คำนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีหน้าที่จัดการศึกษา โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมี คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ไปรับใช้สังคมด้วยกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ทั้งนี้ นอกจากการให้ความรู้ด้านวิชาการแล้วการผลิตบัณฑิตยังต้องอาศัยองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้
บัณฑิตประสบความสาเร็จ ทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว สามารถดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
มหาวิทยาลัยตระหนักในภารกิจสาคัญนี้ และเล็งเห็นว่าการที่นักศึกษาจะประสบความสาเร็จเป็นบัณ ฑิตที่
ภาคภูมิ ผู้มีส่วนสาคัญ คือ อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีกระบวนการให้คาปรึกษาที่มีคุณภาพช่วยเหลือ ดูแล รับฟัง
ปัญหา และช่วยชี้แนะ แก้ปัญหา จนนักศึกษาประสบความสาเร็จ
มหาวิทยาลัยจึงจัดทาคู่มืออาจารย์และการให้คาปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติ
ภารกิจในหน้าที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มืออาจารย์
และการให้คาปรึกษา จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ในการทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีส่วนสาคัญยิ่งในการ
หล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
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 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อความสาเร็จของนักศึกษา
คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา
จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้คาปรึกษา
แนวปฏิบัติของผู้ให้คาปรึกษา
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
และผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
ขั้นตอนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) ตามประกาศ ก.พ.อ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ 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 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
มคอ.๖ รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.๗ รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
บทที่ ๖ ขั้นตอนการส่งผลการเรียนออนไลน์
ภาคผนวก ก
โครงสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการให้คาปรึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
บันทึกการให้คาปรึกษา
ระเบียนประวัตินักศึกษา
ระเบียนประวัติผู้ปกครอง
แบบรายงานผลการพบนักศึกษาทั้งกลุ่ม
รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
บันทึกข้อความ ขอความช่วยเหลือ/แนะนานักศึกษา
หนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อปรึกษาหารือ
บันทึกข้อความ รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา
แบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา
แบบประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อระบบการให้คาปรึกษาของมหาวิทยาลัย

สารบัญ(ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก ข
ระเบียบการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผังกระบวนการให้บริการยืมหนังสือ (ห้องสมุด)
ผังกระบวนการให้บริการคืนหนังสือ
ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์มคาร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค
ภาคผนวก ค แนวปฏิบัติและขั้นตอนการทาแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ (พน.)
แบบ พน. ๑

คาร้องทั่วไป

แบบ พน. 2

คาร้องขอเปลี่ยนแปลงเพิ่ม – ถอนรายวิชา

แบบ พน. ๓

คาร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ

แบบ พน. ๔

คาร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างสถานภาพ/ต่างภาค

แบบ พน. ๕

คาร้องขอลงทะเบียนเรียนจานวนหน่วยกิต ต่ากว่า/เกิน
จากเกณฑ์ที่กาหนด

แบบ พน. ๖

คาร้องขอลงทะเบียนเรียน (สาหรับนักศึกษาตกค้าง)

แบบ พน. ๗

คาร้องขอลงทะเบียนเรียนสาหรับนักศึกษาขอเรียนสมทบ
(จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น)

แบบ พน. ๑๐

คาร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา

แบบ พน. ๑๑

คาร้องขอยกเลิกรายวิชา

แบบ พน. ๑2

คาร้องยกเว้นการศึกษารายวิชา

แบบ พน. ๑๓

คาร้องขอโอนผลการเรียน

แบบ พน. ๑๕

คาร้องขอทาบัตรประจาตัวนักศึกษาฉบับใหม่

แบบ พน. ๑๖

คาร้องขอเรียนสมทบต่างสถาบัน

แบบ พน. ๑๗

คาร้องขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา

แบบ พน. ๑๘

คาร้องขอสาเร็จการศึกษา

แบบ พน. ๑๙

คาร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับภาษาไทย)

แบบ พน. ๑๙.๑ คาร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
แบบ พน. ๒๐

คาร้องขอใบรายงานผลการเรียน ฉบับภาษาไทย (Transcript)

แบบ พน. ๒๐.๑ คาร้องขอใบรายงานผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)

สารบัญ(ต่อ)
หน้า
แบบ พน. ๒๑

คาร้องขอลาออก

แบบ พน. ๒๒

คาร้องขอย้ายสถานศึกษา

แบบ พน. ๒๔

คาร้องขอยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(กรณีที่เรียนจบระดับปริญญาตรีแล้ว)

แบบ พน. ๒๖

คาร้องขอสืบค้นใบปริญญาบัตร ฉบับภาษาไทย

แบบ พน. ๒๗

คาร้องขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรหรือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

แบบ พน. ๒๘

คาร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปริญญาตรี (ผู้สาเร็จการศึกษา)
และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

แบบ พน. ๒9

คาร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ป.บัณฑิต ป.โท (ผู้สาเร็จการศึกษา)

แบบ พน. 30

คาร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ป.เอก (ผู้สาเร็จการศึกษา)

แบบ พน. ๓๑

คาร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นทดแทนวิชาเลือกที่ได้ค่าระดับ
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
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี(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 กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
สาหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
แผนผังมหาวิทยาลัย
คณะผู้จัดทาคู่มืออาจารย์และการให้คาปรึกษา

บทที่ ๑
ข้อมูลมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
ประวัติมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นสถาบันการผลิตครูแห่งแรกของประเทศ ซึ่งได้รับการสถาปนาโดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในนาม “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
พ.ศ. 2435 ณ บริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ตาบลสวนมะลิ ถนนบารุงเมือง สังกัดกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรม
การ มีบ ทบาทหน้ าที่ผ ลิ ตครู เพื่ อรองรับการขยายตัว ของระบบราชการแบบใหม่ มีมิส เตอร์กรีนด์รอด
ชาวอังกฤษ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ในปีแรกมีนักเรียน 3 คน คือ นายนกยูง วิเศษกุล (พระยาสุรินทราชา)
นายบุญรอด เศรษฐบุตร (พระยาภิรมย์ภักดี) และนายสุ่ม
พ.ศ. 2461 โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครู” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
พ.ศ. 2461 เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประโยคครู ป ระถม (ป.ป.) หลั ก สู ต ร 2 ปี รั บ นั ก เรี ย นจบ ม. 6 และ
ประกาศนียบัตรครูมูล ส่วนครูมัธยมนั้นส่งไปสมทบกับโรงเรียนมัธยมเบื้องปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ และโรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคา
พ.ศ. 2477 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร”
พ.ศ. 2490 ได้เปลี่ ยนชื่อโรงเรียนฝึ กหั ดครูประถมพระนครเป็น “โรงเรียนฝึกหั ดครู พระนคร”
ผลิตครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ใช้เวลาเรียน 3 ปี
พ.ศ. 2499 ทางการได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครจากวังจันทรเกษมมาเปิดสอน ณ เลขที่ 3
หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลอนุสาวรีย์ อาเภอบางเขน จังหวัดพระนคร หลังวัดพระศรีมหาธาตุ เมื่ อวันที่ 1
มิถุนายน พ.ศ. 2499
พ.ศ. 2509 กระทรวงศึ กษาธิการได้ ยกฐานะโรงเรี ยนฝึ กหั ดครูพระนครขึ้นเป็ น “วิทยาลั ยครูพระนคร”
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 จึงสามารถเปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
(ป.กศ.ชั้นสูง) ที่ใช้เวลาเรียน 2 ปี ได้ และเพื่อสนองความต้องการของโรงเรียนมัธยมแบบประสม วิทยาลัยครู
พระนครจึงได้เปิดสอนวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ โดยรับนักศึกษาที่จบ ป.กศ. มาเรียนวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
ช่างโลหะ ช่างก่อสร้าง และช่างปั้นดินเผา ต่อมาใน พ.ศ. 2512 จึงได้เปิดสอนวิชาเอก อื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีก
พ.ศ. 2517 วิทยาลัยครูพระนครร่วมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร ได้เปิดสอนประโยคครู
อุดมศึกษาโดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา รับผู้สาเร็จการศึกษา ป.กศ.ชั้นสูงหรืออนุปริญญามาเรียน
ต่อ 2 ปี เมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
พ.ศ. 2518 ได้ ป ระกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิท ยาลั ย ครู เมื่ อ วัน ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2518
มีผลทาให้วิทยาลัยครูพระนครสามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี ทาให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรประโยค
ครูอุดมศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
พ.ศ. 2523 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)หลักสูตร 4 ปี เป็นรุ่นแรก
พ.ศ. 2527 ได้ ป ระกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู (ฉบั บ ที่ 2)ซึ่ ง เป็ น ฉบั บ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
จึงสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอื่นนอกเหนือจากวิชาชีพครู โดยสภาการฝึกหัดครูอนุมัติให้เปิดสอนใน 3
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์

พ.ศ. 2538 ได้ เปลี่ ย นสถานะจากวิ ท ยาลั ย ครู พ ระนครเป็ น “สถาบั น ราชภั ฏ พระนคร”
ตามพระราชบั ญญั ติสถาบั น ราชภัฏ พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานตราพระราชลัญ จกร ซึ่งเป็นตรา
ประจาพระองค์มาเป็นตราสัญลักษณ์ประจาสถาบัน
ต่ อ มาวั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2547 สถาบั น ราชภั ฏ พระนครได้ มี ส ถานะเป็ น นิ ติ บุ ค คล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 จึ ง ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนคร” เพื่อปฏิบัติภารกิจสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยไทยเพื่อความเป็นไท และ
เปิดสอนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา
สร้างคนดี มีปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และสังคมไทยอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. ผลิ ตบั ณ ฑิตที่มีคุณ ภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้และฐานปัญญาที่จะดารงชีวิตในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ได้อย่างมีความสุข
2. ทาการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒ นาชุมชน ท้องถิ่น อุตสาหกรรมขนาด
ย่อมและสังคม ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและสังคม
4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นและสังคม เพื่อการยกคุณภาพและมาตรฐาน
ชีวิตให้ดีขึ้น
5. อนุรักษ์ พัฒนา และเป็นศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. สร้างเครือข่ายการเรียนการสอน การวิจัย กับสถาบันการศึกษาและ สถานประกอบการทั้งในและ
ต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนบูรณาการเข้ากับการวิจัยและพัฒนา ให้บัณฑิตมีคุณภาพระดับนานาชาติ และ
เป็ นผู้ มีปั ญญา ทักษะวิชาชีพและมีคุณ ธรรมที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และสั งคมในยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้และฐานปัญญา
2. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ยืดหยุ่น เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนา วิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุ มชนอุตสาหกรรมขนาดย่อมและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลาง
บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และการใช้ท รัพยากรร่วมกัน
โดยมุ่งเน้นผลงานเป็นสาคัญ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับอย่างมีคุณภาพและมั่นคงต่อไป
6. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในด้านวิชาการและการวิจัย สู่ระดับสากลและนานาชาติ
7. เสริมสร้างความเป็นไทยและการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงความรู้ระหว่างชุมชน
และท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ประจาปีงบประมาณ 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 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู
เป้าประสงค์ : ผลผลิตและพัฒนาครูมีคุณภาพ
กลยุทธ์ 1 สร้างผลผลิตสอดรับกับความต้องการ
กลยุทธ์ 2 พัฒนานักศึกษาครูให้มีความรู้คู่คุณธรรมนาสังคม
กลยุทธ์ 3 สร้างผู้มีปัญญาและพึ่งพาตนเอง
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 กาหนดภาระงานครอบคลุมพันธกิจ
กลยุทธ์ 3 พัฒนาบุคลากรทุกประเภทและระดับ
กลยุทธ์ 4 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ 5 สร้างกลไกเพื่อให้บุคลากร มั่นคง ก้าวหน้าในอาชีพ

บทที่ ๒
อาจารย์และความหมายของอาจารย์
ความหมายของ “อาจารย์” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘
“อาจารย์” หมายถึง คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย อาจารย์จะเป็นผู้รอบรู้สรรพวิชาเฉพาะด้าน มีความ
เชี่ ย วชาญเป็ น ด้ า น ๆ หรื อ แต่ ล ะสาขาวิ ช า ทั้ ง นี้ อ าจเรี ย กอาจารย์ ที่ มี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการว่ า ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ที่เชี่ยวชาญและมีผลงานทางวิชาการ
อาจารย์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอนเฉพาะด้าน เป็นผู้สอนวิชาความรู้และอบรมความประพฤติ
ของลูกศิษย์ และให้ คาปรึกษาแก่นั กศึกษา ซึ่ งเป็นปัจจัยป้อนเข้าที่สาคัญของการผลิตบัณ ฑิต โดยอาจารย์
มีภ ารกิ จ ส าคั ญ 4 ด้ าน คือ ด้ านการสอน ด้ านการวิจัย ด้ านการบริก ารวิ ช าการ และด้ านการท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ค าว่าอาจารย์ ในสถานศึ ก ษาได้ แ บ่ งประเภทไว้ห ลายประการ ตามเกณฑ์ ข อง สกอ. ได้ ก าหนด
ความหมายของคาว่า “อาจารย์” ไว้ดังนี้
“อาจารย์ประจา” หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ในสถาบั น อุดมศึกษาที่ เปิดสอนหลั กสู ตรนั้ น ที่ มีห น้ าที่รับผิ ดชอบตามพั นธกิจของการ
อุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
สาหรับ อาจารย์ ป ระจ าที่ส ถาบันอุ ดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบั งคับใช้ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสั มพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิ ดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและ
การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา

คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์
๑.

