 
 1.1 ผลงานวิจัย และได้รับการเผยแพร่ 
ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่นับ 
งานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อ 
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ ) 
หรือ 
  1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
และ 
2) ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงต ารา หนังสือ 
หรือบทความทางวิชาการ และได้รับการ 
เผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 
หมำยเหตุ  ผลงานทางวชิาการตาม 1) 
และ 2) ต้องไม่ซ้ ากับที่เคยใช้ขอต าแหน่ง  
ผศ. และต้องมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นหลังจาก
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผศ.ด้วย 
 
 
 
 
 
 

ดี  
 



 

วิธีที่ขอ ต ำแหน่ง ต ำแหน่งท่ีขอ เวลำ ผลกำรสอบ ผลงำนที่ใช้ขอฯ 
คุณภำพ
ผลงำน 

เอกสำรที่ใช้ขอฯ 

 
โดยวิธ ี

ปกติ(ตอ่) 

 
รอง 

ศาสตราจารย์ 

 
ศาสตราจารย์ 

 
ด ารงต าแหน่งและ
ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งรศ. มาแล้ว 
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี 
 

 
มีชั่วโมงสอบประจ าวิชาใดวชิาหน่ึงใน 
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และมี 
ความช านาญในการสอนโดยผ่านการประเมิน
จากคณะกรรมการ พิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของสภาสถาบัน 
 

 
วิธีท่ี 1 
1) 
 1.1 ผลงานวิจัย และได้รับการเผยแพร่ 
ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่นับ 
งานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อ 
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ ) 
หรือ 
  1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
และ 
2) ผลงานแต่งต ารา หรือหนังสือ และได้รับการ 
เผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 
วิธีท่ี 2 
1) ผลงานวิจัย และได้รับการเผยแพร่ตาม 
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่นับงานวิจัยที่ 
ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพือ่รับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรใด ๆ) หรือ 
2) ผลงานทางวชิาการในลักษณะอืน่ หรือ 
3) ผลงานแต่งต ารา หรือหนังสือ และได้รับ 
การเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 
ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเด่น 

 
 



 
ระเบียบทีเกี่ยวข้อง 

1) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

      2)   มาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งวิชาการ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด

วิธีที่ขอ ต ำแหน่ง ต ำแหน่งท่ีขอ เวลำ ผลกำรสอบ ผลงำนที่ใช้ขอฯ 
คุณภำพ
ผลงำน 

เอกสำรที่ใช้ขอฯ 

 
 

 
รอง 

ศาสตราจารย์ 
(ต่อ) 

 
ศาสตราจารย์ 

(ต่อ) 

 
 

 
 

 
หมายเหตุ  ผลงานทางวชิาการตาม 1), 2) 
และ 3) ต้องไม่ซ้ ากับที่เคยใช้ขอต าแหน่ง 
ผศ. และ รศ. และต้องมีผลงานทาง 
วิชาการเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตัง้ 
ให้ด ารงต าแหน่ง รศ.ด้วย 
 

  

โดยวิธ ี
พิเศษ 

 ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

และรอง 
ศาสตราจารย์ 

  
เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกต ิ

 
เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกต ิ

 
ดีมาก 

 

 ศาสตราจารย์  เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกต ิ
 

เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ เฉพาะวิธทีี ่
1 เท่าน้ัน 

ดีเด่น  



สรุป ประเภทผลงำนที่ใช้ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ผศ./รศ./ศ.) 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

 

  เอกสาร      เอกสารค าสอน       งานแต่ง เรียบเรียง    งานวิจัย       บทความทาง         ผลงานทางวิชาการใน 
    ประกอบการสอน (1)*            (2)**          แปล ต ำรำ หรือ         (4)                 วิชำกำร (5)          ลักษณะอื่น (6) 
  

      ผู้ช่วยศาสตราจารย ์    รองศาสตราจารย ์   ศาสตราจารย ์
       (กรณปีกติ และโดยวธิพิีเศษ)   (กรณีปกต ิและโดยวธิีพิเศษ)  (กรณีปกติ) มี 2 วิธ ี
       (4) หรือ (6) และ (3) หรือ (5)   (4) หรือ (6) และ (3)    วิธีที ่1   (4) หรือ (6) และ (3) 
                              วิธีที ่2    (4) หรอื (6) หรือ (3) 
                      (โดยวิธีพิเศษ) 
                              วิธีที ่1   (4) หรือ (6) และ (3) 
 

   หมำยเหตุ  (1)*  น ำไปใช้ในกำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอน ส ำหรับขอ  ผศ. 
     (2)** น ำไปใช้ในกำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอน ส ำหรับขอ รศ. 
 

ผศ. การติดตามภาระงานขั้นต่ าและบทความจาก          รศ. กำรติดตำมภำระงำนข้ันต่ ำและบทควำมจำก       ศ. การติดตามภาระงานขั้นต่ าและบทความ 
ผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการในลักษณะอื่น เช่น        งำนวิจัย ปีละ 2 เร่ือง หรือผลงำนในลักษณะ        จำกผลงำนวิจัย ตีพิมพ์ระดับนำนำชำติ 
บทความปริทัศน์ ปีละ 2 เรื่อง หรอืผลงานในลักษณะ           อื่นที่เทียบเท่ำปีละ 2 เร่ือง          ปีละ 1 เรื่อง หรือผลงำนในลักษณะอื่นที่ 
อื่นที่เทียบเท่าปีละ 1 เรื่อง             เทียบเท่ำ ปีละ 1 เร่ือง 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ ๕  

รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

คุณภาพของผู้เรียนนั้นนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง เช่น ความพร้อม
สติปัญญา เจตคติ และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ แล้ว กระบวนการเรียนการสอนที่อาจารย์ จัดให้ก็นับว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการให้ผู้รู้นั้นนับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมให้ผู้สอนได้เห็นแนวทางในการสอน
ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ความรู้เรื่องเทคนิคการสอนจึงมีความจ าเป็นที่ผู้สอนควรจะศึกษาเพ่ือจะเป็น
แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งเทคนิคการสอนมีหลายหลายวิธีดังนี้ 

1.  การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย (Lecture Method) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการพูดบอกเล่า อธิบายเนื้อหาเรื่องราวที่ผู้สอนได้เตรียมการศึกษาค้นคว้ามา
เป็นอย่างดี ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับฟัง อาจจะมีการจดบันทึกสาระส าคัญในขณะที่ฟังบรรยาย หรืออาจมีโอกาส
ซักถามแสดงความคิดเห็นได้บ้างถ้าผู้สอนเปิดโอกาส วิธีนี้เหมาะส าหรับผู้ ฟังจ านวนมาก และผู้บรรยายซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ต้องการน าเสนอเนื้อหาสาระจ านวนมากในลักษณะคมชัดลึก โดยใช้เวลาไม่มากนัก จึง
เป็นการเรียนรู้ที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

2.  การจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย (Discussion Method) คือ กระบวนการที่ผู้สอนมุ่งให้
ผู้เรียนมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องหรือ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนหรือที่กลุ่มมีความสนใจร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาค าตอบ แนวทางหรือ
แก้ปัญหาร่วมกัน การจัดการเรียนรู้แบบนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน และชื่นชมผลงานร่วมกัน 

3.  การจั ดการ เรียน รู้ โดยใช้ การอภิ ป รายกลุ่ ม ย่ อย  (Small Group Discussion) คื อ 
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 4-8 คน ให้ผู้เรียนในกลุ่มมีโอกาสสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ประสบการณ์ในประเด็นหรือปัญหาที่ก าหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็น
ข้อสรุปของกลุ่ม 

4.  การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstration Method) คือ กระบวนการที่ผู้สอนหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการแสดงหรือกระท าให้ดูเป็น
ตัวอย่างพร้อมๆ กับการบอก อธิบาย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการ
ขั้นตอนการสาธิตนั้นๆ แล้วให้ผู้เรียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการสาธิต การจัดการเรียนรู้
แบบนี้จึงเหมาะสมส าหรับการสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนของการปฏิบัติ เช่น วิชาพลศึกษา นาฏศิลป์ 
ศิลปศึกษา เป็นต้น 

5.  การจัดการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) คือ กระบวนการที่ผู้สอนก าหนด
หัวข้อเรื่องปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้คล้ายกับสภาพความเป็นจริง แล้วให้ผู้เรียนสวมบทบาท หรือ
แสดงบทบาทนั้นตามความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ของผู้เรียนที่คิดว่าควรจะเป็น ภายหลังของการแสดง
บทบาทสมมติจะต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงออกทั้งด้านความรู้และพฤติกรรมของผู้แสดงเพ่ือการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

 



6.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงละคร (Dramatization) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์โดยการให้ผู้เรียนแสดงละคร ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามเนื้อหาและบทละครที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งผู้เรียนจะต้องแสดงบทบาทหรือสมมติว่าตนเองเป็น
หรือแสร้งท าเป็นตัวเขาเองหรือบุคคลอื่นหรือตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง โดยจะต้องแสดงบทบาทการใช้ภาษา แสดง
สีหน้า ท่าทางกับการเคลื่อนไหวประกอบการสนทนาตามบทละครที่แต่งไว้เรียบร้อยแล้ว และผู้แสดงจะไม่น า
บุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดของตนเองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจะมีส่วนท าให้เกิดผลเสียหายต่อการแสดง
บทบาทนั้นๆ วิธีการนี้จะท าให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการที่จะเข้าใจในความรู้สึก เหตุผล และพฤติกรรม
ของผู้อื่น และจะสามารถจดจ าเรื่องราวนั้นได้นาน 

7.  การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง (Simulation) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนให้
ผู้เรียนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่สร้างขึ้นมา ซึ่งสถานการณ์นั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพความจริงมาก
ที่สุด ทั้งสภาพแวดล้อมและปฏิสัมพันธ์ โดยมีการก าหนดบทบาท ข้อมูลและกติกาไว้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เขาก าลังเผชิญอยู่ ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับประกอบ
กับวิจารณญาณของตนเองให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสถานการณ์นั้นให้ดีที่สุด ซึ่งการเรียนรู้แบบสร้างสถานการณ์
จ าลองนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการถ่ายโยงการเรียนได้ดี และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 

8.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม (Game) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นเกมที่มี
กฎเกณฑ์กติกา เงื่อนไข หรือข้อตกลงร่วมกันที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ท าให้เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง เป็นการออก
ก าลังกาย เพ่ือพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่น โดยมีการน าเนื้อหา ข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่นและผลการเล่นเกมมาใช้ในการอภิปราย
เพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ 

9.  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ (Process) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียน "วิธีการเรียนรู้" อย่างเป็นขั้นตอน หรือเป็นกระบวนการ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ผู้สอนเป็นผู้ก ากับควบคุมให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติ ฝึกฝนจนเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ และ
รับรู้ขั้นตอนทั้งหมดจนสามารถน าไปใช้ได้อย่างอัตโนมัติ และน าไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ 

10.  การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม (Group Process) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ได้รับความรู้จากการลงมือร่วมกันปฏิบัติเป็นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน และสมาชิก
แต่ละคนในกลุ่มก็มีอิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน 

11.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค (Team Games Tournament) คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ
อีกรูปแบบหนึ่งคล้ายกันกับเทคนิค STAD ที่แบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพ่ือท างาน
ร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยก าหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้แข่งขันกันในเกมการเรียนที่ผู้สอน
จัดเตรียมไว้แล้ว ท าการทดสอบความรู้โดยการใช้เกมการแข่งขัน คะแนนที่ได้จากการแข่งขันของสมาชิกแต่ละ
คนในลักษณะการแข่งขันตัวต่อตัวกับทีมอ่ืน น าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีมผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการ
เสริมแรง เช่น ให้รางวัล ค าชมเชย เป็นต้น ดังนั้นสมาชิกกลุ่มจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เพ่ือความส าเร็จของกลุ่ม 

 

 



12.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิด
การต่อภาพ โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ทุกกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมเดียวกัน ผู้สอนจะแบ่งเนื้อหา
ของเรื่องที่จะให้เรียนรู้ออกเป็นหัวข้อย่อยเท่ากับจ านวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม และมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าคนละหัวข้อ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ตนได้รับมอบหมายให้ศึกษาจาก
กลุ่ม สมาชิกต่างกลุ่มที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อเดียวกันก็จะท าการศึกษาค้นคว้าร่วมกัน จากนั้นผู้เรียนแต่ละ
คนจะกลับเข้ากลุ่มเดิมของตนเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอธิบายความรู้ เนื้อหาสาระที่ตนศึกษาให้เพ่ือนร่วม
กลุ่มฟัง เพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกทั้งกลุ่มได้รู้เนื้อหาสาระครบทุกหัวข้อย่อยและเกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระทั้งเรื่อง 

13.  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) คือ การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงศาสตร์หรือเนื้อหา
สาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความรู้ที่มีความหมาย มีความ
หลากหลายและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

14.  การจัดการเรียนรู้แบบ Storyline (Storyline) คือ การเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีการน าเอา
สาระการเรียนรู้จากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยงกัน เพ่ือจัดการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อเรื่อง (Theme) เดียวกัน 
โดยผูกเรื่องเป็นตอนๆ (Episode) เรื่องแต่ละตอนจะต่อเนื่องและมีล าดับเหตุการณ์ (Sequence) หรือเรียกว่า 
เส้นทางการเดินเรื่อง (Topic line) และใช้ค าถามหลัก (Key questions) เป็นตัวน าไปสู่การให้ผู้เรียนท า
กิจกรรม (Activity) อย่างหลากหลาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง เน้นทักษะการคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจ กระบวนการกลุ่มตลอดจนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบ Storyline จึงเป็นการบูรณาการเนื้อหาสาระและทักษะกระบวนการต่างๆ เข้า
ด้วยกัน 

15.  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่จัดให้
ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันออกเป็นกลุ่มเล็กๆ 
ซึ่งเป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน มีการท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มี
การช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวมเพ่ือให้ตนเองและ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สรุป การท ารูปแบบ การเรียนการสอนมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอนต้องระบุไว้ใน มคอ.3 ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชานั้น ๆ อย่างชัดเจน และจัดท ารายละเอียดของ มคอ.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๒  รำยละเอียดของหลักสูตร  

รำยละเอียดของหลักสูตร (Programmer Specification) หมายถึง ค าอธิบายภาพรวมของการ
จัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ     โดยจะ
ถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุ
เนื้อหาวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของ
สถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวางแผนและจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง  เข้าใจถึง
วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะท าให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนส าเร็จแล้วจะบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบใน
การเรียนเพ่ือน าไปสู่คุณวุฒิตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร    จะช่วยให้นักศึกษา
เลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของตนเองได้ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าท างาน 

 ประกอบด้วย ๘ หมวดต่อไปนี้ 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 



รำยละเอียดของหลักสูตร 

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

                            สำขำ/สำขำวิชำ............................................................... 