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ
๑.๑ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๑.๒ อาจารย์ผู้ รั บผิด ชอบหลักสูตร มีคุณ วุฒิ และคุณ สมบั ติเช่น เดียวกับอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
จานวนอย่างน้อย ๕ คน
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
และคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน
กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑.๓ อาจารย์ ผู้ ส อน อาจเป็ น อาจารย์ ป ระจาหรือ อาจารย์ พิ เศษที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ าปริญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชา
ที่สอน
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจา ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อ นที่
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอน
ต่อไปได้
ในกรณี ของอาจารย์ พิ เศษอาจได้รับ การยกเว้น คุณ วุฒิ ป ริญ ญาโทแต่ทั้ งนี้ ต้อ งมีคุ ณ วุฒิ ขั้น ต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
2.

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

2.1 อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกาหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจาเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น
อาจได้ รั บการยกเว้นคุ ณวุฒิ ปริ ญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ ต้ องมี คุ ณวุฒิ ขั้ นต่ าปริ ญญาตรีหรือเที ยบเท่ า และมี
ประสบการณ์การทางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

2.2 อาจารย์ผู้รั บผิด ชอบหลักสูตร มีคุณ วุฒิ และคุณ สมบั ติเช่น เดียวกับอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
จานวนอย่างน้อย ๕ คน
ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิค
ในศาสตร์ส าขาวิช านั้ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รอย่ างน้ อ ย 2 ใน 5 คนต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในด้ า น
ปฏิ บั ติ ก าร โดยอาจเป็ น อาจารย์ ป ระจ าของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หรือ เป็ น บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานที่ ไม่ ใช่
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน
กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจาเป็นบุคลากรที่มาจาก
หน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุ ณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
กรณี ที่ ห ลั ก สู ต รจั ด ให้ มี วิช าเอกมากกว่ า 1 วิ ช าเอก ให้ จั ด อาจารย์ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี
คุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กั บสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และหากเป็นปริญญาตรีทาง
วิช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารที่ เน้ น ด้ านการปฏิ บั ติ เชิ งเทคนิ ค ในศาสตร์ส าขาวิ ช านั้ น ต้ อ งมี สั ด ส่ ว นอาจารย์ ที่ มี
ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3
กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
มีนั้นให้คณธกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
2.3 อาจารย์ ผู้ ส อน อาจเป็ น อาจารย์ ป ระจาหรือ อาจารย์ พิ เศษที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ าปริญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน
ในกรณีที่มีอาจารย์ ประจาที่มีคุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทาหน้าที่อาจารย์ผู้ สอนก่อนที่เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
ส าหรั บกรณี ร่ วมผลิ ตหลั กสู ตรกั บหน่ วยงานอื่ นที่ ไม่ ใช่ สถาบั นอุ ดมศึ กษาหากจ าเป็ น บุ คลากรที่ มาจาก
หน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ในกรณี อาจารย์ พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ ปริญญาโทแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิ ขั้นต่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมง
สอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
วิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
หมายเหตุ
นอกจากนี้ คุณ สมบั ติของอาจารย์ในแต่ละข้ออาจมีรายละเอียดที่เหนือจากกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ปี ๒๕๕๘ ซึ่ ง เป็ น เกณฑ์ ทั่ ว ไปนี้ ได้ หากหลั ก สู ต รมี ก รอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเฉพาะสาขา (มคอ.1) กากับไว้

บทที่ ๓
แนวกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพของคณำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีความมุ่ง มั่นที่จะพัฒนาคณาจารย์ให้มีความสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ศักยภาพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยอยู่บนพื้นฐานของจิตสานึกแห่งจรรยาบรรณที่เป็นกรอบแนวทาง
เพื่อประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวม ซึ่งถือเป็นหน้าที่สาคัญที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทุกท่าน
จะต้องยึดถือปฏิบัติงานด้วยจิตสานึกอย่างมีจรรยาบรรณ โดยเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์เพื่อให้บุคลากรได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้

จรรยำบรรณวิชำชีพของคณำจำรย์
๑. จรรยำบรรณต่อตนเอง วิชำชีพ กำรปฏิบัติงำน และหน่วยงำน
จรรยำบรรณตำมข้อบังคับ
แนวทำงกำรปฏิบัติ
๑.๑ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม

๑. ดารงตนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นที่เชื่อถือ
ของคนทั่วไป
๒. เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่ดีงาม
๓. ดาเนินชีวิตโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
๔. ไม่แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ
จากนักศึกษา บุคคลทั่วไป หรือสังคม
๕. ไม่ใช้ชื่อและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือหมู่คณะโดยมิชอบ
๑.๒ ดารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคล ๑. ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับตาแหน่งอาจารย์โดยมี
ทั่วไปทั้งด้านความประพฤติส่วนตัวและการปฏิบัติงาน หน้าที่ประสาทความรู้ให้แก่นักศึกษา
๒. มีความรับผิดชอบ อดทน มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงาน
โดยความเสียสละต่อส่วนรวม
๓. ไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทาง
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของนักศึกษาและ
ผู้รับบริการ

จรรยำบรรณตำมข้อบังคับ
๑.๓ สอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ ไม่ปิดบังความรู้ทางวิชาการ ช่วยเหลือ
และปฏิบัติต่อศิษย์อย่างเมตตาและเป็นธรรม

แนวทำงกำรปฏิบัติ
๑. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศิษย์อย่างมุ่งมั่น และ
ตั้งใจ โดยวางแผนและเตรียมการสอนล่วงหน้าอย่างเป็น
ระบบ
๒. พัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้และ
การถ่ายทอดความรู้ของตนอย่างสม่าเสมอ
๓. มีเทคนิควิธีการสอนศิษย์อย่างเหมาะสมและพัฒนา
ความคิดวิจารณญาณและสามารถนาไปปฏิบัติได้
๔. ไม่ละทิ้งชั้นเรียนหรือขาดการสอน โดยไม่มีเหตุผลอัน
ควร
๕. เอาใจใส่ อบรม สั่งสอน ช่วยเหลือ ส่งเสริม และให้
กาลังใจแก่ศิษย์โดยเสมอกัน
๖. เข้าสอนตรงเวลาและเต็มเวลาที่กาหนด ไม่ทิ้งการสอน
กลางคัน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่เบียดบังเวลา
ของศิษย์ไปหาผลประโยชน์ส่วนตน
๗. อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศิษย์ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม
๘. จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยความเต็มใจและเต็ม
ความสามารถ ไม่ปิดบังความรู้
๙. มอบหมายงาน ประเมินผล และตรวจผลงานของศิษย์
ด้วยความยุติธรรม
๑.๔ หมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทาง ๑. แสวงหาความรู้ทางวิชาการและโอกาสในการศึกษา
วิชาการและรอบรู้ในสาขาวิชาของตนเอง
ต่อเนื่องพัฒนาตนเองทั้งในและต่างประเทศ
๒. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ
๓. ติดตามความก้าวหน้า และหมั่นพัฒนาวิธีการสอนให้
ทันสมัย อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
๔. ทุ่มเทสติปัญญาและความสามารถในการติดตาม
ความรู้ เทคโนโลยี วิชาการใหม่ ๆ อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง

จรรยำบรรณตำมข้อบังคับ
แนวทำงกำรปฏิบัติ
๑.๕ ละเว้นจากการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของ ๑. สร้างผลงานทางวิชาการด้วยความรู้ความสามารถ
ผู้อื่นไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง
ทางวิชาการด้วยตนเอง
๒. อ้างอิงทุกครั้งเมื่อนาผลงานของผู้อื่นไปใช้ทั้งการ
พูดและการเขียน
๓. ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม ไม่คัดลอกผลงานของ
ผู้อื่น ไม่จ้างวานผู้อื่นให้ทาผลงาน หรือไม่รับจ้างทา
ผลงานให้ผู้อื่น
๑.๖ ใช้วชิ าชีพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังด้วย ๑. ใช้วชิ าความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความ
ด้วยความรับผิดชอบ มีเหตุผลและเกิดประโยชน์สูงสุด
รับผิดชอบ เสียสละ ตรงต่อเวลา อดทน เสมอภาค
๒. ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพควบคู่ไปกับ
และปราศจากอคติ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณ จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
กาหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นด้วย
๑.๗ ยึดมั่นในเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วม ๑. เชื่อมั่น ศรัทธา และภูมิใจในการเป็นบุคลากรของ
และเสียสละในการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
๒. ปกป้องเกียรติภูมิของตนเองและมหาวิทยาลัย
๓. ประสานความร่วมมือและสร้างผลงานที่สร้าง
ชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
๔. เสียสละและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย ให้มีความเจริญก้าวหน้า
๑.๘ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
๑. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและ
อย่างประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือ คุ้มค่า
สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของ ๒. ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน
ตนเอง
๓. รักษาชื่อเสียงและประโยชน์อันชอบธรรมของ
มหาวิทยาลัย
๔. ไม่ใช้ชื่อและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อหมู่คณะโดยมิชอบ

๒. จรรยำบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ ผู้บังคับบัญชำ และผู้ร่วมงำน
จรรยำบรรณตำมข้อบังคับ
๒.๑ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งมี ค วามสุ ภ าพ
เรี ย บร้ อย เหมาะสมและประพฤติ ตนเป็ น
ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

๒ .๒ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชี ต้ อ งดู แ ล เอ าใจ ใส่
ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา ทั้ งในด้ านการปฏิ บั ติ งาน
ขวัญกาลังใจ สวัสดิการ การแต่งตั้ง การเลื่อน
ขั้น เงินเดือน และยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ช า ต ล อ ด จ น ป ก ค ร อ ง
ผู้ ใต้บั งคั บ บั ญ ชาด้ว ยหลั กการและเหตุ ผ ลที่
ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
๒.๓ ผู้ ใต้บั งคั บ บั ญ ชาต้ องรับ ฟั งคาแนะน า
และให้ ค วามเคารพต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ให้
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาโดย
สุจริตในสิ่งที่เห็ น ว่าจะเป็ น ประโยชน์ต่อการ
พั ฒ นางานในความรั บ ผิ ด ชอบของตนและ
หลี ก เลี่ ย งการปฏิ บั ติ งานที่ ข้ ามขั้ น ตอนการ
บังคับบัญชา

แนวทำงกำรปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพ มีน้าใจไมตรี
เอื้ออาทร และให้เกียรติต่อกัน
๒. รักษาและปกป้องสมบัติของทางราชการ
๓. อภัยในความบกพร่องของผู้ไม่รู้
๔. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคานึงถึงผลประโยชน์ สาธารณะ
ผลกระทบที่มีต่อบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรับฟังความ
คิดเห็น
๑. ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ก ากั บ ดู แ ล และช่ ว ยเหลื อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ปกครองผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาด้ ว ยหลั ก การ และเหตุ ผ ลที่
ถูกต้องตามระบบคุณธรรม พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น เอา
ใจใส่ ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา

๑. ทาความเข้าใจและปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่
สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมายพร้อมทั้ งตั้งใจปฏิบัติโดยมิให้
ขาดตกบกพร่อง
๒. ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคี ปรองดอง และช่วยกัน
ปฏิบัติงานเพื่อความสาเร็จร่วมกัน
๓. ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
และการพัฒ นางานในความรับผิ ดชอบให้ เกิดประสิทธิภ าพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
๒.๔. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องเยื้อง ๑. ให้เกียรติ แสดงความมีน้าใจ และให้ความเป็นมิตร
กัลยาณมิตร ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ๒. เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ร่วมงานและให้การยอมรับใน
ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
ความแตกต่างด้านอายุ เพศเชื้อชาติ ศาสนา และกายภาพ
๓. รั ก ษาความสามั ค คี แ ละช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ในหมู่ ค ณะ
ในทางสร้างสรรค์

๓. จรรยำบรรณต่อนักศึกษำ ผู้รับบริกำร ประชำชน และสังคม
จรรยำบรรณตำมข้อบังคับ
๓.๑ บริ การนั กศึ กษา ผู้ รั บ บริ ก าร ประชาชน และ
ผู้ ม าติ ด ต่ อ ด้ ว ยความมี น้ าใจ เอื้ อ เฟื้ อ และใช้ กิ ริย า
วาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ
ปฏิ บั ติ ได้ ห รื อ ไม่ อ ยู่ ในอ านาจของตนจะต้ อ งปฏิ บั ติ
ควรชี้แจง เหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงาน
หรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนั้น ๆ

แนวทำงกำรปฏิบัติ
๑. ให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษาและผู้รับบริการ
๒. รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา และ
ผู้รับบริการ
๓. มีจิตสาธารณะ ในการบูรณาการผลงานทาง
วิชาการและศาสตร์อื่นเพื่อรับใช้ประชาชนและสังคม

๓.๒ ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของนักศึกษา
ผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มาติดต่องาน

๑. ให้ บริการนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน ด้วย
ความถูกต้องเป็นธรรมด้วยจิตสานึกที่ดียิ้มแย้มแจ่มใส
๒. ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ตนตามกฎเกณฑ์ ของสั งคมด้ว ย
ความเต็มใจ
๓. มีความรักและหวงแหนต่อสาธารณะสมบัติ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ละเว้นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
จากนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และ ผู้มาติดต่อ
งาน
๑. ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกิน
ปกติ วิ สั ย จากนั ก ศึ ก ษา ผู้ รั บ บริ ก าร ประชาชน
และผู้มาติดต่องาน
๒. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์
อันมิควรได้

๓.๓ ละเว้น การรับ ทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มี
มู ล ค่ าเกิ น กว่า ที่ ก ฎหมายก าหนดหรื อ เกิ น กว่ าปกติ
วิสัยที่วิญญูชนจะพึงให้กันโดยเสน่ห์หาจากนักศึกษา
ผู้รับบริการ ประชาชน ผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งอาจ
ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้
แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดหรือเกิน
กว่าปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
เพื่อดาเนินการตามสมควรแก่กรณี

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
ว่ำด้วยจรรยำบรรณวิชำชีพของคณำจำรย์
พ.ศ. ๒๕๕๓
-----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
และบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๙ เพื่อกาหนดจรยาบรรณทางวิชาชีพของคณาจารย์ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับ
มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบั งคับ นี้ เรีย กว่า “ข้อบังคับ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครว่าด้ว ยจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
และบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๙
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยในส่วนที่กาหนด
ไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“อธิการบดี”หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.”คณาจารย์” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง วิ ช าการตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้หมายความรวมถึงพนักงานราชการสายวิชาการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ (เงินรายได้) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
สาหรับบุคลากรประจาการ พ.ศ.๒๕๔๘ หรืออาจารย์ที่เรียกชื่ออย่างอื่น แต่ไม่รวมถึงอาจารย์พิเศษ
“จรรยาบรรณ” หมายความว่า ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกาหนด
ขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกโดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็น

หลักกาหนดความประพฤติของบุคคลในแต่ละกลุ่มอาชีพ และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้บุคคลในวิชาชีพนั้น
ๆ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

หมวด ๑
จรรยำบรรณของคณำจำรย์
----------------------------------

ข้อ ๗ จรรยาบรรณที่กาหนดตามข้อบังคับในหมวดนี้ ให้ใช้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ทุกประเภทตาแหน่ง โดยต้องคานึงถึงลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ และลักษณะวิชาการด้วย
ข้อ ๘ จรรยาบรรณที่กาหนดตามข้อบังคับนี้ยึดมั่นในหลักการดังต่อไปนี้
(๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
(๒) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
(๔) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๖) ไม่ใช้อานาจครอบงาผิดทานองคลองธรรมต่อนักศึกษา
(๗) ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ ๙ จรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ การปฏิบัติงาน และหน่วยงานมีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
(๒) ดารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไปทั้งด้านความประพฤติ
ส่วนตัวและการปฏิบัติงาน
(๓) สอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ปิดบังความรู้ทาง
วิชาการ ช่วยเหลือและปฏิบัติต่อศิษย์อย่างเมตตาและเป็นธรรม
(๔) หมั่นศึกษา ค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและรอบรู้ในสาขาวิชาของตนเอง
(๕) ละเว้นจากการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้ โดยอ้างว่าเป็น
ผลงานของตนเอง
(๖) ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส่
ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ เสียสละ ตรงต่อเวลา อดทน เสมอภาคและปราศจากอคติ ในกรณีที่วิชาชีพ
ใดมีจรรยาบรรณกาหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นด้วย
(๗) ยึดมั่นในเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมและเสียสละในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
(8) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวัง
มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

ข้อ ๑๐ จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน มีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้บังคับบัญชาต้องมีความสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม และประพฤติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
(๒) ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน
ขวัญกาลังใจ สวัสดิการ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
(๓) ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องรับฟังคาแนะนา และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา
ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และเสนอแนะต่ อ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาโดยสุ จ ริ ต ในสิ่ ง ที่ เห็ น ว่ าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบของตน และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ข้ามขั้นตอนการบังคับ
บัญชา
(๔) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องเยี่ยงกัลยาณมิตร ช่วยเหลือ เกื้อกูล ซึ่ง
กันและกัน ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
ข้อ ๑๑ จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมมีดังต่อไปนี้
(๑) บริการนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และผู้ มาติดต่องานด้วยความมี
น้าใจ เอื้อเฟื้อ และใช้กิริยาวาจาที่สุ ภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอานาจ
ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนาให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอานาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ
(๒) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มาติดต่องาน
(๓) ละเว้ น การรับ ทรัพ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดที่ มี มู ล ค่ า เกิ น กว่ าที่ ก ฎหมาย
กาหนดหรือเกินกว่าปกติวิสัยที่วิญญูชนจะพึงให้กันโดยเสน่หาจากนักศึกษา ผู้รับบริการประชาชนและผู้มา
ติดต่องานหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้นหากได้รับไว้แล้ วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดหรือเกินกว่าปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว เพื่อดาเนินการตามสมควรแก่กรณี
ข้อ ๑๒ การกระทาผิดจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ ถือเป็นความผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง
และถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย
(๑) การนาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๒) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน
(๓) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรือ
ผู้รับบริการเพื่อกระทาหรือไม่กระทาการใด
(๔) การเปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ
(๕) การสอนหรืออบรมนักศึกษาเพื่อให้กระทาการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่า
ฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง

หมวด ๒
คณะกรรมกำรจรรยำบรรณ

-------------------------------------ข้อ ๑๓ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
จรรยาบรรณประจามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” เรียกโดยย่อว่า “ก.จ.ม.” ประกอบด้วย
(๑) รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยซึ่ง
คัดเลือกกันเองจานวนสองคน เป็นกรรมการ
(๔) ผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ ตาม
ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ ซึง่
คัดเลือกกันเองจานวนสองคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้นิติกรซึ่ง
อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๑๓ (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นกรรมการโดย
ตาแหน่งและให้มีวาระอยู่ตามวาระของตาแหน่งนั้น นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว
ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๑๓ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภามหาวิทยาลัยให้ออก
(๔) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ในกรณีที่ตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๑๓ ว่างลงก่อนครบวาระ และ
ได้มีการดาเนินการให้ผู้ใดดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการเพื่อให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้
และให้ ก.จ.ม. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ มีอานาจและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
ข้อ ๑๕ ก.ม.จ. มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและวินิจฉัยการกระทาผิดจรรยาบรรณ
(๒) ดาเนินการทางจรรยาบรรณ ซึ่งอาจกระทาได้โดยผู้กล่าวหา ผู้บังคับบัญชา
อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยขอให้ ก.ม.จ. ดาเนินการ หรือเป็นเรื่องที่ ก.จ.ม. เห็นสมควรดาเนินการ
(๓) จัดให้มีมาตรการส่งเสริมจรรยาบรรณและการวางแผนป้องกันการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ

(๔) กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย์
(๕) พิจารณาให้ความเห็นการทบทวนจรรยาบรรณให้เหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของ ก.จ.ม.
การพิ จ ารณาและวินิ จ ฉัย และการดาเนิน การตาม (๑)และ (๒) ต้องยึดหลั กการให้ ผู้ ถูก กล่ าวหาทราบข้ อ
กล่าวหา การรับฟัง การแก้ข้อกล่าวหาอย่างเพียงพอ การเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านตามหลักการมีส่วนได้เสีย
ของผู้สอบสวน หรือ ก.จ.ม. และต้องให้ความคุ้มครองผู้กล่าวหาหรือพยานที่เป็นนักศึกษาด้วย
ข้อ ๑๖ การประชุมของ ก.จ.ม. ให้ น าข้อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พระนครว่าด้ว ยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ การกล่ า วหาว่ า อธิ ก ารบดี ป ระพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณตามข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งตามจานวนที่เห็นสมควร โดยให้มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
อานาจหน้าที่ของ ก.จ.ม. ตามที่กาหนดในข้อบังคับนี้ ในการดาเนินการต่ออธิการบดีซึ่งถูกกล่าวหา และการใด
ที่ข้อบังคับนี้กาหนดว่าให้กระทาต่อหรือเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชา ให้กระทาต่อหรือเป็น
อานาจของสภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี
ให้นาความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

หมวด ๓
กระบวนกำรดำเนินกำรทำงจรรยำบรรณ

-------------------------------ข้อ ๑๘ การกล่าวหาว่าคณาจารย์ประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อบังคับนี้ต้องทาเป็นหนังสือ
โดยใช้ถ้อยคาสุภาพ และอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา
(๓) การกระทาทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวหา พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติกรรมตามสมควรที่เกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว
(๔) ลายมือชื่อผู้กล่าวหาในกรณีที่หนังสือกล่าวหาขาดสาระสาคัญตามวรรคหนึ่ง
หรือไม่ ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้นิติกรหรือผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายแนะนาผู้กล่าวหาแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมสาระสาคัญให้ถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๑๙ การยื่นหนังสือกล่าวหาตามข้อ ๑๘ ให้ยื่นได้สองวิธี ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นที่งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล
(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังงานวินัยและนิติกร กองบริหารงาน
บุคคล การยื่นหนังสือกล่าวหาโดยวิธีตาม (๑) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับหนังสืออกไปรับหนังสือประทับตรารับหนังสือ
และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณและให้ถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสือกล่าวหาต่องานวิวัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล

ในกรณีที่ส่งหนังสือกล่าวหาโดยวิธีตาม (๒) ให้ถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก
เป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับซองหนังสือเป็นวันยื่นหนังสือกล่าวหาต่อ
งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล
ในกรณีที่ ก.จ.ม. ดาเนินการกล่าวหา ให้ดาเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไป
ข้อ ๒๐ เมื่อได้รับหนังสือกล่าวหาตามข้อ ๑๙ (๑) หรือ (๒) แล้ว ให้นิติกรเสนอความเห็นต่อ
อธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณหรือไม่ ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน
ทาการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว
ในกรณีที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ให้อธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชาเสนอเรื่องให้ ก.จ.ม.
ดาเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๕ (๒)
ข้อ ๒๑ เมื่อ ก.จ.ม. ได้รับหนังสือกล่าวหาตามข้อ ๒๐ แล้ว ให้ ก.จ.ม. สอบสวนเพื่อให้ได้
ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า
เพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนและพิจารณาตามวรรคหนึ่งให้ ก.จ.ม. มี
อานาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงสภาพความเป็นธรรมตามวิธีการที่ ก.จ.ม.
เห็นสมควร โดยจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่า
ด้วยการสอบสวนพิจารณามาใช้บังคับกับการสอบสวนของ ก.จ.ม. โดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ เมื่อ ก.จ.ม. ได้ดาเนินการสอบสวนเสร็จแล้วให้ประชุมพิจารณาลงมติว่า
(๑) ผู้ถูกกล่าวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือไม่
(๒) ผู้ถูกกล่าวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใด และสถานใดในการกาหนด
โทษทางจรรยาบรรณ ต้องคานึงถึงสภาพข้อเท็จจริงแห่งพฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิด และอาจ
กาหนดโทษอย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่
ก็ตาม
ข้อ ๒๓ เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้ ก.จ.ม. ทารายงานสอบสวนเสนอ
ต่ออธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชา กรรมการที่มีความเห็นแย้งให้ทาความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานสอบสวนโดย
ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานสอบสวนด้วยการทารายงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่มีมูลการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผิดวินัย ให้อธิการบดีหรือ
ผู้บังคับบัญชาดาเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) สั่งให้ดาเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด หรือ
(๓) ทาทัณฑ์บนคณาจารย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาตักเตือน ไม่ดาเนินการให้ถูกต้อง
หรือ ฝ่าฝืนทัณฑ์บนตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัย

ข้อ ๒๕ การตักเตือน การมีคาสั่งให้ดาเนินการให้ถูกต้องหรือการทาทัณฑ์บนให้ผู้
ประพฤติผิดจรรยาบรรณทาหนังสือรับการตักเตือน หรือหนังสือทาทัณฑ์บนให้ไว้ต่ออธิการบดีหรือ
ผู้บังคับบัญชาโดยระบุพฤติการณ์หรือรายละเอียดของการประพฤติผิดจรรยาบรรณไว้ให้ชัดเจนตามแบบ จ.๑
และ จ.๒ ท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหามีมูลการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิด
วินัยหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยให้ส่งเรื่องให้อธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชาดาเนินการต่อไป

หมวด ๔
กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์
ข้อ ๒๗ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณตามข้อบังคับนี้ให้
อุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งได้
ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งคาสั่งลงโทษ
การพิจารณาการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เป็นผู้มี
อานาจหน้าที่พิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๒๘ หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ตามข้อบังคับนี้ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม

บทเฉพำะกำล
----------------------------ข้อ ๒๙ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนินการทางจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสอบสวน
โอนสานวนการสอบสวนไปให้ ก.จ.ม. ดาเนินการต่อไป
ให้ ก.จ.ม. ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
ข้าราชการและบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๙ ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๓๐ ในวาระเริ่มแรก ให้สภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ ก.จ.ม. ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้ง ก.จ.ม. แล้วเสร็จ ตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายมีชัย ฤชุพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

บทที่ ๔
บทบำทหน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
บทบำทของอำจำรย์ที่ปรึกษำที่มีต่อควำมสำเร็จของนักศึกษำ
ในการดาเนินงานด้านวิชาการ และด้านกิจการนักศึกษาให้สาเร็จลุล่วงไปได้นั้นจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
จากบุคคลากรหลายฝ่ายของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งที่สาคัญมากก็คือ “อาจารย์ที่ปรึกษา” ซึ่งมีหน้าที่
เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรงต่อนักศึกษาทั้งงาน ด้านวิชาการ และงานด้านกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นผู้รับนโยบาย การดาเนินงานจากมหาวิทยาลัยและทาหน้าที่กากับดูแลงานทั้งสองด้านให้เป็นไปตาม
กรอบนโยบายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษายังมีหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาในการปรับตัว
ด้านการเรียน การเลือก และพิจารณาสาขาวิชา การลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชาและด้านวิชาการอื่น ๆ การกระตุ้นให้
นักศึกษาคิดริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน นอกจากนั้น ยังต้องประสานงาน
เกี่ยวกับงบประมาณและการใช้เครื่ องอานวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณและการดาเนินกิจการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งพัฒนานักศึกษาในความดูแลให้มีการ
พัฒนาในด้านบุคลิกภาพ ทั้งทางกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และความสนใจ
อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการ
ดาเนินงานการให้คาปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
“อาจารย์ประจา” หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ในสถาบั น อุดมศึกษาที่ เปิดสอนหลั กสู ตรนั้ น ที่ มีห น้ าที่รับผิ ด ชอบตามพั นธกิจของการ
อุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
สาหรับ อาจารย์ ป ระจ าที่ส ถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบั งคับใช้ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ที่ปรึกษา มีห น้ าที่ดูแล ส่งเสริมพัฒ นาป้องกันและแก้ปัญ หาต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ นักศึกษา
สามารถสาเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่
จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. บทบาทหน้าที่ทั่วไป
1.1 ต้องศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย วิธีการดาเนินการ
กับข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้คาปรึกษา แนะนานักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ
1.2 ควรนัดพบกับนักศึกษาในความดูแลทั้งหมด ก่อนวันลงทะเบียน ทุกภาคการศึกษา เพื่อ
ทาความรู้จัก ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติและระเบียบต่าง ๆ
1.3 ต้องแสดงตารางเวลา (Office hour) ไว้ที่ ทางาน เพื่อให้ นั กศึกษาเข้าพบอย่างน้อ ย
สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง

1.4 ควรติ ดตามผลการเรียนของนัก ศึกษาในความดูแลของตนเองเพื่ อช่ วยแนะนาและ
ช่วยเหลือนักศึกษาและให้ความสนใจกับนักศึกษาในโครงการพิเศษหรือกรณีที่นักศึกษามีปัญหาในด้านต่าง ๆ
1.5 ต้องสนใจติดตามข้อมูลของมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปใช้ในการให้ปรึกษาแก่นักศึกษา
1.6 ควรสนใจพัฒ นาตนเองทั้งในด้านเทคนิคในการให้คาปรึกษาและด้านอื่น ๆ เพื่อให้ มี
ความสามารถ และมีคุณลักษณะของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี
2. บทบาทหน้าที่เฉพาะ
ภารกิจของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องปฏิบัติ
2.1 กรณีการรายงานตัวเป็นนักศึกษา
2.1.1 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย จะก าหนดรหั ส
ประจาตัวนักศึกษาและจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้
2.2 กรณีให้คาแนะนาด้านการเรียน
2.2.1 ให้คาแนะนาด้านการเรียนและวิธีเรียนของนักศึกษาให้ถูกต้องตามที่
หลักสูตรกาหนด
2.2.2 ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้อง
กับแผนการศึกษา โดยให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ เช่น ระบบการศึกษา ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชา และหลักสูตร
2.3 กรณีลงทะเบียนเรียน และการเพิ่ม-ถอนรายวิชา
2.3.1. การลงทะเบียนเรียน
2.3.1.1 เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบ เพื่อให้คาปรึกษาหารือ
2.3.1.2 ให้คาแนะนาในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การเปลี่ยนรายวิชา
การเพิ่ม-ถอนรายวิชา การยกเว้นรายวิชา ให้คาปรึกษา และติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
๒.๓.๑.๓ ศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความดูแลก่อนการลงทะเบียน
ในทุกภาคการศึกษาเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
๒.๓.๑.๔ ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในวันลงทะเบียน ถ้าไม่สามารถอยู่ได้ให้มอบหมาย
ผู้แทนและแจ้งให้คณะ/วิทยาลัย ทราบล่วงหน้า
2.3.1.5 ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3.1.6 ก่อนลงชื่อในใบลงทะเบียนควรตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชา ชื่อ
วิชา หมู่เรียน จานวนหน่วยกิตก่อนลงนาม
2.3.1.7 ต้องตรวจสอบจานวนหน่วยกิตรวมให้ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

2.3.2. การเพิ่ม-ถอนรายวิชา
2.3.2.1 ต้องถามสาเหตุของการเพิ่ม-ถอนรายวิชานั้น ๆ ของนักศึกษาก่อนจะลง
นามคาร้องเพิ่ม-ถอนรายวิชา
2.3.2.2 ตรวจสอบและพิจารณาการเพิ่ม-ถอนรายวิชานั้น ๆ และดาเนินการให้
ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
2.4 พิจารณาคาร้องต่าง ๆ ของนักศึกษา และดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
2.5 ดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบวินัยที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
ในกรณีที่นักศึกษากระทาผิดวินัยเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลแก้ไข หากไม่ปรับปรุงให้ดีขึ้นให้
รายงานให้คณบดีทราบ เพื่อพิจารณานาเสนอรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายพิจารณา
2.6 กรณีการวัดและประเมินผลการศึกษา
2.6.1 ศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
2.6.2 ตรวจสอบคะแนนสะสมของนักศึกษาในความดูแล เพื่อให้การปรึกษาแนะนา
2.7 อาจารย์ที่ปรึกษา ควรศึกษาระเบียบ ประกาศ คาสั่งและข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา
สถาบันการศึกษาควรกาหนดคุณลักษะของอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตัวเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยกาหนดนโยบาย ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของมหาวิทยาลัย
โดยทั่วไปอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีควรมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.

มีมนุษยสัมพันธ์

2.

มีความรับผิดขอบ

3.

ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา

4.

มีความรู้กว้างขวาง ทันต่อเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

5.

มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

6.

มีเหตุผลและความสามารถในการแก้ปัญหา

7.

มีความเมตตากรุณา

8.

ไวต่อการรับรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

9.

มีทักษะในการสื่อสาร

10. มีหลักจิตวิทยาในการให้คาปรึกษาและมีจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา
11. มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้
12. รู้บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดี
13. มีประสบการณ์ในหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา
เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนา ช่วยเหลืออบรมดูแลนักศึกษา ซึ่ งต้อง
ปฏิบัติในการทาหน้าที่ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพในการให้คาปรึกษาดังต่อไปนี้
1. ต้องคานึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา โดยจะไม่กระทาการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม
2. ต้องรักษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษาในความดูแลให้เป็นความลับ
3. ต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ(ภายในขอบเขตความสามารถของตน)
หากมีปัญหาใดที่เกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็ควรแนะนานักศึกษาได้รับบริการจากผู้เชียวชาญเฉพาะทาง
เช่น นักจิตวิทยาและแนะแนว แพทย์ จิตแพทย์ และนักกฎหมาย เป็นต้น
4. ไม่ควรพิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือสถาบันใด ๆ ให้นักศึกษาฟังในทางที่ก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือสถาบัน
5. ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความเมตตา เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้คาปรึกษา
การที่จะต้องทาหน้าที่ให้คาปรึกษา จึงควรมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ให้คาปรึกษา ได้อย่างถูกต้อง
1. การให้คาปรึกษา คือ กระบวนการที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง สภาพแวดล้อมและ
ปัญหาที่เผชิญอยู่ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาหรือตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง
และความสามารถเพื่อการปรับตัวได้อย่างสอดคล้อง มีความสุข
2. การให้คาแนะนา เป็นวิธีที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้การช่วยเหลือกับนักศึกษาโดยตรงสิ่งที่
แนะน ามั ก เป็ น เรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ กฎ ระเบี ย บ หรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ใช้ กั น อยู่ เป็ น ประจ า เช่ น การลงทะเบี ย น
การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน หรือปัญหาอื่นๆ ที่อาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีวุฒิภาวะและประสบการณ์มากกว่า ให้คาแนะนา
ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม มักเป็นกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์หรือความรู้สึกส่วนใหญ่เป็นปัญหาในเรื่อง
ข้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆ ปัญหาที่ต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การเลือกวิชาเอก เลือกอาชีพ เป็นต้น
3. เทคนิคการให้คาปรึกษา คือ กลวิธีที่นามาใช้ในขณะให้คาปรึกษา ซึ่งมีความสาคัญต่อ
ความสาเร็จในการให้คาปรึกษา โดยเริ่มจากการสร้างสัมพันธภาพที่ดี เพื่อให้นักศึก ษารู้สึกว่าอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้ความเป็นกันเอง ให้ความอบอุ่น และสามารถเป็นที่พึงทางใจของนักศึกษาได้ เทคนิคเบื้องต้นที่สาคัญและ
จาเป็น อันดับแรกคือ
เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพ โดยปฏิบัติดังนี้
1. สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร อบอุ่น ยิ้มแย้มแจ่มใส
2. เปิดเผยมีความน่าไว้วางใจ
3. มีความสนใจ มีเมตตากรุณา
4. มีความจริงใจและปฏิบัติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
5. ยอมรับในคุณค่าและความแตกต่างของบุคคล
6. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด ท่าทางบุคลิก การฟัง ใช้การสื่อสารเชิงบวก
7. พยายามทาความเข้าใจทั้งความรู้สึก ปัญหา และความต้องการของนักศึกษา
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างจริงจังและจริงใจ