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

 

ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ  …………………………………………………….…………….. 

วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ  ……………………………………………………………………. 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.   รหัสและชื่อหลักสูตร  

  ระบุรหัส (ถ้ามี )/ชื่อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่ เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

๒.    ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ   

 ให้ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน ส าหรับชื่อ
ภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของสถาบัน (กรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามข้อบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในก ากับ) หรือตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 
๓.   วิชำเอก (ถ้ำมี)  
       …………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.   จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร     
       …………………………………………………………………………………………… 
๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑  รูปแบบ  ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปิดสอนว่าเป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕.๒ภำษำที่ใช้ ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ภาษาใด 

๕.๓  กำรรับเข้ำศึกษำ ระบุการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือรับทั้งสองกลุ่มเข้าศึกษา 

๕.๔  ควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืน ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรือเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืน ๆ โดยต้องระบุชื่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่
ท าความร่วมมือด้วย ส าหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืนๆ ในต่างประเทศต้องสอดคล้องกับ



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

๖.  สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา    และปี
การศึกษา) พร้อมทั้งให้ระบุวันเดือนปีที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอย่างอ่ืน(ระบุชื่อ) 
และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีท่ีได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรอื่น
ใดด้วย ให้ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง และวันเดือนปีที่ได้รับการรับรองด้วย 

๗.  ควำมพร้อมในกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 

 ระบุปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๘.  อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

 ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

๙.   ชื่อ นำมสกุล เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน ต ำแหน่ง และคุณวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ส าหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่ได้ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ ให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่เปิดสอนหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้ อย ๒ คน เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปีที่ส าเร็จ พร้อมทั้งเลขประจ าตัวประชาชน ถ้าจัดการ
เรียนการสอนมากกว่า ๑ แห่งให้แสดงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละแห่ง    ซึ่งต้องเป็นอาจารย์คนละ
ชุดกัน 

๑๐.  สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน  

      ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอ่ืน ๆ หรือสอนมากกว่า ๑ แห่ง ระบุ
ข้อมูลให้ครบถ้วน 

๑๑.  สถำนกำรณ์ภำยนอกหรือกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องน ำมำพิจำรณำในกำรวำงแผนหลักสูตร  

    ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 



๑๒.  ผลกระทบจำก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อกำรพัฒนำหลักสูตรและควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถำบัน 

    ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 

 ๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

๑๓.  ควำมสัมพันธ์ (ถ้ำมี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภำควิชำอื่นของสถำบัน (เช่น รำยวิชำที่เปิด
สอนเพื่อให้บริกำรคณะ/ภำควิชำอื่น หรือต้องเรียนจำกคณะ/ภำควิชำอื่น)  

        อธิบายการบริหารจัดการ  แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนเรียนหรือไม่ ถ้ามีจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่า
รายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น 

 
 

หมวดที่  ๒   ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร 

๑.  ปรัชญำ ควำมส ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

 ระบุปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยต้องสอดคล้องกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และความรู้
ความสามารถอย่างไร 

๒.  แผนพัฒนำปรับปรุง 

 ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน ๕ ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์ส าคัญที่ต้องด าเนินการเพ่ือความส าเร็จของแผน
นั้นๆ รวมทั้งตัวบ่งชี้ความส าเร็จ โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวด ๗ ด้วย 

 ๒.๑  แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 

 ๒.๒  กลยุทธ ์

 ๒.๓  หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

หมวดที่ ๓   ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร 

๑.  ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 

๑.๑  ระบบ 

 ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็นระบบทวิภาค ระบบ
ไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นต้น ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 

 

หมายเหตุ         ไม่มีในเอกสารหลักสูตร (รูปแบบเดิม) และแบบ สมอ. (แบบฟอร์มที่ใช้ในการวิเคราะห์หลักสูตร) * 



      ๑.๒  กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 

 ระบวุ่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่ 

      ๑.๓  กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 

 ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่น ๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน
การสอนให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน 

๒. กำรด ำเนินกำรหลักสูตร 

      ๒.๑  วัน – เวลำในกำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอน 

 ระบุช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเรียน 

๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 

 ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา อาทิ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมต้องระบุให้ครบและชัดเจน 

๒.๓  ปัญหำของนักศึกษำแรกเข้ำ 

 ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ต้องน ามาประกอบการพิจารณา 
เพ่ือการก าหนดหลักสูตร (เช่น นักศึกษาที่มีข้อจ ากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร์ หรือการปรับตัวในการ
เรียน) 

๒.๔  กลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ / ข้อจ ำกัดของนักศึกษำในข้อ ๒.๓ 

๒.๕  แผนกำรรับนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระยะ ๕ ปี 

 ระบุจ านวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจ านวนที่คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ในระยะเวลา ๕ ปี 

๒.๖  งบประมำณตำมแผน 

  แสดงงบประมาณ โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น 

๒.๗ ระบบกำรศึกษำ  

   แบบชั้นเรียน 

   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

* 



   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

   อ่ืนๆ (ระบุ) 

๒.๘  กำรเทียบโอนหน่วยกิต รำยวิชำและกำรลงทะเบียนเรียนข้ำมมหำวิทยำลัย (ถ้ำมี) 

๓.  หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน 

ระบุจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในแต่ละแบบที่สัมพันธ์  

กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งก าหนดเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ 

๓.๑  หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๓.๑.๑ จ ำนวนหน่วยกิต ให้ระบุหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

๓.๑.๒ โครงสร้ำงหลักสูตร ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 

หมวดวิชาให้สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

    ตัวอย่ำง 

          จ ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                   ๑๓๕     หน่วยกิต 

๑) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                                                   ๓๖      หน่วยกิต 

-กลุ่มสังคมศึกษาศาสตร์                                                         ๙       หน่วยกติ 

   - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                       ๙       หน่วยกติ 

   - กลุ่มวิชาภาษา                                                                ๙      หน่วยกิต 

   - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                                      ๙      หน่วยกติ 

๒) หมวดวิชำเฉพำะด้ำน                                                  ๙๓       หน่วยกิต 

    - วิชาแกน                                                                    ๓๐      หนว่ยกิต 

    - วิชาเอก                                                                     ๔๕      หนว่ยกิต 

     - วิชาโท                                                                      ๑๘      หน่วยกิต  

๓) หมวดวิชำเลือกเสรี                                                       ๖      หน่วยกิต 

              ๓.๑.๓ รำยวิชำ 

       ให้ระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาด้วย) ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 

              ๓.๑.๔ แสดงแผนกำรศึกษำ  

              ๓.๑.๕ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 



๓.๒  ชื่อ สกุล เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน ต ำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์ 

  ระบุจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ แยกจากกัน โดยระบุรหัส      
เลขประจ าตัวประชาชน รายชื่อซึ่งประกอบด้วยต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา (โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า 
วิจัย หรือการแต่งต ารา (ถ้ามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งท่ีมีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ (รายละเอียดทั้งหมด
ไว้ที่นี่หรือภาคผนวกก็ได้) 

๓.๒.๑ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

    ระบุอาจารย์ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยให้มีคุณวุฒิและจ านวน
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

๓.๒.๒ อำจำรย์ประจ ำ 

 ระบุ อาจารย์ซึ่ งมี หน้ าที่ ห ลั กด้ านการสอนและการวิจั ยและปฏิ บั ติ หน้ าที่ เต็ ม เวลา                   
ในสถาบันอุดมศึกษา 

๓.๒.๓ อำจำรย์พิเศษ 

๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบกำรณ์ภำคสนำม (กำรฝึกงำน หรือสหกิจศึกษำ) (ถ้ำมี) 

 สรุปโดยย่อเก่ียวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

๔.๑. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม 

 ลงรายการส าคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ 

๔.๒ ช่วงเวลำ 

 ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น ปี ภาคการศึกษาที่จัด 

๔.๓ กำรจัดเวลำและตำรำงสอน 

 เช่น ๓ วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา 

๕.  ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำโครงงำนหรืองำนวิจัย (ถ้ำมี) 

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อก าหนดในการท าโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากโครงงานหรือ
งานวิจัยในรายวิชาอ่ืนๆ ควรแนบข้อก าหนดส าหรับการท าโครงงานด้วย 

๕.๑  ค ำอธิบำยโดยย่อ  

๕.๒  มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

  ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักๆ ที่ต้องการจากการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 



๕.๓  ช่วงเวลำ  

  ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่ก าหนดให้ท าโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปี  ภาคการศึกษา 

๕.๔  จ ำนวนหน่วยกิต 

๕.๕  กำรเตรียมกำร 

  อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา 

๕.๖  กระบวนกำรประเมินผล 

  อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน 
 

หมวดที่ ๔    ผลกำรเรียนรู้  กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล 

๑.  กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ 

ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ
ภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการ
ให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอน
และกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น 

๒.  กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน 

อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

(๑) ค าอธิบายทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและระดับของ
ความรู้และทักษะนั้นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ก าหนดเป็นอย่างน้อย(ดู
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ข้อ ๕ มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่จะพัฒนา/
ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาท าความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนแต่ละด้านของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/
ปรับปรุงจากค าอธิบายในส่วนที่ ๒ ข้อ ๒.๒ วิธีที่ ๒  

(๒) ค าอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะเหล่านั้น (ควรเป็นค าอธิบายทั่วๆ ไปของวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะก าหนดให้มีในรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะให้
แสดงไว้ด้วย)  

(๓) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ  ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง (ซึ่ง
อาจรวมกลยุทธ์ส าหรับการประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา) ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้เห็นด้วย ตัวอย่างเช่น กิจกรรม



ต่างๆ ในการเตรียมการหรือการแนะน าในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใช้ความรู้และ
ทักษะที่ก าหนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา 

๓.  แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum 
Mapping) 

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ ๔ ข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้(จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้) 

หมวดที่ ๕     หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ 

๑.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ถ้าสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการให้
ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษา ให้กล่าวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้นๆ หรือแนบเอกสารดังกล่าว 

๒.   กระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับ
รายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

๓.   เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

หมวดที่ ๖   กำรพัฒนำคณำจำรย์ 

๑.  กำรเตรียมกำรส ำหรับอำจำรย์ใหม่ 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้
มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตน        
รับผิดชอบสอน 

๒.  กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะให้แก่คณำจำรย์ 

          อธิบายถึงสิ่งที่จะด าเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา 

๒.๑ กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรวัดและกำรประเมินผล 

๒.๒ กำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนอ่ืน ๆ 

 

 

* 



หมวดที่ ๗   กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

๑.  กำรบริหำรหลักสูตร 

ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร 

๒.  กำรบริหำรทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน 

      ๒.๑  กำรบริหำรงบประมำณ 

      ๒.๒  ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนที่มีอยู่เดิม 

 ระบุความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่จ าเป็น  เช่น 
ต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอ่ืน ๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกส์อ่ืนๆ เป็นต้น 

๒.๓  กำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติม 

 ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอน
อ่ืนๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ 

๒.๔  กำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกร  

      ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา วารสารและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 

๓. กำรบริหำรคณำจำรย ์

๓.๑ กำรรับอำจำรย์ใหม่ 

 ระบุกระบวนการย่อๆ ในการรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มั่นใจว่า อาจารย์มีคุณสมบัติและ 

ประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน 

๓.๒ กำรมีส่วนร่วมของคณำจำรย์ในกำรวำงแผน กำรติดตำมและทบทวนหลักสูตร 

      อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการติดตาม 

คุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจ าปีและการวางแผนส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

๓.๓ กำรแต่งตั้งคณำจำรย์พิเศษ  

      สรุปย่อ ๆ ถึงนโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ เช่น วิธีการอนุมัติ 
กระบวนการเลือกสรร และสัดส่วนต่อคณาจารย์ในหลักสูตรทั้งหลักสูตร 

๔. กำรบริหำรบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

๔.๑ กำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

๔.๒ กำรเพิ่มทักษะควำมรู้เพื่อกำรปฏิบัติงำน (เช่น การฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝึกการท าวิจัย
ร่วมกับอาจารย์ เป็นต้น) 

* 



๕. กำรสนับสนุนและกำรให้ค ำแนะน ำนักศึกษำ 

๕.๑ กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร และอ่ืนๆ แก่นักศึกษำ  

      อธิบายถึงการจัดการที่ได้ด าเนินการในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา รวมถึ ง
ตารางการท างานของอาจารย์และการแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ 
(ซึ่งอาจมีในระดับคณะ) 

๕.๒ กำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ  

      แนบกฎระเบียบส าหรับการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการใน
การพิจารณาข้ออุทธรณ์เหล่านั้น 

๖. ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สังคม และ/หรือควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

ให้อธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยต้องส ารวจความต้องการทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

๗. ตัวบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators)  

ระบุตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม  ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่
ระบุไว้ในหมวด ๑ – ๖ ข้างต้น เช่น จ านวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่ก าหนดจ านวนนักศึกษาที่ตกออก (Retire) ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต การด าเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงที่ก าหนด เป็นต้น โดยตัวบ่งชี้อย่างน้อยต้อง
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 

หมวดที่ ๘   กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 

 ควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นส าคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ 

๑.  กำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอน 

๑.๑  กำรประเมินกลยุทธ์กำรสอน 

 อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับการพัฒนาการ 

เรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม การน ากล
ยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการประเมินของ
นักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะน า
ผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 

 



๑.๒ กำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนกลยุทธ์กำรสอน 

             อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น การประเมินของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การทดสอบผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  การจัดอันดับเกี่ยวกับ
กระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดที่นักศึกษาต้องการ 

๒.  กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวม 

อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพ่ือจะได้ข้อมูลต่างๆย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ ๑) นักศึกษาและบัณฑิต ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และ/หรือผู้ประเมินภายนอก ๓) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

๓.  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมรำยละเอียดหลักสูตร 

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

๔.  กำรทบทวนผลกำรประเมินและวำงแผนปรับปรุง 

อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 

เอกสำรแนบ 

ให้แนบเอกสารที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๓  รำยละเอียดของรำยวิชำ 

รำยละเอียดของรำยวิชำ (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผน ไว้ใน
รายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของ
เนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะได้รับการ
พัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการ
เรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอ่ืนๆที่
จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รำยละเอียดของรำยวิชำ 
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ 
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรำยวิชำ 
๒. จ ำนวนหน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ 
๓. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ 
 ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ ยกเว้นวิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกทั่วไป ให้ใช้ “หลายหลักสูตร” และให้
ระบุว่าเป็นวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เช่น วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ 
วิชาเอก วิชาเอกเลือก เป็นต้น 
๔.  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน 
      ........................................................ ...................................................... 
๕.  ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีที่เรียน 

 ระบุภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
๖.  รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ำมี) 
     ............................................................................................................. 
๗.  รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ำมี) 
       .............................................................................................................  
๘.   สถำนที่เรียน   

ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน  
๙.  วันที่จัดท ำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด 
        .............................................................................................................  
 