เทคนิคการให้คาปรึกษา เป็นเทคนิคในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งต้องมีการศึกษาอบรม
และมีการฝึ กปฏิ บั ติเพื่ อให้ เกิดความรู้ ความช านาญ จึงสามารถแก้ปั ญ หาของนักศึกษาได้อย่างกว้างขวาง
อาจารย์ที่ปรึกษาที่มิได้ฝึกอบรมมาทางนี้โดยตรง แต่มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือนักศึกษาจึงจาเป็นต้องศึกษาและฝึก
ทักษะในเทคนิคต่างๆ เพื่อให้มีพื้นฐานความรู้ ความชานาญพอสมควรในการช่วยเหลือนักศึกษาอย่างไรก็ตาม ปัญหา
ของนักศึกษาบางอย่างเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากหรือต้องใช้เวลา เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจครอบครัว อารมณ์และ
ความรู้สึกอาจารย์ที่ปรึกษาต้องใช้เทคนิคในการให้คาปรึกษาอย่างรัดระวังเพื่อช่วยให้ปัญหาคลี่คลาย
สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือ การเป็นผู้ฟังที่ดี การให้กาลังใจ ให้ความอบอุ่น และให้ความจริงจัง และ
จริงใจในการช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มความสามารถ และหาทางออกเบื้องต้นอย่างดีที่สุดในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา
4. กระบวนการให้ ค าปรึ ก ษา หมายถึ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ม าขอรั บ
คาปรึกษาที่มักจะมีความทุกข์ทางด้านอารมณ์ จิตใจโดยจะใช้กระบวนการพู ดคุยกันอย่างมีลาดับขั้นตอน
ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน การให้ คาปรึกษามีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โดยแต่ละขั้นตอนสามารถปฏิบัติช้าบ่อย ๆ ย้อนกลับไปมาเป็นวงจร หากไม่
เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปกระบวนการให้คาปรึกษาจะต้องดาเนินการดังนี้
1. วางแผนลาดับขั้นตอนในการให้คาปรึกษา
2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการให้คาปรึกษาให้เหมาะสม
3. จัดการปัญหาเชิงรุกและมีทีมงานที่เป็นเครือข่ายในการเชื่อมประสาน
4. บันทึกรายงานผลการให้คาปรึกษาและส่งต่อเป็นรายกรณี
5. ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด
กระบวนการให้ ค าปรึ กษาเป็ นกระบวนการที่ ต้ อ งใช้ ความรู้แ ละเทคนิ คทางจิ ตวิท ยา ดังนั้ นการ
ดาเนินการให้คาปรึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามกระบวนการให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยุ
จึงต้องเป็นไปตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การสร้างสัมพันธภาพ เพื่อให้ผู้ให้คาปรึกษาทาความรู้จักสร้างความคุ้นเคยกับผู้รั บการ
ปรึกษา ทาให้ผู้รับคาปรึกษาไว้วางใจและอบอุ่นใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้ให้คาปรึกษา นาไปสู่การเปิดเผยปัญหา
และความรู้สึกที่แท้จริงโดยใช้ทักษะ เช่น การทักทาย (Greeting) การพูดเรื่องทั่วไป (Small talk) การใส่ใจ
(Attending) และการเปิดประเด็น (Opening)
2. การสารวจปัญหา เป็นขั้นตอนที่ผู้ให้คาปรึกษาเปิดโอกาสให้ผู้รับคาปรึกษาเล่าถึงปัญหา
ต่าง ๆ ทาให้ผู้รับคาปรึกษาได้เรียนรู้ถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเอง เป็นการสารวจ
ตนเอง เห็นปัญหาที่แท้จริง พบสาเหตุของปัญหาและรับรู้ความต้องการของตนเอง
3. การทาความเข้าใจปัญ หา สาเหตุ และความต้องการ เป็ นขั้น ตอนที่ ผู้ให้ คาปรึกษา
จัดเรียงและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสารวจปัญหาร่วมกับผู้รับคาปรึกษา เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษาเข้าใจ
ถึงปัญหา สาเหตุ และความต้องการของตนเอง เพื่อประกอบในการวางแผนแก้ไขปัญหา
4. การวางแผนแก้ไขปัญหา เพื่อจัดลาดับความสาคัญของปัญหา ทาให้ทราบว่าปัญหาใด
เป็นปัญหาหลัก เร่งด่วน ของผู้รับคาปรึกษา และวางแผนแก้ไขตามลักษณะของปัญหา
5. การยุติการให้การปรึกษา เป็นการยุติการให้คาปรึกษาแต่ละครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ให้คาปรึกษาและผู้รับคาปรึกษาในสิ่งที่ได้พูดคุยและร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติ
รวมถึงการนัดหมายต่อไป

แนวปฏิบัติของผู้ให้คาปรึกษา
ตารางที่ 1 แนวปฏิบัติของผู้ให้คาปรึกษาตามกระบวนการให้คาปรึกษา (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2545)
ขั้นตอนการให้
คาปรึกษา
1. การสร้างสัมพันธภาพ

2. สารวจปัญหา

3. การเข้าใจปัญหา สาเหตุ
ความต้องการ

แนวปฏิบัติของผู้ให้การปรึกษา
- ให้การต้อนรับ อย่าง
..... อบอุ่น จริงใจ
..... เป็นธรรมชาติ
..... สนทนาเรื่องทั่วไป
-ให้ความใส่ใจด้วย
..... ท่าทางเป็นมิตรสนใจ
..... คาพูดชวนให้อยากคุยด้วย
..... ยอมรับบุคคลที่มาหา
-การตั้งคาถามต้องเอื้อให้อยาก
เล่าเรื่อง
-การตั้งคาถาม
..... ให้เหมาะสม
..... เลือกใช้ในเวลาอันสมควร
-การรับฟัง
..... ตั้งใจฟัง อดทนที่จะฟัง
..... ยอมรับในสิ่งที่เขาพูด
..... รับรู้ความรู้สึก
-การสังเกตในขณะสนทนา ทั้ง
..... คาพูด น้าเสียง อากัปกิริยา
-การวางตนให้เป็นกลาง
..... มองตามสภาพความเป็นจริง
..... ไม่ตัดสิน
..... ไม่ใส่ความคิด/ความรู้สึก
ของตน
- สรุปเรื่องรวมที่เล่า
- ชี้ประเด็นให้เข้าใจปัญหา
- ให้กาลังใจ
..... การยอมรับความจริง
..... ปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
..... ช่วยให้ตั้งเป้าหมายให้
เหมาะสมและเป็นไปได้

วัตถุประสงค์ที่
ทาให้ผู้รับคาปรึกษา
- เกิดความอบอุ่นใจ
- คลายความเครียด
- ไว้วางใจ
- อยากบอกเรื่องราว
ของตน

ทาให้ผู้รับคาปรึกษา
- เปิดเผยความจริง
- เปิดเผยความรู้สึก
- พูดอย่างต่อเนื่อง
- รับรู้ปัญหาของตนเอง

ทาให้ผู้รับคาปรึกษา
- กระจ่างในปัญหา
- เข้าใจปัญหาของตน
- รู้สาเหตุของปัญหา
- รู้ความต้องการ
- คิดแก้ปัญหา

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ขั้นตอนการให้
คาปรึกษา
4. การวางแผนแก้ปัญหา

5. ยุติการให้คาปรึกษา

แนวปฏิบัติของผู้ให้การปรึกษา

วัตถุประสงค์ที่

- ให้นักเรียน/ผู้รับคาปรึกษาสารวจ
ทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือก
- ให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาทางเลือก
- เสนอแนะแนวทาง
- ชี้ผลที่ตามมา
- สรุปความ

ทาให้ผู้รับคาปรึกษา
- มีเป้าหมายในการ
แก้ปัญหา
- สารวจทางเลือกการ
แก้ปัญหา
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ
ทางเลือก
- วางแผนแก้ปัญหา
- เกิดกาลังใจ
- ตัดสินใจด้วยตนเอง

- ช่วยให้นักเรียน/ผู้รับคาปรึกษา
ทบทวนการตัดสินใจและสรุป
ความเข้าใจ
- ส่งเสริมให้นักเรียน/ผู้รับคาปรึกษา
ให้เห็นคุณค่าในตนเอง
- เสริมแรงให้นักเรียน/ผู้รับคาปรึกษา
เกิด การปฏิบัติ
- ให้กาลังใจ
- เปิดโอกาสให้มีการพบครั้งต่อไป
- นัดพบครั้งต่อไป

ทาให้ผู้รับคาปรึกษา
- ทบทวนการตัดสินใจ
- สรุปความเข้าใจ
ระหว่างการให้
คาปรึกษา
- รู้คุณค่าที่มาขอรับ
คาปรึกษา
- มีแรงจูงใจนาไป
ปฏิบัติ
- เกิดความพึงพอใจ
และมั่นใจ
* พอใจไปพบตามนัด
(การยุติให้คาปรึกษาต้อง
เป็นไปด้วยความสบายใจทั้ง
สองฝ่ายและผู้รับคาปรึกษา
รู้สึกดีขึ้น)

ทักษะที่จาเป็นในการให้คาปรึกษา
เพื่ อ ให้ การให้ ค าปรึ กษาเป็ น ไปอย่ างมี คุ ณ ภาพ และเกิด บรรยากาศที่ เป็ น กั น เอง เกิ ด ความรู้สึ ก
อบอุ่นใจไว้วางใจ มีสัมพันธภาพที่ดี อันจะนาไปสู่การอยากเปิดเผยตนเองและปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการเข้าใจปัญหา เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหา ผู้ให้คาปรึกษาควรใช้คาพูดในการทักทายที่แสดงถึงการ
ยิน ดีต้อนรับ หรือการเต็มใจที่จะช่วยเหลือ เช่น “มีอะไรให้ครูช่วยไหม” หรือชวนคุยเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ผู้มา
ขอรับคาปรึกษารู้สึกผ่อนคลาย เป็นกันเอง ถ้าผู้ให้คาปรึกษามีทักษะในการเริ่ มต้นพูดคุย ทักทาย เมื่อนักศึกษา
มาพบก็นับได้ว่าการให้คาปรึกษามีแนวโน้มว่าจะประสบความสาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

ทั ก ษะที่ ใช้ ในกระบวนการให้ ค าปรึ ก ษาที่ ผู้ ให้ ป รึ ก ษาควรศึ ก ษาและฝึ ก ฝน เพื่ อ ด าเนิ น การให้
คาปรึกษามีประสิทธิภาพ มีดังต่อไปนี้
1.

ทักษะการฟัง (Listening)

ทักษะการฟังเป็นทักษะที่ผู้ให้คาปรึกษาแสดงความเอาใจใส่ต่อภาษาพูดและภาษาท่าทางของผู้ขอรับ
คาปรึกษา โดยการสบตา พยักหน้า หรือการตอบรับ เช่น ครับ ค่ะ อ๋อ เป็นต้น
การฟังเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้ให้คาปรึกษาควรฝึกฝนการฟังเพื่อให้สามารถฟังเพื่อให้สามารถฟังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ให้คาปรึกษาควรปฏิบัติดังนี้
1)

ตั้งใจฟัง ฟังอย่างมีสมาธิ โดยการประสานสายตาเพื่อแสดงความเอาใจใส่ต่อสิ่งที่ผู้รับ

คาปรึกษาพูด ทั้งเนื้อหาสาระ ความรู้สึก รวมทั้งสังเกตท่าทางและน้าเสียงประกอบด้วย
2)

ไม่แทรกหรือขัดจังหวะ ยกเว้นผู้รับคาปรึกษาพูดมากและวกวน จึงใช้การสรุป

ประเด็นปัญหาเป็นช่วง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
3)
4)

ไม่เปลี่ยนเรื่องและติดตามประเด็นปัญหาของผู้รับคาปรึกษา
ให้เวลากับการฟัง ไม่แสดงอาการรีบ หรือดูนาฬิกา หรือทางานอื่น

การฟังที่มีประสิทธิภาพ คือ
1)
2)
3)

สามารถที่จะคงความสนใจและมีจุดร่วมอยู่ในเรื่องที่ผู้รับคาปรึกษาพูด
สามารถที่จะนั่งเงียบและตอบสนองเพื่อแสดงถึงความใส่ใจในสิ่งที่ผู้รับคาปรึกษาพูด
สามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาและอารมณ์ของผู้รับคาปรึกษาที่แสดงออกมา

สิ่งที่ต้องทาในการฟัง (Do’s in Listening)
1)
2)

พยายามสบสายตาผู้พูดตลอดเวลาที่เขาพูด
ตอบสนองตามการแสดงออกทางสีหน้าของผู้พูด เช่น ยิ้มหรือสงบนิ่ง แม้ว่าเรื่องนั้นทา

3)
4)
5)

พยายามที่จะคงความเงียบไว้ขณะที่หยุดคิดก่อนที่จะพูดต่อ
ตรวจสอบบ่อยๆ ว่าฟังเนื้อหาได้ถูกต้องหรือไม่ โดยการทวนคาพูด
ฟั งว่ าผู้ พู ด พู ด อะไร พู ด อย่ า งไร ส าเนี ย งที่ พู ด การพู ด ตะกุ ก ตะกั ก ตลอดจนการ

6)
7)

สังเกตการณ์แสดงออกทางสีหน้า สัญญาณมือ ตลอดจนภาษากายของผู้รับคาปรึกษา
ใช้คาถามเปิด เช่น อะไร อย่างไร

ให้ตกใจ

กระแอมกระไอ

สิ่งที่ต้องไม่ทาในการฟัง (Don’it’s in Listening)
1. ไม่ขัดจังหวะผู้พูดโดยการให้ ความเห็ น ถามคาถามหรือคาตัดสิ น ซึ่งจะขัดขวางการ
เปิดเผยเรื่องราวของเขา
2. ไม่แปลความจากสิ่งที่ผู้รับคาปรึกษาพูด เพราะว่าจะทาให้เสียสัมพันธภาพได้ และผู้รับ
คาปรึกษาอาจเกิดภาวะป้องกันตนเอง
3. หลีกเลี่ยงการตั้งคาถามจานวนมาก ๆ โดยเฉพาะในตอนเริ่มต้นให้คาปรึกษา
4. หลีกเลี่ยงการตั้งคาถามที่ตนอยากรู้ เพราะข้อมูลที่ได้อาจไม่จาเป็นและไม่เกี่ยวข้องให้
การแก้ปัญหา

5.