หมวดที่ ๒   จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 
๑.  จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ 
      .............................................................................................................  
๒. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ 

อธิบายโดยย่อเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงส าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น 
เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจาก
งานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา 
 

 

 



หมวดที่ ๓   ลักษณะและกำรด ำเนินกำร 
๑. ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
 ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร 
๒. จ ำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ 
 ระบุจ านวนชั่วโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน และการศึกษาด้วยตนเอง 
๓. จ ำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำเป็นรำยบุคคล 
 ระบุจ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และ
วิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า 
 

หมวดที่ ๔   กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

 ๑   สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        
 ๒   ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  ๑  
 ๓   วธิีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ใน   
      มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 ๑.๒  วธิีการสอน 
 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 
๒. ความรู้ 
 ๒.๑  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 ๒.๒  วธิีการสอน 
 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 
๓. ทักษะทางปัญญา 
 ๓.๑  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 ๓.๒  วธิีการสอน 
 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 ๔.๒  วธิีการสอน 
 ๔.๓  วธิีการประเมินผล 
 



๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 ๕.๒  วธิีการสอน 
 ๕.๓  วธิีการประเมินผล 
 

หมวดที่ ๕   แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 
๑.  แผนกำรสอน 
 ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จ านวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิต) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อท่ีใช้ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน  ในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา 
๒.  แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  สัปดาห์ที่ประเมิน 
และสัดส่วนของการประเมิน 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
๑.  ต ำรำและเอกสำรหลัก 

 ระบุต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
๒.  เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ 
 ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
แหล่งอ้างอิงที่ส าคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
๓.  เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ   โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และแหล่งอ้างอิงที่ส าคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

หมวดที่ ๗ กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
๑.   กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ 
๒.  กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน 

ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของ
นักศึกษา เป็นต้น 
๓.  กำรปรับปรุงกำรสอน 

อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่นคณะ/ภาควิชามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุง
การสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 

 
 
 



๔.  กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ 
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับ
รายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
๕.  กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 

อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๔    รำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม   
รำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม (Field Experience Specification) หมายถึง 

ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกงาน ออกฝึก
ภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน รายละเอียดของ
หลักสูตร โดยจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการด าเนินการของกิจกรรมนั้นๆ 
ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้รับจากการออกฝึก มีการก าหนดกระบวนการหรือวิธีการในการ
ปลูกฝังทักษะต่างๆตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายรวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการด าเนินการตามรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้ 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
หมวดที่ ๔ ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 
หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม 
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ 
วิทยำเขต/คณะ/ ภำควิชำ 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรำยวิชำ 
     ................................................................ ............................................. 
๒. จ ำนวนหน่วยกิต หรือจ ำนวนชั่วโมง  
     .............................................................................................................  
๓.  หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ 

ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ และระบุว่าเป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก 
๔.  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ / อำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 
      .............................................................................................................  
๕.  ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีที่ก ำหนดให้มีกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมตำมแผนกำรศกึษำของหลักสูตร 
     .............................................................................................................  
๖.  วันที่จัดท ำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำประสบกำรณ์ภำคสนำมครั้งล่ำสุด 
      .............................................................................................................  
 

หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมำยของประสบกำรณ์ภำคสนำม 
     ....................................................................... ...................................... 
๒.  วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำหรือปรับปรุงประสบกำรณ์ภำคสนำม 

อธิบายโดยย่อถึงวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนามหรือการเปลี่ยนแปลง
ส าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นและการกระท าท่ีจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
หมวดที่ ๓  กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
      ๑.   สรุปเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะที่ต้องการจะพัฒนาจากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึก
ภาคสนาม / ฝึกในสถานประกอบการ  
      ๒.   อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาความรู้หรือทักษะในข้อ  ๑  
      ๓.  วธิีการที่จะใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง 
 
 



หมวดที่ ๔  ลักษณะและกำรด ำเนินกำร 
๑. ค ำอธิบำยโดยทั่วไปของประสบกำรณ์ภำคสนำมหรือค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ระบุค าอธิบายตามที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร 
๒.  กิจกรรมของนักศึกษำ 

ระบุกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
๓.  รำยงำนหรืองำนที่นักศึกษำได้รับมอบหมำย 
 ระบรุายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา และก าหนดส่ง 
๔.  กำรติดตำมผลกำรเรียนรู้กำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมของนักศึกษำ 

ระบุกิจกรรมที่ใช้ในการติดตามผลการเรียนรู้ทั้งระหว่างฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ 
ภาคสนาม 
๕.  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนพี่เลี้ยงในสถำนประกอบกำรที่ดูแลกิจกรรมในภำคสนำม  

เช่น การวางแผนกิจกรรมส าหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์ 
๖.  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ/อำจำรยน์ิเทศก์ 

 เช่น การให้ค าปรึกษา การประสานและร่วมวางแผนกับพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ 
การประเมินผลนักศึกษา การวางแผนส าหรับการออกนิเทศก์นักศึกษา  
๗.  กำรเตรียมกำรในกำรแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษำ 
๘.  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกำรสนับสนุนที่ต้องกำรจำกสถำนที่ท่ีจัดประสบกำรณ์ภำคสนำม/ 
สถำนประกอบกำร 
 เช่น ที่พัก  การเดินทาง วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนอ่ืน ๆ  เช่น เบี้ยเลี้ยง 
 

หมวดที่ ๕   กำรวำงแผนและกำรเตรียมกำร 
๑.  กำรก ำหนดสถำนที่ฝึก 
       .............................................................................................................  
๒.  กำรเตรียมนักศึกษำ 
      .............................................................................................................  
๓.  กำรเตรียมอำจำรย์ท่ีปรึกษำ/อำจำรยน์ิเทศก์ 
       ............................................................................................................ . 
๔.  กำรเตรียมพนักงำนพี่เลี้ยงในสถำนที่ฝึก 
      .............................................................................................................  
๕.  กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
     ................................................................... .......................................... 
 
 



หมวดที่ ๖   กำรประเมินนักศึกษำ 
๑.  หลักเกณฑ์กำรประเมิน 
      .............................................................................................................  
๒.  กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำ 
      .............................................................................................................  
๓.  ควำมรับผิดชอบของพนักงำนพี่เลี้ยงต่อกำรประเมินนักศึกษำ 
      ..................................................................... ........................................ 
๔.  ควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบประสบกำรณ์ภำคสนำมต่อกำรประเมินนักศึกษำ 
      .............................................................................................................  
๕.  กำรสรุปผลกำรประเมินที่แตกต่ำง 
      .............................................................................................................  
 

หมวดที่ ๗   กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 
๑.  กระบวนกำรประเมินกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมจำกผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

 ๑.๑  นักศึกษา 
 ๑.๒  พนักงานพ่ีเลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 
 ๑.๓  อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

  ๑.๔  อ่ืน ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 
๒.  กระบวนกำรทบทวนผลกำรประเมินและกำรวำงแผนปรับปรุง 
      ................................................................ ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๕   รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ (Course Report) หมายถึง รายงานผล   

การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด   การเรียน
การสอนในวิชานั้นๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้  ในรายละเอียดของ
รายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึ งผลการเรียนของนักศึกษา จ านวน
นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก การวิเคราะห์ผล
การประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรือผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 

 
 
 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี้ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

หมวดที่ ๒  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเปรียบเทียบกับแผนกำรสอน 

หมวดที่ ๓ สรุปผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำ 

หมวดที่ ๔ ปัญหำและผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำร 

หมวดที่ ๕ กำรประเมินรำยวิชำ 

หมวดที่ ๖ แผนกำรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ 
วิทยำเขต/คณะ/ ภำควิชำ 

หมวดที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
๑.   รหัสและชื่อรำยวิชำ 
       ......................................................................... .................................... 
๒.   รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อนรำยวิชำนี้  (ถ้ำมี) 
      .............................................................................................................  
๓.   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ อำจำรย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (Section) 

ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม   
๔.   ภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศกึษำที่เปิดสอนรำยวิชำ 
        .............................................................................................................  
๕.   สถำนที่เรียน 

ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน  
 

หมวดที่ ๒   กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เปรียบเทียบกับแผนกำรสอน 
๑.  รำยงำนชั่วโมงกำรสอนจริงเทียบกับแผนกำรสอน 

ระบุหัวข้อ  จ านวนชั่วโมงตามแผนการสอน   จ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริง   ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน ๒๕% 
๒.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตำมแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
๓.  ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท ำให้เกิดผลกำรเรียนรู้ตำมที่ระบุในรำยละเอียดของรำยวิชำ  

ระบุว่าวิธีสอนเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผลหรือไม่
มี  และปัญหาของวิธีสอนที่ใช้(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
๔.  ข้อเสนอกำรด ำเนินกำรเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓ 
 

หมวดที่ ๓    สรุปผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำ 
๑.  จ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียน   
       (ณ วันหมดก าหนดการเพ่ิมถอน )   
๒.  จ ำนวนนักศึกษำที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ   
    ............................................................. ................................................                                                      
  



๓.  จ ำนวนนักศึกษำที่ถอน  (W)    
      .............................................................................................................                                                                                  
๔.  กำรกระจำยของระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 
๕.  ปัจจัยท่ีท ำให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ำมี)  
๖.  ควำมคลำดเคลื่อนจำกแผนกำรประเมินที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดรำยวิชำ 

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 
         ๖.๑  ควำมคลำดเคลื่อนด้ำนก ำหนดเวลำกำรประเมิน 

         ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตุผล 
         ๖.๒  ควำมคลำดเคลื่อนด้ำนวิธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ (ถ้ำมี) 

          ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตุผล 
 ๗.  กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ 

ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ      
    

หมวดที่ ๔   ปัญหำและผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำร 
๑.  ประเด็นด้ำนทรัพยำกรประกอบกำรเรียนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี) และผลกระทบ 
๒. ประเด็นด้ำนกำรบริหำรและองค์กร 

ระบุปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) และผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

หมวดที่ ๕   กำรประเมินรำยวิชำ 
๑. ผลกำรประเมินรำยวิชำโดยนักศึกษำ  (แนบเอกสาร) 
         ๑.๑  ข้อวิพำกษ์ที่ส ำคัญจำกผลกำรประเมินโดยนักศึกษำ 

        ระบุข้อวิพากษ์ทั้งท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
         ๑.๒  ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้สอนต่อข้อวิพำกษ์ตำมข้อ ๑.๑ 
  ................................................................................................ ............. 
๒.  ผลกำรประเมินรำยวิชำโดยวิธีอื่น  
          ๒.๑  ข้อวิพำกษ์ท่ีส ำคัญจำกผลกำรประเมินโดยวิธีอ่ืน 
                   ระบุข้อวิพากษ์ท้ังที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

๒.๒  ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้สอนต่อข้อวิพำกษ์ตำมข้อ ๒.๑ 
                   .............................................................................................................  
 
 
 



 
หมวดที่ ๖   แผนกำรปรับปรุง 

๑.  ควำมก้ำวหน้ำของกำรปรบัปรุงกำรเรียนกำรสอนตำมที่เสนอในรำยงำนของรำยวิชำครัง้ที่ผ่ำนมำ 
ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ผ่านมาและอธิบายผลการด าเนินการตาม

แผน ถ้าไม่ได้ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล 
๒. กำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ในกำรปรับปรุงรำยวิชำ 

อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้
อุปกรณ์การสอนแบบใหม่ เป็นต้น 
๓. ข้อเสนอแผนกำรปรับปรุงส ำหรับภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศึกษำต่อไป 

ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ 
๔. ข้อเสนอแนะของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำต่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:……………………………………………………………………………… 
 ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ............................................................. 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ………………………………………………………………………….. 
 ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ......................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๖   รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม  

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม (Field Experience Report) หมายถึง 
รายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา ว่าได้บรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไว้ใน
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้ เหตุผลและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด ปัญหาด้านการบริหารจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก การ
วิเคราะห์ผลการประเมิน การฝึกของนักศึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/พนักงานพ่ีเลี้ยง  

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  กำรด ำเนินกำรที่ต่ำงไปจำกแผนกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 
หมวดที่ ๓ ผลกำรด ำเนินกำร 
หมวดที่ ๔ ปัญหำ และผลกระทบด้ำนกำรบริหำร 
หมวดที่ ๕ กำรประเมินกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 
หมวดที่ ๖ แผนกำรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม 
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ 
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ 

หมวดที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรำยวิชำ 
  .............................................................................................................  
๒. หลักสูตร 
 .............................................................................................................  
๓. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ / อำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 
 .............................................................................................................  
๔. ภำคกำรศึกษำ / ปีกำรศกึษำที่ฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 
 ............................................................................................................. 
 

หมวดที่  ๒   กำรด ำเนินกำรที่ต่ำงจำกแผนกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 
๑.  กำรเตรียมนักศึกษำ (ถ้ำมี) 

ระบุว่าการเตรียมนักศึกษาต่างจากแผนอย่างไร  และให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต          
๒.  กำรเตรียมอำจำรย์ท่ีปรึกษำ/อำจำรยน์ิเทศก์ 

ระบุว่าการเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ต่างจากแผนอย่างไรและให้ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต 
 ๓.   กำรเตรียมพนักงำนพี่เลี้ยง (Field  Supervisors)  จำกสถำนประกอบกำร (ถ้ำมี)  

ระบวุ่าการเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการต่างจากแผนอย่างไรและให้ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต 
๔.  กำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรในกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี)  

ระบุการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่ต่างจากแผนและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผน 
          ๔.๑  กำรเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองำนที่มอบหมำยให้นักศึกษำ 
  .............................................................................................................  
          ๔.๒  กำรเปลี่ยนแปลงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสนับสนุนนักศึกษำ 
  .............................................................................................................  
          ๔.๓  กำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ  (ถ้ำมี)  
  ........................................................................................................ ..... 
 
 
 
 



 หมวดที่ ๓   ผลกำรด ำเนินกำร 
๑.  จ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียน/ส่งไปฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม    
          .............................................................................................................                   
๒.  จ ำนวนนักศึกษำที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม   
 .............................................................................................................   
๓.  จ ำนวนนักศึกษำที่ถอน  (W) 
 ........................................................................ ..................................... 
๔.  กำรกระจำยระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 
๕.  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม  (ถ้ำมี) 
 ............................................................................... .............................. 
 

หมวดที่ ๔   ปัญหำและผลกระทบด้ำนกำรบริหำร 
๑.  ปัญหำด้ำนกำรบริหำรของสถำบันอุดมศึกษำ และ/หรือ สถำนประกอบกำร/สถำนที่ฝึก 
 ........................................................................................................... .. 
๒.  ผลกระทบต่อผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
 .............................................................................................................  
๓.  กำรเปลี่ยนแปลงที่จ ำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหำและอุปสรรคในอนำคต  (ถ้ำมี) 
 ............................................................................................................. 
 

หมวดที่ ๕   กำรประเมินกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 
๑.  กำรประเมินกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมโดยนักศกึษำ  (ให้แนบผลกำรส ำรวจ) 

๑.๑   ข้อวิพำกษ์ที่ส ำคัญจำกผลกำรประเมิน 
       ระบุข้อวิพากษ์ทั้งท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

๑.๒  ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ / อำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 
๒.  กำรประเมินกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมโดยสถำนประกอบกำรหรือพนักงำนพี่เลี้ยง 

๒.๑   ข้อวิพำกษ์ที่ส ำคัญจำกผลกำรประเมิน 
          ระบุข้อวิพากษ์ท้ังที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
๒.๒   ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ / อำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 
 

หมวดที่ ๖   แผนกำรปรับปรุง 
๑. กำรด ำเนินกำรเพื่อปรับปรุงกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมครั้งที่ผ่ำนมำ 

สรุปย่อการพัฒนาที่ส าคัญในปัจจุบัน อาทิ การพัฒนาอย่างมืออาชีพส าหรับคณะหรือที่ปรึกษา
ประสบการณ์ภาคสนาม การปรับประสบการณ์ภาคสนาม และแนวทางใหม่ของการจัดการเชิงคุณภาพ 



๒. ควำมก้ำวหน้ำของกำรปรับปรุงกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมจำกรำยงำนกำรประเมินครั้งก่อน 
ระบุประเด็นที่ระบุไว้ในครั้งที่ผ่านมาส าหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากข้อ ๑  และอธิบายถึงความส าเร็จ 

ผลกระทบ  ในกรณีที่ไม่ส าเร็จให้ระบุเหตุผล 
๓. ข้อเสนอแผนกำรปรับปรุงส ำหรับภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศึกษำต่อไป 

ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ 
๔. ข้อเสนอแนะของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม เสนอต่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบลักสูตร 

ระบุข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการด าเนินงานใดๆ ที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบต่อรายวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตร--------------- 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม:…………………………… 
 ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ...................................................... 
 
ชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร: ……………………………………………………………………………….. 
 ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๗   รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร (Programmer Report) หมายถึง การรายงานผล

ประจ าปีโดยผู้ประสานงานหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น 
ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการด าเนินการกับมาตรฐานอ่ืนๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจาก
ความเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติ
การในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี 
และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการ
รับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร..........................ประจ ำปีกำรศึกษำ.............. 
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ 
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ 
 

หมวดที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
๑.  หลักสูตร  
 .............................................................................................................  
๒.  ระดับคุณวุฒิ 
 .......................................................................... ................................... 
๓.  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 .............................................................................................................  
๔.  วันที่รำยงำน 
 ........................................................... .................................................. 
๕.  ปีกำรศึกษำที่รำยงำน 
 .............................................................................................................  
๖.  สถำนที่ตั้ง 

ระบุสถานที่ตั้งที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอ่ืน  ๆ หากมีการเปิดสอนในหลายวิทยาเขต 
 

หมวดที่ ๒   ข้อมูลเชิงสถิติ 
๑.  จ ำนวนนักศึกษำชั้นปีท่ี ๑ ที่รับเข้ำในปีกำรศึกษำที่รำยงำน       
 .............................................................................................................                                       
๒.  จ ำนวนนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีท่ีรำยงำน   

๒.๑. จ ำนวนนักศึกษำที่ส ำเรจ็กำรศึกษำก่อนก ำหนดเวลำของหลักสูตร    
๒.๒. จ ำนวนนักศึกษำที่ส ำเรจ็กำรศึกษำตำมก ำหนดเวลำของหลักสูตร   
๒.๓. จ ำนวนนักศึกษำที่ส ำเรจ็กำรศึกษำหลังก ำหนดเวลำของหลักสูตร    
๒.๔. จ ำนวนนักศึกษำที่ส ำเรจ็กำรศึกษำในสำขำวิชำเอกต่ำง ๆ (ระบุ) 
         สำขำ/สำขำวิชำ……………………………………...จ ำนวน     ...............   คน 
         สำขำ/สำขำวิชำ………………………………………จ ำนวน    ...............   คน 

     สำขำ/สำขำวิชำ………………………………………จ ำนวน    ...............   คน 
๓.   รำยละเอียดเกี่ยวกับอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

๓.๑  ร้อยละของนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร      
  ค านวณจากจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามข้อ ๒.๒ และจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าใน

หลักสูตรของรุ่น 



  ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา (เช่น การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุ่มประกาศนียบัตรเป็นปริญญาบัตร     หรือการย้าย
สาขาวิชา ฯ) 
๔.  จ ำนวนและร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนตำมแผนกำรศึกษำของหลักสูตรในแต่ละปี 
๕.  อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนนักศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ 

สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบ
กับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 
         นักศึกษำชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อชั้นปีท่ี ๒                        ......................... % 
         นักศึกษำชั้นปีที่ ๒ ที่เรียนต่อชั้นปีท่ี ๓                        ......................... % 
         นักศึกษำชั้นปีที่ ๓ ที่เรียนต่อชั้นปีท่ี ๔                        ......................... % 
๖.  ปัจจัย/สำเหตุที่มีผลกระทบต่อจ ำนวนนักศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ  
๗.  ภำวะกำรได้งำนท ำของบัณฑิตภำยในระยะ ๑ ปี หลังส ำเรจ็กำรศึกษำ 
วันที่ส ำรวจ ............................................................................. 
จ ำนวนแบบสอบถำมที่ส่ง  ....................... จ ำนวนแบบสอบถำมที่ตอบกลับ ........................                     
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม   …………………………. 
กำรกระจำยภำวะกำรได้งำนท ำเทียบกับจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 

กำรได้งำน
ท ำ 

ได้งำนท ำแล้ว ไม่ประสงค์จะท ำงำน 
ยังไม่ได้งำนท ำ ตรงสำขำที่

เรียน 
ไม่ตรงสำขำที่

เรียน 
ศึกษำต่อ สำเหตุอ่ืน 

จ ำนวน      
ร้อยละ      

 

๘.  กำรวิเครำะห์ผลที่ได้  
วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ

เศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 
หมวดที่ ๓   กำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตร 

๑.   กำรเปลี่ยนแปลงภำยในสถำบัน (ถ้ำมี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่ำนมำ 
 .............................................................................................................  
๒.   กำรเปลี่ยนแปลงภำยนอกสถำบัน (ถ้ำมี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีที่ผ่ำนมำ 
 .............................................................................................................  
 



หมวดที่ ๔   ข้อมูลสรุปรำยวิชำของหลักสูตร 
๑.   สรุปผลรำยวิชำที่เปิดสอนในภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศกึษำ     

ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านแต่
ละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน 
๒.   กำรวิเครำะห์รำยวิชำที่มีผลกำรเรียนไม่ปกติ 

ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมากหรือ
ต่ าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตกมาก
เกินไป การสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่ก าหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระบุวิธีการตรวจสอบสาเหตุความ
ผิดปกติ  เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนดหรือเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ และมาตรการแก้ไขที่ได้ด าเนินการไป
แล้ว  (หากจ าเป็นให้แนบข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไขที่ได้ด าเนินการมาแล้วด้วย) 
๓.   กำรเปิดรำยวิชำในภำคหรือปีกำรศึกษำ  

๓.๑  รำยวิชำที่ไม่ได้เปิดสอนตำมแผนกำรศึกษำ และเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน 
     ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน

และมาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นรายวิชาแกนที่ต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาดผู้สอน หรือ
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ด าเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชาเพ่ือเป็นการประกัน
ว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป 

๓.๒  วิธีแก้ไขกรณีที่มีกำรสอนเนื้อหำในรำยวิชำไม่ครบถ้วน 
     ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อดังกล่าว 

พร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ามี) เช่น สาระที่ขาดและจ าเป็นต้องสอนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานของรายวิชาอ่ืนได้เพ่ิมหัวข้อหรือ
สาระที่ขาดในรายวิชาที่สูงขึ้น 

 
หมวดที่ ๕   กำรบริหำรหลักสูตร 

๕.๑  กำรบริหำรหลักสูตร 
 ให้ระบุปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
 

หมวดที่ ๖   สรุปกำรประเมินหลักสูตร 
๑.   กำรประเมินจำกผู้ที่ก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำ   (รำยงำนตำมปีท่ีส ำรวจ) 
       วันที่ส ำรวจ .............................(ให้แนบผลการส ารวจมาประกอบด้วย) 

๑.๑.  ข้อวิพำกษ์ท่ีส ำคัญจำกผลกำรประเมิน และข้อคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อผลกำรประเมิน 
.............................................................................................................  

๑.๒.  ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจำกผลกำรประเมินข้อ ๑.๑   
  ............................................................................................................. 
 



๒.  กำรประเมินจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากภายนอก 
๒.๑. ข้อวิพำกษ์ที่ส ำคัญจำกผลกำรประเมิน และข้อคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อผลกำรประเมิน 
๒.๒. ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจำกผลกำรประเมินข้อ ๒.๑  (ถ้ำมี) 

๓.  กำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิฯ 
 

หมวดที่ ๗   คุณภำพของกำรสอน 
๑.  กำรประเมินรำยวิชำที่เปิดสอนในปีท่ีรำยงำน 

๑.๑  รำยวิชำที่มีกำรประเมินคุณภำพกำรสอน และแผนกำรปรับปรุงจำกผลกำรประเมิน 
    ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนพร้อมวิธีการประเมิน เช่น ประเมินโดย

นักศึกษา เป็นต้น และแผนปฏิบัติการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
๑.๒  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรสอนโดยรวม 
  ......................................................... .................................................... 

๒.  ประสิทธิผลของกลยุทธ์กำรสอน  
ระบุข้อคิดเห็นต่อแผนการสอน กลยุทธ์และวิธีการสอนที่ใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่

ก าหนดในรายวิชา ให้ดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรประกอบ อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการประเมินผู้สอน แต่เป็นการประเมินภาพรวมของการสอนจาก
ข้อคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อน าผลมาปรับกลยุทธ์และวิธีการสอนต่อไป 

๒.๑  สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจำกแหล่งต่ำงๆ    
       สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกต่อสัมฤทธิผลของการสอนและ

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ระบุปัญหาที่พบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคให้ดีขึ้น  
๒.๒  แนวทำงแก้ไข/ปรับปรุง  

 แผนด าเนินการในการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ (เช่น การฝึกอบรมหรือการให้ค าแนะน า หรือการ
แก้ปัญหาวิธีการอ่ืนให้ผู้สอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนก าหนดการศึกษา)  ควรระบุรายวิชาที่ได้แก้ไขหรือ
ปรับเปลี่ยน  
๓.  กำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี           ไม่มี               
หากมีการปฐมนิเทศให้ระบุจ านวนอาจารย์ใหม่  
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  

๓.๑.  สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
๓.๒.  สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
๓.๓.  หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 
 
  



๔.  กิจกรรมกำรพัฒนำวิชำชีพของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม   

     ให้ระบุกิจกรรมที่สถาบันฯจัดหรือหน่วยอื่นที่ไม่ใช่สถาบันฯจัด จ านวนอาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม 

๔.๒. สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้ารว่มกิจกรรมได้รับ (สรปุจากผลการประเมินของผู้เข้ารว่มกิจกรรม) 
       .............................................................................................................  
 