ไม่ให้ข้อแนะนา เพราะอาจเป็นข้อแนะนาที่ผิดและผู้รับคาปรึกษาอาจปฏิเสธ

ข้อแนะนาได้
2.

ทักษะการถาม (Questioning)
การถามเป็นทักษะที่จาเป็นเพื่อจะได้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้รับคาปรึกษา

และยังช่วยให้ผู้รับคาปรึกษาและผู้ให้คาปรึกษาเข้าใจความรู้สึก อารมณ์ และเรื่องราวต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อให้
เกิดความกระจ่างชัดในปั ญหาซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะนาไปสู่ การแก้ไขปัญหาต่อไป โดยคาถามแบ่งได้เป็น 2
ประเภท คือ
1) คาถามปลายปิด เป็นถามที่ใช้เมื่อต้องการคาตอบเฉพาะเจาะจง มักจะได้คาตอบสั้น ๆ
ที่เป็นลักษณะของการตอบรับหรือปฏิเสธเท่านั้น คาถามปลายปิด เป็นคาถามที่ไม่ได้ข้อมูลอย่างละเอียดเป็น
ค าถามที่ ต้ อ งการค าตอบเพี ย งสั้ น ๆ เช่ น ใช่ / ไม่ ใ ช่ ดี / ไม่ ดี ถู ก /ผิ ด เป็ น ต้ น ตั ว อย่ า งค าถามปลายปิ ด
เช่น เธอชอบเรียนวิชาคหกรรมไหม คาตอบจะเป็นคาว่า ชอบ หรือ ไม่ชอบเท่านั้น
2) คาถามปลายเปิด เป็นคาถามที่ถามเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดของผู้รับคาปรึกษา
เช่น วันนี้มีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังบ้าง คาตอบที่ได้จะเป็นการอธิบาย เล่าเรื่อง ซึ่งจะทาให้ผู้ให้การปรึกษาได้ข้อมูล
ในเชิงลึก เป็นประโยชน์ต่อการให้คาปรึกษามากขึ้น
ข้อควรระวังในการใช้ทักษะการถาม คือ ไม่ขึ้นต้นคาถามด้วยคาว่า “ ทาไม” เพราะจะทา
ให้ ผู้ รับ คาปรึ กษาถูกบี บ คั้น หรือ กดดัน อาจทาให้ เกิด การต่อต้าน ตั วอย่างเช่ น ท าไมเธอจึงเป็น คนอย่างนี้
เป็นต้น และไม่ควรถามคาถามตลอดเวลา เพราะจาทาให้ผู้รับคาปรึกษารู้สึกเหมือนถูกสอบสวนมากกว่าจะ
ได้รับการปรึกษา นอกจากนี้ การถามควรสลับด้วยการฟัง ซึ่งอาจจะเป็นการทวนสรุปหรือสะท้อนความรู้สึกเป็นช่วงๆ
ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างคาถาม
ตัวอย่างคาถามที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึกและปฏิกิริยาทาง
ร่างกาย
- คุณเริ่มรู้สึกเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
- เล่าให้ครูฟังเกี่ยวกับความรู้สึก
เหงาของหนูหน่อยได้ไหม
- เมื่อรู้สึกอาย คุณแสดงออกทาง
ร่างกายอย่างไร
- มีความรู้สึกอื่นร่วมกับความรู้สึก
นี้บ้างไหม

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

ตัวอย่างคาถามที่เน้นเรื่องการ
สื่อสารและการกระทา
- คุณแสดงออกอย่างไรใน
สถานการณ์นี้
- คุณพูดอะไรออกไปบ้าง
- เวลาที่คุณพอใจ คุณแสดงออก
อย่างไรกับคนที่ทาให้คุณไม่พอใจ
- คุณแสดงพฤติกรรมนั้นบ่อยมั้ย
- เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณแสดง
พฤติกรรมนั้น

หมายเหตุ : การใช้สรรพนามแทนตัวเองหรือนักศึกษาควรเหมาะสม ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงสถานภาพความคุ้นเคย
เป็นหลัก ก็จะช่วยให้สัมพันธภาพดูดีขึ้นด้วย

3.

ทักษะการเงียบ (Silence)

การเงียบเป็นทักษะที่สนับสนุนให้ผู้รับคาปรึกษาพูดต่อไปเรื่อย ๆ ผู้ให้คาปรึกษาเพียงแต่แสดง
สีหน้าและกิริยาท่าทางว่ากาลังสนใจฟัง เข้าใจและรับรู้ในสิ่งที่ผู้ขอรับคาปรึกษาพูดออกมา
การเงียบเป็นกลวิธีที่ช่วยให้ผู้ให้คาปรึกษาได้เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ขอรับคาปรึกษามากขึ้น
และในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงมีการสื่อสารต่อกันด้วยภาษาท่าทาง เช่น การพยักหน้า การประสานสายตา
ข้อควรระวัง คือ
1. อย่าใช้ทักษะการเงียบต่อกันมากเกินไป จนผู้รับคาปรึกษารู้สึกอึดอัด
2. ในระหว่างการใช้ทักษะการเงียบ ผู้ให้คาปรึกษาต้องใช้ทักษะการสังเกตเพื่อดูท่าทาง
ของผู้รับคาปรึกษาควบคู่ไปด้วย หรืออาจใช้กิริยาท่าทางของผู้ให้คาปรึกษาเพื่อสื่อว่ากาลังรับฟังอยู่ด้วยความ
สนใจและเข้าใจสิ่งที่ผู้รับคาปรึกษากาลังพูดอยู่ในขณะนั้น
3. เมื่อผู้รับคาปรึกษายังไม่พร้อมที่จะพูดก็ไม่ควรพูด ทาลายความเงียบเสียเอง เพราะอาจ
ขัดขวางความรู้สึกต่าง ๆ ที่กาลังพรั่งพรูให้หยุดชะงักลงได้ แต่ถ้าผู้รับคาปรึกษาเงียบนานเกินไปก็ควรใช้คาพูด
กระตุ้น เช่น มีอะไรบอกครูมั้ย หรือหนูกาลังคิดอะไรอยู่ 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 อาจารย์หรือผู้ให้คาปรึกษาอาจใช้การเงียบเชิงบวก คือการให้โอกาสนักศึกษาหรือ
ผู้รับคาปรึกษาได้คิด รวบรวม เรียบเรียง หรือทบทวนข้อมูลที่จะบอกกล่าวกับอาจารย์ซึ่งอาจพูดเสริมกาลังว่า
“ ลองใช้เวลานั่งคิดเงียบ ๆ แล้วค่อยเล่าให้ครูฟังก็ได้”
4.

ทักษะการทาความกระจ่าง (Clarifying)

การทาความกระจ่างเป็นทักษะที่ผู้ให้คาปรึกษาใช้เมื่อผู้รับคาปรึกษาพูดจาสับสนหรือวกวน
สลับซับซ้อน หรือใช้ภาษาแสลง ผู้ให้คาปรึกษาจะต้องตั้งใจฟังและจับเรื่องราวให้ได้ หากผู้ให้คาปรึกษาไม่
เข้าใจศัพท์ที่ผู้รับคาปรึกษาใช้ ผู้ให้คาปรึกษาควรสอบถามเพื่อความแน่ใจว่าเข้าใจสิ่งที่ผู้รับคาปรึกษาพูดได้
อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสรุปใจความหรือเรื่องราวเพื่อให้ผู้รับคาปรึกษาได้กระจ่างขึ้น
วัต ถุป ระสงค์ของการใช้ทักษะการท าความกระจ่าง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจให้ แม่น ยา
ถูกต้อง ตรงกันระหว่างผู้ให้คาปรึกษากับผู้รับคาปรึกษา ช่วยให้ความไม่ชัดเจนมีความชัดเจนแจ่มชัดมากขึ้น
ข้อควรระวัง ทักษะนี้ผู้ให้คาปรึกษาควรระมัดระวังประเด็นของปัญหา ไม่เบี่ยงเบนประเด็น
ตัวอย่างการทาความกระจ่าง

นักศึกษา : “ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมกลุ้มใจนี้ ผมไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และผมมักจะพูด
แต่เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้”
อาจารย์ : “เธอรู้สึกวิตกกังวลในการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงประเด็น”
นักศึกษา : “หนูอาจจะลืมมันได้ แต่หนูต้องอยู่กับมันค่ะ”
อาจารย์ : “หนูอยากจะลืม แต่หนูยังจาเป็นต้องอยู่กับมัน”
5.

ทักษะการสะท้อนความรู้สึก (Reflection of Feeling)

ทักษะการสะท้อนความรู้สึก เป็นการถอดความจากคาพูดของผู้รับคาปรึกษาออกมาในเชิงของ
ความรู้สึกมากกว่าสาระคาพูด เป็นการช่วยให้ผู้รับคาปรึกษาเข้าใจถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองที่สับสนและ
คลุมเครือ และการสะท้อนความรู้สึกยังช่วยให้ผู้รับคาปรึกษาตระหนักและรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของปัญหาของ
ตนเองอย่างชัดเจนมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการใช้ทักษะการสะท้อนความรู้สึก เพื่อส่งเสริมให้กาลังใจแก่ผู้รับคาปรึกษา
ให้แสดงความรู้สึกของตนให้เกิดความชัดเจนในความรู้สึกที่ครอบงาตนเองอยู่ อันจะนาไปสู่การเข้าใจตนเอง
ตามความเป็นจริง และผู้รับคาปรึกษาจะมีความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของตนเองมากยิ่งขึ้น รู้สึกว่าตนเองเป็น
เจ้าของความรู้สึกนั้นอย่างแท้จริง
ข้อควรระวัง อย่าพูดซ้าซาก เช่น เธอรู้ สึกว่า ..... เธอคิดว่า ...... ดูเหมือนว่า .... เพราะจะทา
ให้ผู้รับคาปรึกษารู้สึกว่าผู้ให้คาปรึกษาขาดความจริงใจหรือจนด้วยคาพูด ไม่สามารถที่จะใช้คาพูดอื่นได้ และ
อย่าสะท้อนทุกคาพูด ควรสะท้อนเพียงบางครั้งที่เห็นว่าเป็นจุดสาคัญที่น่าสะท้อน ภาษาที่ใช้ต้องเหมาะส ม
สอดคล้องกับวัยของผู้รับคาปรึกษา และในกรณีที่ผู้รับคาปรึกษาแสดงอารมณ์ของตนออกมาอย่างชัดเจนแล้ว
ผู้ให้ คาปรึกษาไม่จ าเป็ น ต้องใช้ทักษะการสะท้อนความรู้สึก เพราะความรู้สึ กที่แสดงออกมิใช่สิ่งที่แฝงเร้น
คลุมเครือ หรือขาดความชัดเจนต่อการรับรู้ของผู้รับคาปรึกษาอีกต่อไป
ตัวอย่างการสะท้อนความรู้สึก
นักศึกษา : “อาจารย์ค่ะ เพื่อนของหนูบางทีเขาก็ดีกับหนู คอยช่วยเหลือทุกอย่าง อยู่ดี ๆ ก็
ทาเป็นไม่สนใจ หนูไม่รู้ว่าเขาโกรธหนูเรื่องอะไร”
อาจารย์ : “การที่เพื่อนเปลี่ยนไปทาให้หนูรู้สึกกังวล”
นักศึกษา : “หนูเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเลยค่ะ ไม่ชอบอาจารย์เลย สอนไม่รู้เรื่องเลยค่ะ”
อาจารย์ : “หนูรู้สึกไม่ชอบอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษ”
6.