หมวดที่ ๘  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภำพหลักสูตรจำกผู้ประเมินอิสระ 
๑. ข้อคิดเห็นหรือสำระท่ีได้รับกำรเสนอแนะจำกผู้ประเมิน และควำมเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสำระท่ีได้รับกำรเสนอแนะ 

............................................................................................................. ........................................... 
๒. กำรน ำไปด ำเนนิกำรเพื่อกำรวำงแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  
     ............................................................................................................................. ........................... 
 

หมวดที่ ๙   แผนกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำหลักสูตร 
๑.  ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่เสนอในรำยงำนของปีท่ีผ่ำนมำ  

ระบุแผนการด าเนินการแต่ละแผน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน และ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
๒.  ข้อเสนอในกำรพัฒนำหลักสูตร 
 ๒.๑. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร ( จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลือก ฯ ) 

๒.๒. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชาการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา  ฯ)  

๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน    
๓. แผนปฏิบัติกำรใหม่ส ำหรับปี  ............. 
 ระบุแผนปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  : _________________________________ 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน:____________ 
ประธานหลักสูตร  :______________________________- 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน:____________ 
เห็นชอบโดย    ________________________    (หัวหนา้ภาควิชา) 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที่: _________________ 
เห็นชอบโดย    _______________________(คณบดี) 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที่   : _______________ 
 



เอกสำรประกอบรำยงำน 
๑. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
๒. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
๓. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 

           ๔. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๖ 

ขั้นตอนกำรส่งผลกำรเรียนออนไลน์   

การส่งผลการเรียนหลังสิ้นภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องคีย์
คะแนนวัดผลประเมินผลการสอนให้แล้วเสร็จรวมถึงกรส่งผลการเรียนเข้าในระบบ ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย
โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 
 

ขั้นตอนกำรส่งผลกำรเรียนออนไลน์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภำคผนวก ก. 
 

โครงสร้างระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ระบบการให้ค าปรึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา 
บันทึกการให้ค าปรึกษา 
ระเบียนประวตัินักศึกษา 
ระเบียนประวัติผู้ปกครอง 
แบบรายงานผลการพบนักศึกษาท้ังกลุ่ม ประจ าภาคการศึกษา ....  ปีการศึกษา ......... 
แบบฟอร์มรายงานการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
บันทึกข้อความ ขอความช่วยเหลือ/แนะน าจากบุคคลอื่น ๆ 
แบบฟอร์มหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อปรึกษาหารือ 
บันทึกข้อความรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าภาคการศึกษา .... ปีการศึกษา ..... 
แบบประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยนักศึกษา 
แบบประเมินตนเองของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
แบบประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาต่อระบบการให้ ค าปรึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
 



 
 

โครงสร้ำงระบบอำจำรยท์ี่ปรึกษำ 
             

     อธิกำรบด ี
 
 

     รองอธิกำรบดี                รองอธกิำรบดี 
              ฝ่ำยวิชำกำร     ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ  
 
      

        คณบดี 
 

คณะกรรมกำร         กองพัฒนำนักศึกษำ         
อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

   ระดับคณะ  
 
     รองคณบดี       รองคณบดี 

      ฝ่ำยวิชำกำร         ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

 
 
     อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 
 
        นักศึกษำ 
      

   
 
 
 



 
 

ระบบกำรให้ค ำปรึกษำระดับปริญญำตรีในสถำบันอุดมศึกษำ 
 
 ปัจจัยกำรน ำเข้ำ    กระบวนกำร         ผลผลิต 

  
1.นโยบายเกี่ยวกับกระบวนการ  1.การด าเนินงานตามหน้าที่และ  1.มีการดต่อสื่อสารระหว่าง 
ให้ค าปรึกษา    ข้อปฏิบัติของบุคลากรในระบบ  อาจารย์และนักศึกษาเพ่ือให้ 
2.บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ   การให้ค าปรึกษาวิชาการ   ค าปรึกษา 
กระบวนการให้ค าปรึกษา   2.การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่  2.นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยว 
3.เครื่องมือและข้อมูลในการให้  ปรึกษา โดยใช้เทคนิคดังต่อไปนี้  กับหลักสูตร ลักษณะรายวิชา 
ค าปรึกษา    (1) พฤติกรรมการให้ความสนใจ  ที่เรียนการเลือกวิชาเรียน  
4.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ            (2)เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพ  การลงทะเบียนเรียน วิธีการ 
การสื่อสาร    (3) เทคนิคในการให้ค าแนะน า  เรียนและการวัดผล 

และการให้ค าปรึกษา 3.นักศึกษามีความเข้าใจ 
กฎระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่งและบริการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

 4.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ 
                                                ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
 5.นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 
 
 
  การป้อนกลับ 

      การน าผลการประเมินด้านผลผลิตไปใช้ 
    ประกอบการพิจารณา ปรับปรุงปัจจัยน าเข้า 
      และกระบวนการ เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ดีข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 



 

หมำยเหตุ :ใน 1 ภาคการศึกษา ต้องพบนักศึกษา อย่างน้อย 3 ครั้ง 

 
 
 

          บันทึกกำรให้ค ำปรึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

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

สาขาวิชา ............................................................................................. ชั้นปี ..............  

ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษำ 
1.  6.  
2.  7.  
3.  8.  
4.  9.  
5.  10.  

 

วิธีกำรติดต่อกับอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 มาพบด้วยตนเอง  โทรศัพท์  อ่ืน ๆ ………………………. 

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

ปัญหำ/สำเหตุกำรเข้ำพบ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
กำรให้ค ำแนะน ำ/ปรึกษำ/กำรช่วยเหลือ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ส่งเรื่องต่อให้  (ถ้ามี) 
 ประธานหลักสูตร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กองพัฒนานักศึกษา 
 คณบดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  อ่ืน ๆ ……………………. 

ผลสรุปของปัญหำ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 

 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... อาจารย์ที่ปรึกษา 

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

......... / .................. / .............. 



 

 

ระเบียนประวัติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

 
 

สาขาวิชา ..................................... คณะ .............................. รหัสประจ าตัวนักศึกษา ...................... .... 
ค ำชี้แจง–ให้นักศึกษาเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริงด้วยตัวบรรจงและหรือเขียนเครื่องหมายลงใน 

–ข้อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับและจ าน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส าหรับนักศึกษาเท่านั้น 

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

ข้อมูลส่วนตัว 
1. ชื่อ ..................................... ........ นามสกุล .............................................. ชื่อเล่น ............................ 

เกิดวันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. ............... อายุ ........... ปี ศาสนา .................. ....... 
2. ก าลังศึกษา 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. ชื่อ –นามสกุล ........................................... สาขาวิชา ..................... ........................... 
ที่อยู่ ................................. โทรศัพท์ .................... E-mail address .......................... 

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

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

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

6. สถานศึกษาเดิม .................................................... อ าเภอ ........................ .จังหวัด ......................... 
7. สุขภาพ 

หมู่เลือด .............  ไม่มีโรคประจ าตัว    มีโรคประจ าตัว คือ 
1) โรค .................................................................... เคยได้รับการรักษาจาก ............................... ... 
2) โรค .................................................................... เคยได้รบัการรักษาจาก .................................. 
เคยแพ้ยา .................................................................................................................... ...................... 
อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... ........................... 

 

รูปถ่ำย 



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

ที่อยู่ .................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์ ......................................... E-mail address ........................................................………….. 
อาชีพ .................................................................รายได้ประมาณเดือนละ ............................. บาท  
สถานที่ท างาน ......................................................................... โทรศัพท์ ......................................... 

2. มารดา ชื่อ – นามสกุล ....................................... อายุ ....... ปี การศึกษา ......................................... 
ที่อยู่ .................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์ ......................................... E-mail address ........................................................………….. 
อาชีพ .................................................................รายได้ประมาณเดอืนละ ............................. บาท  
สถานที่ท างาน ......................................................................... โทรศัพท์ ......................................... 

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

4. มีพี่น้อง ................. คน 
4.1 ชื่อ – นามสกุล .........................................................................  ก าลังศึกษา  ท างาน 
4.2 ชื่อ – นามสกุล .........................................................................  ก าลังศึกษา  ท างาน 
4.3 ชื่อ – นามสกุล .........................................................................  ก าลังศึกษา  ท างาน 
4.4 ชื่อ – นามสกุล .........................................................................  ก าลังศึกษา  ท างาน 

5. ผู้สนับสนุนการศึกษา ชื่อ – นามสกุล ................................ อายุ ..... ปี การศึกษา ............................ 
ที่อยู่ .................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์ ......................................... E-mail address ........................................................………….. 
อาชีพ .................................................................รายได้ประมาณเดอืนละ ............................. บาท  
สถานที่ท างาน ......................................................................... โทรศัพท์ ......................................... 

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

  ทุน กยศ.   อ่ืน ๆ ...................................................................... 
กิจกรรมดีเด่น 

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

    ปีที่ 4 ................................................................................................................................ 
        ลงชื่อ ………………………………… 
                (...................................) 
           วัน/เดือน/ปี ......../......./....... 

 
 



 

ระเบียนประวัติผู้ปกครอง 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

 
 

 
สาขาวิชา ..................................... คณะ .............................. รหัสประจ าตัวนักศึกษา ...................... .... 

ค ำชี้แจง–ให้ผู้ปกครองเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริงด้วยตัวบรรจงและหรือเขียนเครื่องหมายลงใน 
–ข้อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับและจ าน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส าหรับนักศึกษาเท่านั้น 

 

ข้อมูลส่วนตัว 
8. ชื่อ ............................................. นามสกุล ............................................. . ชื่อเล่น ............................ 

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

 นางสาว............................................................................ อาย ุ........... ปี 
ก าลังศึกษาระดับ  ปริญญาตรี ........ ปี สาขาวิชา ....................................................................  
คณะ ............................................................ ........................................................ ชั้นปีท่ี ................ 

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

 นักธุรกิจ เกี่ยวกับ.......................................................................................  
 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  แยกกันอยู ่
16.  โอกาสพบปะกับนักศึกษา มีมาก  มีบ้าง  ไม่มีเลย 
17.  อุปการะเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าลงทะเบียนเรียน 
     ทั้งหมด เป็นบางส่วน ไม่ได้ช่วยเหลือ 
 
 

18.  เมื่อนักศึกษามีปัญหา 

รูปถ่ำย 

ผู้ปกครอง 



มักปรึกษาและขอค าแนะน า  

ช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหา  

ไม่เคยมาปรึกษา 
เคยมาปรึกษา แต่ช่วยเหลือไม่ได้  

19.  ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวนักศึกษา 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ปกครอง 

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

ชื่อนักศึกษาที่อยู่ในปกครอง  นาย ........................................................................ 

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



 

 
 

แบบรำยงำนผลกำรพบนักศึกษำทั้งกลุ่ม 
ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ ................. ปีกำรศึกษำ .................................. 

 

ระเบียบว่ำระท่ี 1 เรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งนักศึกษาทราบ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ระเบียบว่ำระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ระเบียบว่ำระท่ี 3 ข้อคิดเห็นและ/ข้อชี้แจงของนักศึกษา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ระเบียบว่ำระท่ี 4 อ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... อาจารย์ที่ปรึกษา 

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

......... / .................. / .............. หมำยเหตุ :  ใน 1 ภาคการศึกษา ต้องพบนักศึกษา อย่างน้อย 3 ครั้ง 



 

รำยงำนกำรพบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

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

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

รำยช่ือนักศึกษำที่เข้ำพบ 

ล ำดับ 
ที ่

รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ลำยเซ็น 

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.    

 

 



รำยช่ือนักศึกษำที่เข้ำพบ 
ล ำดับ 

ที ่
รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ลำยเซ็น 

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

 

รำยช่ือนักศึกษำที่เข้ำพบ 
ล ำดับ 

ที ่
รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ลำยเซ็น 

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

 



 
บันทึกข้อควำม  

ส่วนรำชกำร…………………………………………………………………………………………………………………………........ 
ที่ ..................... / ...........................                      วันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. .............. 
เรื่อง  ขอความช่วยเหลือ / แนะน านักศึกษา 
 

 

เรียน ………………………………………………………………………. 

เนื่องด้วย นาย/นาง/นางสาว ............................ .....................................................................  

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ....................................... สาขาวิชา ....................................................... ................. 

 คณะ .................................. ...................................................... เป็นนักศึกษาท่ีอยู่ในความดูแลของข้าพเจ้า  

ควรได้รับความช่วยเลือก / แนะน าเพ่ิมเติมจากท่านในเรื่อง ...................................................................... .... 

ซึ่งมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาดว้ย  ดังนี้ 

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

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

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

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

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

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ....................................................... อาจารย์ที่ปรึกษา 

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

......... / .................. / .............. 

หมำยเหตุ : แนบส าเนาเอกสารระเบียนประวัติของนักศึกษาด้วย   



 
     

 

 

 
 
เรื่อง  ขอเชิญพบเพื่อปรึกษาหารือ 
 

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

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

เวลา ................................ น. เพ่ือสะดวกในการติดต่อ โปรดน าเอกสารฉบับนี้มาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
 
    
 

  

 

 

 

 

 

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

๑๐๒๒๐ 

 

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

ขอแสดงความนับถือ 

 

ลงชื่อ ...................................................................... คณบดี 

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

......... / ....................... / .............. 

 



บันทึกข้อควำม 

 

ส่วนรำชกำร………………………………………………………....………………………………………………………........ 

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

เรื่อง  รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ .... ปีการศึกษา ................ 
 