ทักษะการให้กาลังใจ (Encouraging)

การให้ กาลั งใจ หมายถึง การใช้ค าพู ดและการกระท าเพื่ อลดและผ่ อนคลายความทุ กข์ใจ
ความเดือดร้อนใจ ความรู้สึกเจ็บปวด ชอกช้า เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษามีกาลังใจในการดาเนินชีวิต สามารถเผชิญ
ปั ญ หาได้ในระดับ หนึ่ ง การให้ กาลั งใจด้ว ยวาจาหรื อแววตา สี ห น้ า ท่าทาง ตามจังหวะอัน ควร จะช่ว ยให้
คาปรึกษามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก เช่น เสียใจ เศร้าใจ สิ้นหวัง หมดกาลังใจ คิด ว่าตนเอง
ไร้ค่า ในที่นี้ จะขอกล่ าวถึงการให้ กาลั งใจเชิงจิตวิทยา (Psychological support) ที่ใช้ในการให้ การปรึกษา
ซึ่งเป็นการให้กาลังใจโดยอิงตามศักยภาพของผู้รับคาปรึกษาเป็นหลัก จาเป็นต้องมีการฝึกทักษะ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจก่อนนาไปใช้ ซึ่งมีขั้นตอนของการให้กาลังใจ โดยการสารวจอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ด้วยการใช้

คาถามปลายเปิด/การทวนความ เมื่อผู้รับคาปรึกษาพูดถึงอารมณ์ ความรู้สึกของตน ผู้ให้คาปรึกษาจับอารมณ์
ความรู้สึกได้แล้วจึงปฏิบัติต่อไปนี้
1) สะท้อนความรู้สึก
2) ค้นหาศักยภาพของผู้รับคาปรึกษา โดยใช้คาถามปลายเปิดเพื่ อกระตุ้นให้ผู้รับคาปรึกษา
ได้พูดถึงศักยภาพของตนภายใต้ความรู้สึกนั้น ๆ
3) สนับสนุนศักยภาพหรือการให้กาลังใจ โดยเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้รับคาปรึกษาผูกพัน เช่น
บุคคลที่เขารัก
ข้อ ควรระวัง การให้ ก าลั งใจต้ อ งท าด้ว ยความจริงใจ โดยใช้ ข้ อมู ล ที่ ถู กต้ อ ง เป็ น จริงและ
สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ในตัวผู้รับคาปรึกษา อีกทั้งไม่ควรให้กาลังใจเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกท้อแท้ของผู้รับ
คาปรึกษาซึ่งจะนาไปสู่การละเลยปัญหา และไม่ควรใช้การให้กาลังใจเพื่อสร้างความหวังที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของ
ความจริง
ตัวอย่างการให้กาลังใจ
นักศึกษา : “ผมอยู่บ้านกับน้องเพียงสองคน พ่อแม่ไปค้าขายต่างจังหวัด นาน ๆ
กลับมา ผม ต้องดูแลตัวเอง และน้องตามลาพัง”
อาจารย์ : “คุณมีความรับผิดชอบ เป็นพี่ที่ดี สามารถดูแลน้องได้”
นักศึกษา : “เทอมที่ผ่านมา ผมคิดว่าผมตั้งใจเรียน ส่งงานครบ และทาข้อสอบได้
ผมว่าผมน่าจะได้คะแนนที่ดีแน่นอน”
อาจารย์ : “เธอทาได้ดีมาก ครูจะคอยเป็นกาลังใจให้นะคะ”
7.

ทักษะการเผชิญหน้า (Confrontation)

ทัก ษะการเผชิ ญ หน้ า หมายถึง การบรรยายความไม่ ส อดคล้ องกัน ในพฤติกรรมของผู้ รับ
คาปรึกษา บางคาพูดกับการกระทาหรือสีห น้า เมื่อผู้รับ คาปรึกษาปกปิด บิดเบือน หรือเบี่ยงเบนความจริง
เกี่ยวกับตนเองหรือปกป้องตนเอง ไม่ให้เกิดความเข้าใจตนเอง และไม่ให้เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปในทาง
ที่เป็นประโยค ผู้ให้คาปรึกษาจะใช้ทักษะเผชิญหน้าเพื่อช่วยให้ผู้รับคาปรึกษาพิจารณาถึงความเป็นจริงมากขึ้น
รับรู้ความเบี่ยงเบนจากข้อเท็จจริงมากขึ้น และช่วยให้ผู้รับคาปรึกษาสารวจการมองสถานการณ์นั้นใหม่
โอกาสที่ผู้ ให้ คาปรึกษาควรใช้ทักษะการเผชิญหน้า คือเมื่อผู้ รับคาปรึกษากล่ าวอย่างหนึ่ง
แสดงออกหรือกระทาอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่สอดคล้องกัน ลักษณะของความไม่สอดคล้องกันพอจะสรุปได้ดังนี้
1. ความไม่สอดคล้องกันระหว่างคาพูดกับพฤติกรรม เช่น พูดว่า “ตอนนี้ฉันมีความสุขดี”
แต่สีหน้าเศร้าหมอง หลบตาลงต่า
2. ความไม่สอดคล้องกันระหว่างคาพูดกับการกระทา เช่น พูดว่า “ ผมจะเริ่มลงมือเขียน
จดหมายสมัครงานเสียที” แต่ผู้พูดมิได้ปฏิบัติ
3. คาพูด 2 คาพูดที่ขัดแย้งกัน หรือคาพูดไม่คงที่ เช่น “เขาไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นอีก
หลายคน ซึ่งฉันเองไม่ได้รู้สึกเดือนร้อนอะไร แต่คิดว่าเขาน่าจะทาอะไรที่มีความคิดมากกว่านี้”
4. พฤติกรรมที่ไม่ใช่คาพูด 2 อย่างที่ขัดแย้งกันหรือไม่คงที่ เช่น ผู้รับคาปรึกษามีสีหน้า
กังวลและยิ้มในเวลาเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของการใช้ทักษะการเผชิญหน้า คือ การช่วยเหลือให้ผู้รับคาปรึกษาให้รับรู้ในข้อคิดที่
เบี่ ย งเบนสั บ สนของตนชัดเจนขึ้น ช่ว ยให้ ผู้ รับคาปรึกษาสามารถส ารวจสถานการณ์ นั้นใหม่ โดยตั้งอยู่บ น
พื้นฐานของข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษาเข้าใจตนเองและมองเห็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองได้
ข้ อ ควรระวั ง ในการใช้ ทั ก ษะการเผชิ ญ หน้ า คื อ การเผชิ ญ หน้ า มิ ได้ มี จุ ด มุ่ งหมายที่ จ ะโจมตี
ผู้ รั บ ค าปรึ ก ษาหรื อ ต้ อ นเขาให้ จ นมุ ม หรื อ มิ ได้ มุ่ งให้ ผู้ ให้ ค าปรึก ษาระบายความอึ ด อั ด ของตนไปยั งผู้ รั บ
คาปรึกษา ผู้ให้คาปรึกษาต้องระมัดระวังท่วงทีของของตนมิให้เป็นเสมือนการตาหนิผู้รับคาปรึกษา หรือระวังที่
จะไม่มองว่าความสับสน ความไม่สอดคล้องของผู้รับคาปรึกษานั้นเป็นตัวปัญหา ในกรณีนี้ ผู้ให้คาปรึกษาต้อ ง
สารวจ ระดับเสียง น้าเสียง และพฤติกรรมที่ไม่ใช้คาพูดที่เป็นภาษาทางร่างกายของตนมิให้สื่อออกมา
การเผชิญหน้าที่มีประสิทธิผลจะทาให้ผู้รับคาปรึกษาเข้าใจตนเองชัดเจนขึ้น ยอมรับตนเองมากขึ้น
ลดความกังวลและลดการปกป้องตนเองลง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนไปในทางที่เจริญงอก
งาม หากผลไม่เป็นไปตามนี้ ผู้ให้คาปรึกษาต้องหยุดใช้ทักษะนี้ และใช้ทักษะอื่ น ๆ เพื่อแสดงความเข้าใจและ
เสริมความเข้าใจในตัวผู้รับคาปรึกษาแทน เช่น ทักษะการสะท้อนความรู้สึก ทักษะการสรุปความ เป็นต้น
ตัวอย่างการใช้ทักษะการเผชิญหน้า
นักศึกษา : “หนูรู้สึกสบายใจ” (แสดงอาการขมวดคิ้ว)
อาจารย์ : “หนูบอกว่าหนูรู้สึกสบายใจ แต่หนูกาลังขมวดคิ้ว”
นักศึกษา : “กลุ่มให้การปรึกษามีความหมายต่อชีวิตผมมาก”
(ไม่เข้ากลุ่มในการปรึกษาอีก 2 ครั้งต่อมา)
อาจารย์ : “เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน คุณบอกว่าการให้คาปรึกษามีความหมายต่อคุณมากแต่ครู
สังเกตว่าคุณขาดการเข้ากลุ่มถึง 2 ครั้งต่อมา”
8.

ทักษะการสรุปความ (Summarization)

การสรุปความ เป็นการรวบรวมข้อความประเด็น และสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้คาปรึกษา
หรือความเข้าใจความสาคัญทั้งหมดของความคิด อารมณ์ ความรู้สึกที่ผู้รับคาปรึกษาสื่อออกมาด้วยภาษาพูด
และภาษาท่าทาง เพื่อช่วยให้ผู้รับคาปรึกษาและผู้ ให้คาปรึกษาได้เข้าใจเรื่องราวที่กาลังสนทนาได้อย่างถูกต้อง
ตรงกัน และได้ใจความที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น
นักศึกษา: “ หนูรู้สึกกลัว พ่อต้องตีหนูตายแต่ถ้าพ่อรู้ว่าหนูท้อง พ่อรักหนูมาก พ่อคาดหวังใน
ตัวหนูสูงมาก แต่หนูกับแฟนก็รักกันมากด้วย หนูคิดว่าหนูจะเรียนหนังสือจบได้แน่แต่พ่อจะเข้าใจหนูไหม”
อาจารย์ : “สรุปว่า ตอนนี้ห นูกังวลเรื่องพ่อ หนูกลัวพ่อจะลงโทษ กลัวพ่อผิดหวังในตัวหนู
และกังวลว่าท่านจะไม่เข้าใจว่าหนูจะหาหนทางเรียนให้จบได้”
หมายเหตุ ในการให้คาปรึกษาแต่ละครั้ง แต่ละเรื่องอาจารย์ไม่จาเป็นต้องใช้ทักษะทั้ งหมดเสมอไป แต่ต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสม

ประกาศ
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร
พ.ศ. 2557
----------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการและผู้บริหาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 วรรคสอง ข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ.
2557 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่าในฐานะ
อาจารย์ผู้สอนและผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ข้อ 4 ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ต้องมีภาระงานที่เป็นกลุ่มงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานทาง
วิชาการ และพัฒนาเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้
(1) ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ก) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย
กาหนด ปีละหนึ่งรายการ หรือ
(ข) ตาราหรื อ หนั งสื อ ที่ ได้ รับ การเผยแพร่ ตามเกณฑ์ ที่ ส ภามหาวิท ยาลั ย ก าหนด
ปีละหนึ่งรายการ หรือ
(ค) ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่นที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปีละหนึ่งรายการ หรือ
(ง) บทความทางวิชาการ ปีละสองรายการ
(2) ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
(ก) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย
กาหนด ปีละสองรายการ หรือ
(ข) ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด ปีละ
สองรายการ หรือ
(ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปีละสองรายการ

(3) ตาแหน่งศาสตราจารย์
(ก) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ที่ส ภามหาวิทยาลั ย
กาหนด ปีละหนึ่งรายการ หรือ
(ข) ตาราหรื อ หนั งสื อ ที่ ได้ รับ การเผยแพร่ ตามเกณฑ์ ที่ ส ภามหาวิท ยาลั ย ก าหนด
ปีละสองรายการ หรือ
(ค) ผลงานทางวิ ช าการในลั ก ษณ ะอื่ น ที่ เ ที ย บได้ กั บ งานวิ จั ย ตาม (ก) ปี ล ะ
สองรายการ
ข้อ 5 ผลงานทางวิช าการตามข้อ 4 ในแต่ ล ะรายการอาจเป็ น ผลงานของผู้ ด ารงตาแหน่ งทาง
วิชาการแต่ผู้เดียว หรือเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นก็ได้ ทั้งนี้สัดส่วนที่เหมาะสมให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ 6 ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการรายงานภาระงานของตนเองต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยผ่านคณะ/วิทยาลัยที่สังกัดและคณบดีลงนามรับรองการปฏิบัติงานของอาจารย์
เพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 มาตรฐานภาระงานขั้น ต่ าของผู้ ด ารงตาแหน่ งทางวิช าการและผู้ บ ริห ารให้ เป็ น ไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 8 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

(รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร
พ.ศ. 2557
-----------------มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ต้องมีภาระงานขั้นต่าอย่างน้อย 35 ภาระงานต่อสัปดาห์
(หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์) ตามกลุ่มงานดังนี้
1. กลุ่มงานสอน

18 ภาระงานต่อสัปดาห์

งานสอน ต้องมีชั่ว โมงสอนสั ปดาห์ ล ะไม่น้ อยกว่า 18 ภาระงาน และมี ภ าระงานด้านการเป็ น
ที่ ป รึ ก ษางานโครงการปั ญ หาพิ เศษ งานวิจั ย ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี งานนิ เทศ การเตรีย มและ
การฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชีพ การเตรีย มสหกิจศึก ษา และงานสหกิจศึ กษาของนัก ศึก ษา งานที่ ป รึก ษา
การศึกษาค้น คว้าอิส ระ ภาคนิ พนธ์ และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา ทั้งนี้ตามคาสั่ งของ
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. กลุ่มงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1.5 ภาระงานต่อสัปดาห์
5. กลุ่มงานพัฒนานักเรียน/นักศึกษา 3.5 ภาระงานต่อสัปดาห์
6. กลุ่มงานพัฒนามหาวิทยาลัยและงานอื่น ๆ 1.5 ภาระงานต่อสัปดาห์