     

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

หลักสูตร ....................................... สาขาวิชา ....................................................หมู่เรียน ...... ชั้นปีที่ ........ 
ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าภาคการศึกษาที่ .............. ปีการศึกษา ................  ดังนี้ 

1. นักศึกษามาพบเพื่อขอรับค าแนะน า / ช่วยเหลือ จ านวน .................... ครั้ง 
2. ประชุมนักศึกษา จ านวน ............. ครั้ง โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังเอกสารรายงาน การพบ

อาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ส่งมาด้วย 
3. ผลการเรียนของนักศึกษา 
 สอบผ่านทุกรายวิชา จ านวน .................... คน 
 สอบไม่ผ่านบางรายวิชา จ านวน .................... คน 
 ลาพักการเรียน จ านวน .................... คน 
 ลาออก  จ านวน .................... คน 
 พ้นสภาพ จ านวน .................... คน 
 อ่ืน ๆ (ระบุ ................................................... ) จ านวน .................... คน 

4. ปัญหาที่พบและช่วยแก้ปัญหา 
 การเรียน  จ านวน .................... คน 
 ความประพฤติ จ านวน .................... คน 
 ส่วนตัว / ครอบครัว จ านวน .................... คน 
 การเงิน  จ านวน .................... คน 
 สังคม  จ านวน .................... คน 
 ที่อยู่อาศัย จ านวน .................... คน 
 สุขภาพ  จ านวน .................... คน 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................................  จ านวน .................... คน 

5. ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา เท่ากับ ....................................................... 
6. เร่ืองอื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................ 
จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                                    ลงชื่อ ................................................. อาจารย์ที่ปรึกษา 

ลงชื่อ ................................................ ประธานหลักสูตร / สาขาวิชา 



 

แบบประเมิน 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำโดยนักศึกษำ 

 
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษำ 
นักศึกษา  ภาคปกต ิ  ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ....... / ................. 
เพศ ชาย                   หญิง 
ช้ันปีท่ี ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

 สาขาวิชา ................................................................................................ รหัสหมู่เรียน ....................  
สังกัดคณะ/วิทยำลัย 
วิทยาลัยการฝึกหดัคร ู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ วิทยาการจัดการ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อื่น ๆ ...................... 

ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ............................................................................................................................ 
ตอนที่ 2 ประเด็นควำมคิดเห็น [ให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สดุ] 

ประเด็นควำมคิดเห็น 
ควำมคิดเห็น 

มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำนกลำง น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1. ด้ำนวิชำกำรและกำรสนับสนนุกำรศึกษำ      
1.1 ให้ค าแนะน าที่ถูกต้องชัดเจนด้านหลักสูตรและการเรียน      
1.2 ให้ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนและหมั่นติดตามผลการ

เรียนสม่ าเสมอ 
    

 

1.3 ช่วยเหลือ แนะน า เพื่อแก้ไขอุปสรรค ปัญหาในการเรยีนวิชาต่าง ๆ      
1.4 พิจารณาดูแลการยื่นค าร้องตา่ง ๆ ให้ค าแนะน า และเสนอแนะแนวทาง

ในการด าเนินการอย่างเป็นข้ันตอนได้ถูกต้องตามระเบียบ 
    

 

1.5 จัดสรรเวลาเพื่อให้นักศึกษาเข้าพบได้ ทั้งกรณีทั่วไปและกรณีพิเศษเมื่อ
นักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ 

    
 

2. ด้ำนบริกำรและพัฒนำนักศึกษำ      
2.1 ให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ งานอาชีพ และการเรียนต่อใน

ระดับสูงได้ 
    

 

2.2 ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออาจารย ์สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลยั      
2.3 ช่วยเหลือ แนะน า เพื่อแก้ไขอุปสรรค ปัญหาในการเรยีนวิชาต่าง ๆ      

3. ด้ำนอื่น ๆ      
3.1 พร้อมรับฟังปัญหาของนักศึกษาด้วยความจริงใจ      
3.2 ใช้ค าพูดเหมาะสมในการให้ค าปรึกษา      

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

 



แบบประเมินตนเอง 
ของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

1. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ............................................................. จ านวนปีในการปฏิบัติงาน .....................ป ี
2. จ านวนนักศึกษาในความดูแล หลักสูตร .................................. สาขาวิชา ................................................ 

คณะ ......................................................................... ชั้นปี  ........ หมู่เรียน ............ จ านวน... ......... คน 
3. ความคิดเห็นของท่านในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ประเด็นควำมคิดเห็น 
ควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. มีความเข้าใจและสามารถแนะน าเก่ียวกับโครงสร้างหลักสูตรและรหัส
วิชาในหลักสตูร 

    
 

5. มีความเข้าใจ เรื่องระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการ
จัดการศึกษา 

    
 

6. มีการจัดสรรเวลาในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา      
7. แนะน าและตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา      
8. ติดตามผลการเรียน และช่วยปรบัปรุงการเรียนของนักศึกษาที่มปีัญหา      
9. ทราบปญัหาของนักศึกษาในความดูแล และติดตามช่วยเหลือตามขั้นตอน      
10. ช่วยให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาให้นักศึกษาอย่างทนัเหตุการณ์      
11. พบปะและบันทึกข้อมูลนักศึกษาในความดูแลอย่างสม่ าเสมอ      
12. ไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษาแก่ผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง      

13. ให้ค าแนะน า ตักเตือน เพื่อพัฒนานักศึกษาในความดูแลทั้งดา้นการ
เรียน สังคม และพฤติกรรมส่วนบุคคล 

    
 

14. แนะน าและตดิตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลยั      

ปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 



แบบประเมินควำมคิดเห็นของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
ต่อระบบกำรให้ค ำปรึกษำของมหำวิทยำลัย 

สาขาวิชา ................................................................... คณะ ..................................................................  
 
ค ำแนะน ำ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ประเด็นควำมคิดเห็น 
ควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

15. ภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษามีความเหมาะสม      
16. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษามีความเหมาะสม      
17. แบบค าร้อง พน. มีความเหมาะสมในการใช้งาน      
18. สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อจ านวนนักศึกษามีความเหมาะสม      
19. ความพร้อมของเอกสารที่เป็นเครื่องมือในการให้ค าปรึกษาระดับคณะ      
20. ความพร้อมของเอกสารที่เป็นเครื่องมือในการให้ค าปรึกษา                     

ระดับมหาวิทยาลัย 
    

 

21. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความสัมพันธ ์และ
ความเข้าใจอันดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และมหาวิทยาลัย 

    
 

22. พบปะและบันทึกข้อมูลนักศึกษาในความดูแลอย่างสม่ าเสมอ      
23. มีการส่งผลการประเมินอาจารยท์ี่ปรึกษาให้ทราบ      

 
ปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

 



 
 
 
 

ภำคผนวก ข 
ระเบียบกำรใช้บรกิำรห้องคอมพิวเตอร์ 
       ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
กำรใช้ห้องสมุด 
ค ำร้องขอสอบในกรณีขำดสอบปลำยภำค 

 
 
 
 



ระเบียบกำรใช้บริกำรห้องคอมพิวเตอร์ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

วันและเวลำเปิดให้บริกำร 

ส าหรับ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

        ช่วงเปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น. 
        ช่วงปิดภาคการศึกษา  วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น. 
ส าหรับผู้เข้าฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ 

        ช่วงเปิด-ปิด ตามก าหนดการอบรม 

   (ในกรณีที่เปิดบริการในวันหยุดราชการและนอกเวลาปกตินั้น จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า)     
กำรขอใช้บริกำร 

          บุคคลที่ขอใช้บริการคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว และนักศึกษา
ของมหาวิทยาราชภัฏพระนคร กรณีหน่วยงาน/คณะ/โครงการต่างๆ มีความประสงค์จะใช้ห้องคอมพิวเตอร์ฯ 
เพ่ือการเรียนการสอน การอบรม ให้ท าบันทึกถึงผู้อ านวยการศูนย์ฯ แจ้งล่วงหน้าก่อนใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
ประมาณ 3 วันท าการ 

ข้อปฏิบัติในกำรใช้ห้องคอมพิวเตอร์ส ำหรับนักศึกษำ 

1. นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไปแต่งกายชุด
สุภาพ 

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

3. เมื่อนักศึกษาปลดล๊อคเครื่องแล้ว หากเกิดกรณีเครื่องที่ใช้เสีย/ขัดข้อง ให้นักศึกษาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่
เคาน์เตอร์ทันท ีก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องอ่ืนแทน 

4. กรณีมีผู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับนักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการใช้เครื่องนั้น ให้ผู้นั้นติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ประจ าเคาน์เตอร์ก่อน และให้รอพบได้ท่ีด้านนอกห้องฯ (ห้ามเข้าไปในห้องเครื่องฯ ก่อนได้รับอนุญาต) 

5. ห้ามนักศึกษาท าการเคลื่อนย้ายหรือสับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดัดแปลงระบบค าสั่ง
งาน ถอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือน าอุปกรณ์ที่มิใช่ของห้องบริการคอมฯ มาต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
ห้ามน าอุปกรณ์ใดๆ ออกนอกห้องคอมพิวเตอร์ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่โดยเด็ดขาด 

6. ห้ามเก็บงานหรือ File ไว้ในเครื่อง (ทางห้องบริการคอมพิวเตอร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการ
สูญหายขึ้น) 

7. ห้ามนักศึกษาเปิดรูปภาพ วีดีโอ เว็บไซต์ ที่ไม่เหมาะสม 

8. รักษาความสะอาด ห้ามน าอาหาร และเครื่องดื่มใด ๆ เข้าในห้อง 

9. ห้ามส่งเสียงดัง เปิดเพลง วิ่งเล่น หรือกระท าการรบกวนผู้อื่น 

10. เมื่อพบปัญหาใดๆ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทันที 



ผังกระบวนกำรให้บริกำรยืมหนังสือ (ห้องสมุด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับบัตรสมาชิกเพ่ือ 

Scan Barcode 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ข้อมูลสมาชิก 

 

ไม่มีรายการค้างส่งหนังสือ 

 

มีหนังสือเกินก าหนด/เกิน

จ านวนที่จะยืม แจ้งผู้ใช้บริการ

ว่าไม่สามารถยืมได้ 

 
ท ารายการยืมผ่านระบบ VTLS 

ประทับตราวันก าหนดส่ง 

ลบสัญญาณแม่เหล็ก 

คืนบัตรและหนังสือให้ผู้ใช้บริการ 

ให้ผู้ใช้บริการประเมิน 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 

สิ้นสุดการ 

ให้บริการ 



ผังกระบวนกำรให้บริกำรคืนหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับหนังสือเพ่ือ 

Scan Barcode 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ข้อมูลวันก าหนดส่ง 

เจ้าหน้าท่ี Scan Barcode หนังสอื

ที่ผู้ใช้บริการ 

น าหนังสือมาคืน 

(กรณีส่งหนังสือตามก าหนด) 

เจ้าหน้าท่ี Scan Barcode หนังสอื

ที่ผู้ใช้บริการ 

น าหนังสือมาคืน 

(กรณีเกินก าหนดส่ง) 

 

ประทับตราส่งหนังสือ 

เพ่ิมสัญญาณแม่เหล็ก 

ให้ผู้ใช้บริการประเมิน 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 

สิ้นสุดการ 

ให้บริการ 

เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จ 
ให้กับสมาชิก 

ระบบจะท าการแจ้งว่ามีค่าปรับ 

สมาชิกช าระค่าปรับ 
ตามที่ระบบแจ้งไว ้

 

เจ้าหน้าที่น าหนังสือขึ้นรถเข็น 
เตรียมขึ้นชั้นให้บริการ 

 



ขั้นตอนกำรย่ืนแบบฟอร์มค ำร้องขอสอบ  

กรณีขำดสอบปลำยภำค 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ภำคผนวก ค. 
 

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการท าแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ (พน.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
 บุคคลที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาใหม่ ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด โดยมีขั้นตอนการรายงานตัวดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ บันทึกประวัติส่วนตัว พิมพ์ใบระเบียนประวัติโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน เข้าสู่ระบบ 

 ขั้นตอนที่ ๒ ลงชื่อรายงานตัว และยื่นเอกสารดังนี้ 

 ๑.  ใบระเบียนประวัติ  

 ๒.  ใบ ปพ.๑ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
พร้อมส าเนา ๒ ฉบับ 

 ๓.  ทะเบียนบ้านของผู้มารายงานตัว พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 

 ๔.  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มารายงานตัว พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 

 ๕.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือส าคัญต่างด้าว (ใช้เฉพาะกรณีบิดามารดาเป็นชาวต่างด้าว) 
ของบิดา-มารดา พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ (หนังสือส าคัญต่างด้าวให้ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าถัดไปที่แจง
รายละเอียดต่างๆ และหน้าที่ต่ออายุครั้งสุดท้าย 

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

หมายเหตุ 

- เอกสารทุกฉบับ ให้เขียนชื่อ - สกุล สาขาวิชาเอกไว้ที่มุมบนด้านขวา และต้องรับรองส าเนาถูกต้อง
เอกสารทุกฉบับ 

 - เอกสารทุกฉบับมหาวิทยาลัยจะเก็บไว้เป็นหลักฐานและไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ขั้นตอนที่ ๓ ท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

 เอกสารที่นักศึกษาจะได้รับในวันรายงานตัว มีดังนี้ 

 ๑.  ประกาศแจ้งก าหนดการกิจกรรมต่างๆ 

 ๒.  เอกสารแจ้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการศึกษา (ห้ามท าหาย) 

 ๓.  คู่มือนักศึกษา 

การลงทะเบียนรายวิชา 

 การลงทะเบียนเรียนเป็นกิจกรรมหลักส าคัญที่นักศึกษาต้องด าเนินการด้วยตนเองทุกภาคการศึกษา  
ตลอดจนกระท่ังส าเร็จการศึกษา  โดยจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจวิธีการ   และขั้นตอนของการลงทะเบียน
อย่างรอบคอบ และ ปฏิบัติให้ถูกต้อง  สามารถลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาที่ www.pnru.ac.th 

โดยใช้รหัสผ่านที่ได้รับในวันรายงานตัวก่อนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนนักศึกษาควรศึกษาและ
ปฏิบัติดังนี้ 

 ๑.  ศึกษาโครงสร้างและแผนการเรียนของตนเอง โดยศึกษาจากคู่มือนักศึกษาอย่างละเอียด กรณี
ตกแผนกการเรียนนักศึกษาจะต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง 

 

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


  ๒.   รายวิชาที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดไว้ในตารางเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
เป็นรายวิชาที่จัดตามแผนการเรียน โดยงานทะเบียนวัดผลจะด าเนินการบันทึกรายวิชาให้กับนักศึกษาทั้งหมด
ทุกรายวิชาที่ปรากฏในตารางเรียน นักศึกษาจะต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาให้ตรงกับ
รายวิชาที่เข้าเรียน 

 การลงทะเบียนเรียนแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑. การลงทะเบียนปกติคือการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาตามส ารับหรือ
ตารางเรียนโดยไม่เปลี่ยนแปลงรายวิชาในตารางเรียน สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอน 
ตามล าดับดังนี้ 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 
1. เข้าเว็บไซด์ www.pnru.ac.th แล้วไปทีข่้อมูลด้านล่างสุด  
2. เลือกระบบบริการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. คลิก Login ลงชื่อเข้าใช้ระบบบริการนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. เลือกเมนูลงทะเบียนออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ตรวจสอบรายวชิา ก่อนลงทะเบียนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. เลือกเมนู การเงิน  (Pay-in) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. พิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน (Pay-in) ไปช าระเงินที่ธนาคาร  ตามวันเวลา และธนาคารที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน 

ของนักศึกษา 
 

บันทึกผลการลงทะเบียนเรียน
เข้าสู่ระบบงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ  
3 วันท าการ 

แจ้งผลการ
พิจารณาให้
นักศึกษา 

น าเอกสารประกอบการ
พิจารณา อนุญาต/ไม่

อนุญาต จากนายทะเบียน 

รับค าร้องการลงทะเบียนเรียน
จากนักศึกษา 

 

ไมอ่นุญาต 
 

 ๒.  การลงทะเบียนรายวิชาส าหรับนักศึกษาตกแผนการเรียนคือการลงทะเบียนรายวิชาของ
นักศึกษาที่ตกแผนการเรียน ,การลงทะเบียนรายวิชาที่เกินจ านวนหน่วยกิต , ลงทะเบียนรายวิชานักศึกษาต่าง
ประเภท ซึ่งไม่สามารถด าเนินการลงทะเบียนรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ได้ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องของ
ลงทะเบียนรายวิชา ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนส าหรับนักศึกษา 

กรณีไม่สามารถท าในระบบออนไลน์ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อควรทราบในการลงทะเบียน 

 ๑.  การขอลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องไม่มีหนี้สิ้นใดๆ กับมหาวิทยาลัยหากนักศึกษามีหนี้สินจะ
ถูก Lock การเข้าใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ 

 ๒.  การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการช าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ 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 นักศึกษา
จะต้องด าเนินการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา จึงจะมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป 

 ๖.  ถ้านักศึกษาได้ลงทะเบียนโดยสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่ เข้าเรียนหรือคาดการณ์ผลการประเมินการ
เรียนไม่ผ่าน นักศึกษาควรด าเนินการยกเลิกรายวิชาบางรายวิชา หรือ ทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น เพ่ือ
ไม่ให้ผลการประเมินรายวิชา เป็น E หรือ F แล้วแต่กรณี 

การลงทะเบียนเพ่ิม – ถอน รายวิชา 
การลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่เป็นไปตามส ารับหรือตารางเรียนที่จัดไว้ให้นักศึกษาต้องด าเนินการ

ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาได้ตามต้องการ โดยเลือกรายวิชาลงทะเบียนให้เป็นไปตามล าดับก่อนหลังให้ถูกต้อง 

การเพ่ิมรายวิชา กระท าได้ในกรณีที่จ านวนหน่วยกิตยังไม่ครบจ านวนที่ก าหนดไว้ในตารางเรียนของ
แต่ละภาคการศึกษา (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 หากกรณี
นักศึกษาตกแผนการเรียนต้องยื่นค าร้อง การเพ่ิม – ถอนวิชาเรียน (แบบพน.๒) ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คลิก Login ลงชื่อเข้าใช้ระบบบริการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

๒. ไปที่เมนลูงทะเบียนออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. นักศึกษาภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
๔. ในการเพิ่มรายวิชา นักศึกษาต้องดูรหัสวิชา section และวันเวลาเรียนให้ถูกต้อง 
๕. ในการถอนรายวิชา นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่ต้องการเพ่ิม-ถอน แล้วกดปุ่ม สีแดงเพ่ือเลือก 

เพ่ิม – ถอนรายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

๖. เมื่อท าการเพ่ิม-ถอน รายวิชาเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาได้ที่เมนู  
ผลการลงทะเบียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การช าระเงิน 

 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 าระเงินล้าช้าโดยเสียค่าปรับวันละ 
๕๐ บาทช าระเงินที่กองคลัง 

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

 หมายเหตุ 

 ถ้าเป็นภาคฤดูร้อน จะแบ่งเป็น ๓ ช่วง ๆ ละ ๑๐ วัน 

การประเมินผลการศึกษา 

การประเมินผลการศึกษาประกอบด้วย การประเมินเพ่ือปรับปรุง พัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอน และ การประเมินเพ่ือตัดสินผลการศึกษา 

 ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา เป็นระบบที่นักศึกษาจะต้องใช้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการศึกษาจะปรากฏบน web เมื่อวันที่อาจารย์ผู้สอนและคณะวิชาส่งผล
การศึกษาให้งานทะเบียนวัดผล โดยผลการศึกษาเข้าระบบงานทะเบียนวัดผล และระบบจะค านวณเฉพาะ
รายวิชาที่ได้รับผลการศึกษาเท่านั้น ถ้ารายวิชาใดงานทะเบียนวัดผลยังไม่ได้รับระบบก็จะยังไม่น ารายวิชานั้นๆ 
มาค านวณ 

การประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้ 

  ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

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 า
กว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ ากว่า ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 

 กรณี วิชาเลือก ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ส่วนการ
ประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนน
ต่ ากว่า “C” ถือว่า สอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้ระดับการประเมินผลต่ ากว่า “C” 
เป็นครั้งที่สอง ถือว่า พ้นสภาพเป็นนักศึกษา  

กรณีที่นักศึกษาขอลงทะเบียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนรายวิชาเลือกที่สอบไม่ผ่าน รายวิชาที่สอบไม่ผ่าน
จะได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็น “E”และน ามาค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยด้วย 

ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังนี้ 
 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 

          ผ่านดีเยี่ยม           PD (Pass with Distinction) 

          ผ่าน           P (Pass) 

          ไม่ผ่าน           F (Fail) 
 

ระบบคะแนนนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้ เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะ
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 

รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้คะแนนเฉลี่ย 
มี 2 ประเภท  

1. คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (GPA.=Grade Point Average) หมายถึงผลเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ใน
แต่ละวิชาของแต่ละภาคภาคศึกษา 

2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (CUM.GPA.-Cumulative Grade Point Average) หมายถึง ผลเฉลี่ยของ
คะแนนที่ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ที่เริ่มศึกษา ถึง ภาคการศึกษาสุดท้ายที่ทราบผลการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและคะแนนเฉลี่ยสะสม 

1. วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจ 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 หรือขอยุติการ 

เรียนในวิชานั้น หรือถูกมหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์โดยจะไม่น าหน่วยกิตของวิชาที่ได้ W ไปคิดคะแนน
เฉลี่ยทั้ง 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 าภาคการศึกษาที่ 1 (GPA)  43.50 = 2.90 

                 15 

 

 



2.   วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

    (CUM.GPA.=Cumulative Grade Point Average) 

 วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม ท าได้โดยน าค่าของคะแนนที่ได้ทั้งหมดหารด้วยจ านวนหน่วยกิตท้ังหมดที่เรียน
มาแล้วทั้งหมดตั้งแต่ต้น 

 ตัวอย่าง : ภาคเรียนที่ 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 าภาคการศึกษาที่ 2 (GPA)  51.00 = 2.43 

       21 

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

        (15 + 21) 36 

 

3.   การขอยกเลิกรายวิชา (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 าภาคการศึกษาที่ 1 (GPA)  37.50 = 3.12 
       12 

 



4.   การรอผลการเรียน (I) 

 วิชาที่ไม่ทราบผลการเรียนเป็นเกรดจะบันทึก I และไม่นับจ านวนหน่วยกิต ของวิชานั้นมารวมในการคิด
คะแนนเฉลี่ยประจ 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 าภาคการศึกษาที่ 1 (GPA)  28.50 = 3.16 

       9 

 

การโอนผลการเรียนและยกวันการศึกษารายวิชา 
 “การโอนผลการศึกษา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษา
จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

 “การยกเว้นการศึกษารายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาที่เคยศึกษาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก และหมายความรวมถึงการเทียบเนื้อหาของ
รายวิชาระหว่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้เคยศึกษา
มาแล้ว 

 การขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการศึกษารายวิชา มีข้ันตอนดังนี้ 

 ๑.  กรอกรายละเอียดในค าร้องขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการศึกษารายวิชา (ค าร้อง พน.
๑๒ หรือ พน.๑๓) ให้ครบถ้วนพร้อมแนบผลการเรียนและค าอธิบายรายวิชา ที่เคยได้ศึกษามาแล้วเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

 ๒.  น าค าร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีเพ่ือพิจารณา 

 ๓.  ส่งค าร้องที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 

 ๔.  ขอรับผลการพิจารณาหลังจากยื่นค าร้องโดยติดตามผลที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ได้ก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 1 

 ๕.  นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมใน
การโอนผลการเรียนและยกเว้นการศึกษารายวิชา พ.ศ.2558 

 ๕.๑   ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนรวมทุกหน่วยกิต 500บาท 



 ๕.๒   ค่าธรรมเนียมการยกเว้นการศึกษารายวิชาหน่วยกิตละ 50บาท 

 ๖.  นักศึกษาส่งหลักฐานการช าระเงินและส าเนาผลการพิจารณาที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพ่ือเป็นหลักฐานในการประมวลผลการส าเร็จการศึกษา 

 หมายเหตุ 

 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 

 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคที่ ๒ เเละ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี 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 
และสหกิจศึกษาเป็นครั้งท่ี ๒ 

 ๕.  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา 

 ๖.  นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 ๗.  นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยไม่ได้ยื่นค าร้องขอลาพัก
การศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ๘.  นักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในข้อ ๑๑.๖  

๙.  นักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษาทั้งนี้การนับ
ภาคการศึกษาท่ีเรียนให้นับรวมภาคการศึกษาที่มีการรักษาสภาพนักศึกษา หรือให้พักการศึกษาด้วย 

 

 

 



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

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

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

 ถ้านักศึกษาเคยยื่นค าร้องแล้ว ภายหลังทราบผลการศึกษาปรากฏว่านักศึกษาไม่จบการศึกษานั้นๆ แล้ว
ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอจบการศึกษาใหม่ทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการส าเร็จการศึกษา 
 

 
นักศึกษาเขียนค าร้อง 

 
 
 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 

นักศึกษายื่นค าร้อง 
ขอส าเร็จการศึกษาที่งานทะเบียนวัดผล 

 
 
 

         งานทะเบียนวัดผล     งานทะเบียนวัดผลแจ้ง 
ตรวจสอบเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา          นักศึกษา 

 
 
 
 

งานทะเบียนวัดผลและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบผลการศึกษา 

 
 

          เสนอคณะกรรมการ 
     สภาวิชาการพิจารณา 

          เห็นชอบการให้ปริญญา 
 
 
 

           เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา 
 
 
 

  งานทะเบียนวัดผล 
  ประกาศรายชื่อ 

 



หมายเหตุ 

 ๑.  มหาวิทยาลัยจะไม่ด าเนินการขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาที่ไม่ยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา 

 ๒.  เมื่อนักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว เกิดเปลี่ยนใจต้องการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาต่อไป ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอยกเลิกการจบการศึกษาโดยเร็วที่สุด ก่อนที่งานทะเบียน
วัดผลจะได้รับผลการศึกษาทุกรายวิชา มิฉะนั้นงานทะเบียนวัดผลจะด าเนินการเสนอรายชื่อผู้สมควรส าเร็จ
การศึกษาต่อคณะกรรมการวิชาการและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป 

 

คุณสมบัติผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

1. มีความประพฤติดี 
2. สอบได้ในรายวิชาต่างๆครบถ้วนตามที่หลักสูตรและสภามหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งผ่านเกณฑ์ตาม

ข้อก าหนดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
3. ไม่ติดค้างระดับคะแนน “E” “F” และ “I” ในรายวิชาที่ลงทะเบียน 
4.  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
5. มีเวลาเรียนตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษานี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การรักษาสถานภาพนักศึกษา 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา หาก
ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาใด จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ด าเนินการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาก่อนสอบปลายภาคการศึกษานั้น ๆ ซึ่งมีขั้นตอนด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

หมายเหตุ 

1. การลาพักการศึกษา กระท าได้ครั้งละไม่เกิน๒ภาคการศึกษาติดต่อกัน  ถ้าจ าเป็นต้องลาพักการศึกษา
ต่อให้ยื่นค าร้องใหม่  การลาพักการศึกษาทุกครั้งต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

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

 

ขั้นตอนการขอรักษาสถานภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษารับค าร้อง (พน.10) ได้ที่กลุ่มงานทะเบียน  
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ 

กรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน 

น าเอกสารผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาพิจารณา/ลงนาม 

น าค าร้องมาย่ืนท่ีกลุ่มงานทะเบียน 

น าใบนัดรับอกสาร 
มารับค าร้องท่ีกลุ่มงานทะเบียน 

รับใบนัดรับเอกสาร 

น าค าร้องไปยื่นท่ีฝ่ายการเงินเพื่อช าระเงิน 

ถ่ายส าเนาใบเสร็จ 1 ชุด มาย่ืนท่ีกลุ่มงานทะเบียน
เพ่ือบันทึกข้อมูล 



การขอยกเลิกวิชาเรียน (Withdraw) 
 การยกเลิกรายวิชา คือการถอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ หลังจาก
เลยก าหนดการเพ่ิม-ถอนรายวิชา โดยไม่ต้องการให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการการเรียนท าให้สอบตก(ไม่
ผ่าน) ท าให้ไม่ส าเร็จการศึกษา หรือค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 

         ถ้าหากนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาแล้วแต่ไม่เข้าเรียน หรือมีคะแนนระหว่างภาคต่ าควรด าเนินการ
ยกเลิกรายวิชาเรียนนั้น 

 

ขั้นตอนการท ายกเลิกรายวิชา (w) ออนไลน์ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. คลิก Login ลงชื่อเข้าใช้ระบบบริการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ลงชื่อเข้าใช้งานโดย ใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่านแล้วคลิกปุ่ม Login เข้าสู่ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ไปที่เมนูผลการลงทะเบียนออนไลน์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. จะแสดงผลการลงทะเบียน  ในภาคการศึกษาปัจจุบัน   คลิกที่ เครื่องหมายบวกสีแดง  
ด้านหลังรายวิชาที่ต้องการจะท าการยกเลิกรายวิชา  รายวิชาที่ท าการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว จะมีตัวอักษร w สี
แดงขึ้นอยู่หน้ารหัสวิชานั้น และที่ด้านหลังวิชานั้นจะมีเครื่องหมายลบสีเขียวแสดงขึ้นมา  ถ้าต้องการที่จะ
ยกเลิกการท า W ให้กดปุ่มเครื่องหมายลบสีเขียว รายวิชาที่ท าการยกเลิก ไปแล้วจะกลับคืนมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. เมื่อท าการยกเลิกรายวิชาเรียบร้อย ตามท่ีต้องการแล้ว ให้กดไปที่เมนู ผลการเรียน เลือก 
เทอม-ปี และสั่งพิมพ์เอกสารใบแจ้งการลงทะเบียน w รายวิชาออนไลน์  ออกมา แล้วน ามาส่งที่ฝ่ายทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

ขั้นตอนการยกเลิกรายวิชาส าหรับที่ตกแผนการเรียน 

 
   การขอยกเลิกวิชาเรียน 

  นักศึกษาขอค าร้อง (พน.11)    ต้องกระท าให้เสร็จสิ้น 

   ที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ               ก่อนถึงก าหนดการสอบปลายภาค 

         อย่างน้อย 2 สัปดาห์ตามปฏิทิน 

 
  แจ้งอาจารย์ผู้สอนที่รับทราบและลงนาม 

 

 

 

   แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบและลงนาม 

 

   ถ้ายกเลิกวิชาเรียนต้องลงทะเบียน 
   นักศึกษาขอค าร้อง (พน.11)     รายวิชาเดิมในภาคการศึกษาต่อไป 

   ที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ     ถ้ายกเลิกรายวิชาเลือกอาจเลือกเรียน 

 

 

หมายเหตุ 

             การยกเลิกรายวิชา เป็นการด าเนินการเพ่ือยกเลิกวิชาเรียนหลังจากที่นักศึกษาช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนแล้วและจะไม่ได้รับเงินคืน ดังนั้นถ้านักศึกษาไม่ต้องการเรียนรายวิชาใดในภาคเรียนนั้นจะต้องยื่น
ค าร้อง (พน. 2) ขอถอนวิชาเรียนนั้นออกในช่วงก าหนดวันเพ่ิม – ถอน ซึ่งจะท าให้นักศึกษาไม่ต้องเสียเงินค่า
หน่วยกิต ในรายวิชานั้น 

 

 
 
 
 

 
 

1 
 

๓ 
 

๔ 
 



แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ (พน.) 

 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



พน 11 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 

 
 



 

 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ง 
 

ประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรี  และปริญญาตรี(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 และ
ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)  นับจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า  นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันที่ท าการปกติ 

 “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า  นั กศึ กษ าที่ เข้ าศึ กษ าต าม โค รงก ารก าร                  
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นใดที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ  

 “ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า     ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย 

 “ ภาคการศึกษาฤดูร้อน” หมายความว่า   ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาปลาย  

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

 “ศูนย์บริการการศึกษา” 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 ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

         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 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 

ผ่านดีเยี่ยม 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

PD (Pass with Distinction) 

P (Pass) 

F (Fail) 

 ระบบคะแนนนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนด
เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม   

  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 เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป   การเปลี่ยนระดับ
คะแนน “I”ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 (๑) กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้ ตามเวลา
ที่ก 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 การเปิดโอกาสให้เพ่ือนลอกค าตอบ   การโน้ตย่อ
เข้าห้องสอบ  แต่ยังไม่มีโอกาสลอกค าตอบ  ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระท าผิด
ระเบียบการสอบ  และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นได้ไม่เกิน  ๑  ภาคการศึกษา 

  ๙.๓ ถ้าเป็นความผิดอย่างอ่ืนตามที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษตาม
ควรแก่ความผิดนั้น  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 ครบถ้วนตามที่หลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยก าหนด  
รวมทั้งการผ่านเกณฑ์ตามข้อก 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 

 

นักศึกษาภาคปกติ 

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 

นักศึกษาภาคพิเศษ 

หลักสูตรอนุปริญญา (๓ ปี)   ใช้ เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 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 าหรับนักศึกษาภาคปกติ และเม่ือสิ้นภาคการศึกษาที่ ๖  ที่ ๙  ที่ ๑๒  ส าหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ   

 ๑๒.๓ ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม                
ต่ ากว่า ๑.๘๐ 



 ๑๒.๔ ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และสหกิจศึกษาเป็นครั้งที่ 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  รางวัลการเรียนดี 

  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลการเรียนดี จะต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดแต่ละสาขาวิชา
ทั้งนี้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๖๐ และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๒ 

 ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการทีม่หาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัตผิลการประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหา                       
จากการใช้ระเบียบนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 

                     (รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร) 

                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ว่าด้วยการยกเว้นการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2560 

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

  เพ่ืออนุวัตตามความในมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 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 การฝึกอาชีพ 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 ให้คณะกรรมการท่ีอธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาเพ่ือเสนออนุมัติการยกเว้น 
การศึกษา 

  ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕60  

 

 

 (รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร) 

 รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

 

 



 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ว่าด้วยการโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการศึกษารายวิชา   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   

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

“อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

“นักศึกษาภาคปกติ”  หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันที่ท าการปกติ 

“นักศึกษาภาคพิเศษ”   หมายความว่า  นั กศึ กษาที่ เข้ าศึ กษ าตามโครงการการจั ด
การศึกษาเพ่ือปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอ่ืนใดที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ   

"มหาวิทยาลัยอ่ืน"   หมายความว่า  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีการ
จัดการเรียนการสอนระดับหลังชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

"การโอนผลการศึกษา"    หมายความว่า  การน าหน่ วยกิตและค่ าระดับคะแนนของ                  
ทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมาใช้โดยไม่ต้องศึกษา
รายวิชานั้นอีก 

"การยกเว้นการศึกษารายวิชา" หมายความว่า การน าห น่ วยกิ ต ของรายวิช าที่ เค ยศึ กษ า                  
ในหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก และ
หมายความรวมถึงการเทียบเนื้อหาของรายวิชาระหว่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับหลักสูตร
ของสถาบัน 

อุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษามาแล้ว  และ/หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ 
หรือ จากประสบการณ์การท างาน 



"การประเมินผล"  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  เงื่อนไขในการโอนผลการศึกษา 

(๑) ผู้ขอโอนต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษตามโครงการอ่ืน
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

(๒) ผู้ขอโอนต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) 

(๓) การโอนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่ เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิตที่ขอ              
โอนผลการศึกษา 

(๔) การรับย้าย ต้องไม่มีรายวิชาที่ผลการเรียนเป็น   “I”  (Incomplete) 
ข้อ ๗   ผู้ มี สิ ทธิ์ขอยกเว้นการศึกษารายวิชา  ต้ องเป็นผู้ ที่ มี คุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่ งต่ อไปนี้ 

  (๑) ผู้ ที่ ส 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 หนว่ยกิต  เป็น  ๑  ภาคการศึกษา 

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

ข้อ ๑๒  การขอโอนผลการศึกษาหรือขอยกเว้นการศึกษารายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการโอนผลการศึกษาและการยกเว้น
การศึกษารายวิชา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๓  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง   เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการศึกษา   
หรือการยกเว้นการศึกษารายวิชา   

ข้อ ๑๔  ผู้ได้รับการโอนผลการศึกษาไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม  แต่ผู้ที่ได้รับการยกเว้น
การศึกษารายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ได้รับเกียรติ นิยม
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา   ปริญญาตรี  
และปริญญาตรี(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 

 

 
    

 



 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

เรื่อง   แนวปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบปลายภาค 
_________________ 

  เพ่ือให้กระบวนการสอบด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงออกประกาศเรื่องแนว
ปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  สิทธิ์ในการสอบปลายภาค 
   ๑.๑ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   ๑.๒  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด
จะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น  นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นก่อนสอบ
ปลายภาค  ๒  สัปดาห์ หากไม่ด าเนินการใดๆให้ผู้สอนส่งผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี

 ข้อ ๒   การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเข้าสอบ 
   ๒.๑  นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนักศึกษาผู้ใด

ฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
   ๒.๒  นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานบัตรประจ าตัวนักศึกษาต่อกรรมการควบคุมการสอบทุกครั้ง  

นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานดังกล่าวให้ขอการรับรองการเป็นนักศึกษาจากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่สามารถให้
การรับรองได ้

   ๒.๓  นักศึกษาที่เข้าห้องสอบสายเกินกว่า๑๕ นาทีจะหมดสิทธิ์สอบและนักศึกษาจะออกนอก
ห้องสอบได้เม่ือการสอบผ่านไปแล้ว  ๓๐  นาที 

   ๒ .๔   นั กศึ กษ าต้ อ งป ฏิ บั ติ ต าม ค าสั่ งก รรมการควบ คุ ม ก ารสอบ โดย เค ร่ งค รั ด 
   ๒.๕  ห้ามน าต ารา เอกสาร โน้ตย่อ สูตรต่างๆ เครื่องคิดเลข กระดาษ หรือ อุปกรณ์อ่ืนๆ  
ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทติดตัวเข้าไปในห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจ าวิชา
หรืออาจารย์ก ากับห้องสอบ 

   ๒.๖  ห้ามน าข้อสอบ และกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 
   ๒.๗  ห้ามนักศึกษาท าปฏิกิริยาที่ส่อไปในทางทุจริตในการสอบโดยเด็ดขาดและต้องระมัดระวัง 

ไม่ให้นักศึกษาคนอ่ืน มีโอกาสคัดลอกค าตอบ 
   ๒.๘  ถ้านักศึกษาฝ่าฝืนแนวปฏิบัติข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวจะถูกท าโทษทางวินัยตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขาดสอบปลายภาค 
   กรณีที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบปลายภาคหรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบให้

นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบพร้อมหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและชัดเจน ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนอย่างช้าที่สุดภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนถัดไป   การพิจารณาค าร้องให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการวิชาการ 

   นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอสอบพร้อมหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนได้ในกรณี
ใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้เท่านั้น 



 

  ๓.๑  เจ็บป่วยหนักหรือเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ เชื่อถือได้ โดยมี
ใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นการป่วยที่ท าให้ไม่สามารถมาสอบได้ 

   ๓.๒  ประสบอุบัติเหตุท าให้ได้รับบาดเจ็บ  หรือต้องอยู่ในที่ เกิดเหตุเพ่ือแก้ไขปัญหา 
   ๓.๓  บิดามารดาหรือผู้ปกครองซึ่งให้ความอุปการะทางการเงินของนักศึกษาเจ็บป่วยอย่างหนัก   หรือ
ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง  หรือเสียชีวิต 

   ๓.๔  นักกีฬาทีมชาติที่ต้องไปแข่งขันต่างประเทศหรือนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนที่ต้อง
เดินทางไปต่างประเทศในช่วงการสอบ หรือมีภารกิจที่ต้องไปปฏิบัติตามค าสั่งของหน่วยงานให้ยื่นค าร้องทันทีที่
ทราบว่าต้องเดินทาง 

   ๓.๕  เป็นเหตุสุดวิสัยและจะต้องน าหลักฐานที่เป็นทางการมาแสดง 
 ข้อ ๔  บทลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตการสอบ 
  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 รแ ก่ ค ว าม ผิ ด นั้ น   แ ต่ จ ะ ต้ อ ง ไม่ เกิ น ก ว่ า ร ะ ดั บ โท ษ ต่ า สุ ด ข อ งค ว าม ผิ ด ป ร ะ เภ ท ทุ จ ริ ต  
   ๔.๔  ถ้านักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการสอบให้คณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่
ความผิดนั้น 

   ๔.๕  การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย  ให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่กระท าผิดนั้นโดยให้มีระยะเวลาการลงโทษต่อเนื่องกัน  ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษา
เข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 

   ๔.๖  นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา 
ทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

    ประกาศ  ณ   วันที่   ๑๔  กมุภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 

         (รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร) 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 



 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ว่าด้วยวินัยนักศกึษา 

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 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมถึงอาจารย์พิเศษ และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาด้วย 

  “เจ้าหน้าที”่  หมายความว่า ข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ในความหมายของข้าราชการฝ่ายปกครองด้วย 

  “นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  “ผู้ปกครอง”  หมายความว่า บิดา มารดา หรือผู้ที่แสดงตนเป็นผู้ปกครอง
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 

  “วินัย”   หมายความว่า วินัยนักศึกษาตามระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยเคร่งครัด ผู้ ใดฝ่าฝืนถือว่ามีความผิด
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 มีไว้
ในครอบครองซึ่งสิ่งพิมพ์ สิ่งแสดงหรือสิ่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งเขียนและ/หรื อ 
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) ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 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 
 - เฉพาะสาขาวชิาการจัดการธุรกิจสายการบนิ ๓๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๒,๕๐๐ 
๖. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
๗. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (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 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกับนักศึกษาที่ เรียนภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่
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. (โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น) จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และค่าลงทะเบียน 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 ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 



 

 



 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



คณะผู้จัดท าคู่มืออาจารย์และการให้ค าปรึกษา 

 
  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 

 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิศานาท  ศรีดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวมุกดา  เอ่ียมแสง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางวัชรี  ก่ิงนาค    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นางสาวอาจารีย์  ดวงแก้ว   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 