1. กลุ่มงานสอน
1.1 งานสอน

18 ภาระงานต่อสัปดาห์

งานสอน

ภาระงาน

หมายเหตุ

1. การสอนระดับ
สาหรับรายวิชาทั่วไป
ต่ ากว่ า ป ริ ญ ญ าตรี และ 1 ชั่วโมง = 1.5 ภาระงาน
ปริญญาตรี (ภาคปกติ)
2. การสอนภาคพิเศษ
2.1 ระดับปริญญาตรี
2.2 ระดับปริญญาโท
2.3 ระดับปริญญาเอก
3. สอนร่วม/รับผิดชอบ
รายวิชาเตรียมฝึกประสบ การณ์ วิ ช าชี พ เตรี ย มสหกิ จ
ศึ ก ษา ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารออก
ฝึกงาน

1 ชั่วโมง = 1.5 ภาระงาน
1 ชั่วโมง = 2 ภาระงาน
1 ชั่วโมง = 3 ภาระงาน
มีคาสั่งแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิ ช าต่ า ง ๆ กรณี ร ายวิ ช าที่ ส อน
3 ชั่วโมง = 4.5 ภาระงาน
ร่วมให้แบ่งสัดส่วนตามจานวนอาจารย์
ที่รับผิดชอบสอน

1.2 งานอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปัญหาพิเศษ/งานวิจัย/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ วิทยานิพนธ์
งานที่ปรึกษา
1. โครงการปัญหาพิเศษ/งานวิ จัย/
ส า ร นิ พ น ธ์ (Senior project)
เพื่ อ การส าเร็ จ การศึ ก ษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อการ
ส าเร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
ระดับปริญญาโท
3. วิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ การส าเร็ จ
การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาโท
4. วิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ การส าเร็ จ
การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเอก
5. กรรมการสอบโครงการพิ เศษ/
ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ /
วิทยานิพนธ์

ภาระงาน

หมายเหตุ

ที่ปรึกษาหลัก = 1.0 x จานวนเรื่อง กาหนดให้เป็นภาระงานได้
ที่ปรึกษาร่วม = 0.5 x จานวนเรื่อง
1 ภาคการศึกษา
ทีป่ รึกษาหลัก = 1.5 x จานวนเรื่อง กาหนดให้เป็นภาระงานได้
ที่ปรึกษาร่วม = 0.5 x จานวนเรื่อง
1 ภาคการศึกษา
ที่ปรึกษาหลัก = 2.0 x จานวนเรื่อง กาหนดให้เป็นภาระงานได้
ที่ปรึกษาร่วม = 1.0 x จานวนเรื่อง
2 ภาคการศึกษา
ที่ปรึกษาหลัก = 3.0 x จานวนเรื่อง กาหนดให้เป็นภาระงานได้
ที่ปรึกษาร่วม = 2.0 x จานวนเรื่อง
4 ภาคการศึกษา
กรรมการ = 0.5 x จานวนเรื่อง

มีคาสั่งแต่งตั้งโดยเฉพาะ
ที่นอกเหนือจากงาน
ที่ปรึกษาอื่น

1.3 งานนิเทศนักศึกษา
งานนิเทศนักศึกษา
ภาระงาน
1. งานนิ เทศการฝึ กประสบการณ์ งานนิเทศวิชาเฉพาะสาขา= 0.4 x จานวนนักศึกษา
วิ ช าชี พ ของนั กศึ ก ษ าตามที่
งานนิเทศทั่วไป = 0.3 x จานวนนักศึกษา
คุรุสภากาหนด
2. ง า น นิ เท ศ ก า ร เต รี ย ม ฝึ ก
0.2 x จานวนนักศึกษา
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ /การฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ /สหกิ จ
ศึกษา

หมายเหตุ
มีคาสั่งของ
มหาวิทยาลัย
มีคาสั่งของ
มหาวิทยาลัย

2. กลุ่มงานวิจัย งานสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและพัฒนาเทคโนโลยี 7 ภาระงานต่อสัปดาห์
2.1 งานวิจัย
งานวิจัย
งบประมาณที่ได้รับ
(บาท)
ไม่เกิน 30,000

สัดส่วนแหล่งทุน
ภายในมหาวิทยาลัย
ภาระงาน
งานวิจัยเดี่ยว งานวิจัยกุล่ม
4.0

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

เฉลี่ยตาม
สัดส่วนงาน
ที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กาหนดให้เป็นภาระงานได้ 2 ภาคการศึกษา
เมื่อส่งผลงานวิจัยที่สมบูรณ์ กับสถาบันวิจัย
และพั ฒ นาและเป็ น งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การ
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการตามเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. กาหนด ทั้งนี้ โดยมีการบรรณาธิการ
และ/หรือประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาระงานคิดตามแหล่งเงินทุน
- ต่างประเทศ ให้เพิ่มเป็น 2 เท่าของสัดส่วน
แหล่งเงินทุนภายใน
- ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เพิ่ ม เป็ น 1.5
เท่าของสัดส่วนแหล่งเงินทุนภายใน

2.2 งานพัฒนาผลงานทางวิชาการ
งานพัฒนาผลงานวิชาการ
ภาระงาน
1. งานเขียนบทความทางวิชาการ
เผยแพร่
เผยแพร่
เผ ย แ พ ร่ 1 เรื่ อ ง (ต้ อ ง มี
ต่างประเทศ
ในประเทศ
เอกสารอ้างอิงถูกต้องตามหลัก บทความ บทความ บทความ บทความ
วิชาการ)
วิจัย* วิชาการ* วิจัย วิชาการ
2.0
1.0
4.0
2.0
2. งานแต่ งเรี ยบเรี ยง งานแปล งาน
งานเดี่ยว
ผู้ร่วมงาน
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคา
4.0
เฉลี่ยตามสัดส่วนงาน
สอน ตารา หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับ
ที่รับผิดชอบ
การขอผลงานวิชาการ
3. งานปรับปรุ ง พั ฒนาตารา เอกสาร
2.0
เฉลี่ยตามสัดส่วนงาน
ป ระกอ บ การสอ น ที่ มี การ
ที่รับผิดชอบ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเนื้อหา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4. งานสร้ า งสรรค์ / การประพั น ธ์
งานเดี่ยว
ผู้ร่วมงาน
เพ ล ง ผ ล งา น จิ ต ร ก ร ร ม /
4.0 / 6.0
เฉลี่ยตามสัดส่วนงาน
ประติ ม ากรรม/ภาพพิ ม พ์ /
ที่รับผิดชอบ
สื่ อ ผสม และผลงานศิ ล ปะ
รู ป แบบอื่ น ๆ และได้ จ ดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
5. งานสร้ างสรรค์ ด้ วยการพั ฒนา
2.0
เฉลี่ยตามสัดส่วนงาน
นวั ตกรรมโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ /
ที่รับผิดชอบ
ปรับปรุงสื่อ e-learning อื่น ๆ
6. งานประดิษฐ์นวัตกรรมหรืองาน
3.0
เฉลี่ยตามสัดส่วนงาน
ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้
ที่รับผิดชอบ
กระบวนการวิ จั ย ที่ ผ่ า นการ
ประเมิน (Peer Review) และ
ได้รับการเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ
ในศาสตร์นั้น ๆ 1 ชิ้นงาน
7. งานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
0.25
ที่จัดโดยหน่วยงานภายใน
8. งานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
0.5
ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก

หมายเหตุ
กาหนดให้เป็นภาระงานได้
1 ภาคการศึ ก ษา เมื่ อ น า
เอกสารที่เผยแพร่มาแสดง
ประกอบ

กาหนดให้เป็นภาระงานได้
1 ภ าคก ารศึ ก ษ า เมื่ อ
ส่งผลงานต่อมหาวิทยาลัย

กาหนดให้เป็นภาระงานได้
1 ภ าคก ารศึ ก ษ า เมื่ อ
ส่งผลงานต่อมหาวิทยาลัย
และมีการจดอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร
กาหนดให้เป็นภาระงานได้
1 ภ าคก ารศึ ก ษ า เมื่ อ
ส่งผลงานต่อมหาวิทยาลัย
กาหนดให้เป็นภาระงานได้
3 ภาคการศึกษา นับตั้งแต่
เริ่ ม ท าจนเสร็ จ สมบู ร ณ์
โดยส่งผลงานและหลักฐาน
ต่อมหาวิทยาลัย
มี เอกสารหนั งสื อ/ค าสั่ งแจ้ ง
มหาวิทยาลัยและสรุปรายงาน
ที่ น าไปสู่ การปฏิ บั ติ ให้
มหาวิทยาลัยทราบ (นับภาระ
งานต่อครั้งแต่รวมแล้ วไม่เกิน
1 ภาระงาน)

*บทความวิจั ย หมายถึง งานเขียนที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัย ให้ มีความ
กระชับและสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสนอความรู้หรือวิธีการใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์จาก
ผลงานวิจัย ซึ่งมีบางส่วนหรือทั้งหมดมาจากงานวิจัยของผู้เขียนและต้องนาเสนอบทความวิจัยในวารสารทาง
วิชาการ หรือต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการให้มีการบรรณาธิการและนาไป
รวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ของการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
**บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีกาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบาย หรือ
วิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการสารวจวรรณกรรมเพื่อ
สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวล
ร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย และ
เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการที่มีกาหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจนใน
ระดับชาติ และมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความ
2.3 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
1. งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รนานาชาติ
(ประธานกรรมการ/กรรมการ
และเลขานุการ)
2. งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รนานาชาติ
(กรรมการ)
3. งานพั ฒ นาหลั ก สู ต ร (ประธาน
ก รรม ก าร/ก รรม ก ารแ ล ะ
เลขานุการ)
4. งานพัฒนาหลักสูตร (กรรมการ)
5. งานปรับ ปรุงหลักสูตร (ประธาน
ก รรม ก าร/ก รรม ก ารแ ล ะ
เลขานุการ)
6. งานปรับปรุงหลักสูตร (กรรมการ)

ภาระงาน
3.0

2.0

หมายเหตุ
กาหนดให้ เป็นภาระงานได้ 2 ภาคการศึกษา
นับตั้งแต่เริ่มทาจนเสร็จสมบูรณ์ และผ่านการ
อนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ห ลั ก ฐาน
แสดงเป็นที่ปรากฏ

1.5

1.0
1.0

0.5

กาหนดให้ เป็นภาระงานได้ 1 ภาคการศึกษา
เมื่ อ ผ่ า น ก า ร อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร จ า ก ส ภ า
มหาวิทยาลัย

3. กลุ่มงานบริการวิชาการ 3.5 ภาระงานต่อสัปดาห์
3.1 งานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ
ภาระงาน
หมายเหตุ
1. งานรั บเชิ ญเป็ นกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ หรือ
1.0
มีเอกสาร/คาสั่งแจ้งมหาวิทยาลัย (ไม่เกิน 3
ผู้ เชี่ ยวชาญ/วิ ทยากรภายนอกมหาวิ ทยาลั ย
ภาระงาน)
โดยมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. การเป็นอาจารย์พิเศษสถาบันอุดมศึกษาอื่น ไม่นับภาระงาน อนุญาตให้ไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีเอกสารดังนี้
1. หนังสือเชิญจากหน่วยงาน
2. บันทึกขออนุญาตมหาวิทยาลัย
3. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจากหน่วยงาน
3. การจั ดโครงการบริ การวิชาการบู รณาการกั บ
2.0
มีคาสั่งแต่งตั้งและส่งผลประเมินโครงการฯ
การเรี ยนการสอน (ประธาน/กรรมการและ
เลขานุการ)
4. การจั ด โครงการบริ ก ารวิ ช าการบู ร ณา
1.0
การกับการเรียนการสอน (กรรมการ)
5. การจั ดโครงการบริ การวิชาการบู รณาการกั บ
3.0
งานวิจัย (ประธาน/กรรมการและเลขานุการ)
6. การจั ด โครงการบริ ก ารวิ ช าการบู ร ณา
1.5
การกับงานวิจัย (กรรมการ)
7. การจั ด โครงการบริ ก ารวิ ช าการบู ร ณา
3.5
ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ง า น วิ จั ย
(ประธาน/กรรมการและเลขานุการ)
8. การจัดโครงการบริการวิชาการบูรณาการเรียน
2.0
การสอนและงานวิจัย (กรรมการ)
9. การจัดโครงการต่าง ๆ ให้ แก่นั กศึกษาเพื่อฝึ ก
2.0
มีคาสั่งแต่งตั้งและส่งผลประเมินโครงการฯ
ประสบการณ์ในด้านทักษะต่าง ๆ ความรู้ เจต
(ไม่เกิน 4 ภาระงาน)
คติ แลกเปลี่ ยนความรู้ โดยร่ วมกั บชุ มชน
บุ คลากรภายนอก และองค์ การต่ าง ๆ
(ประธาน/กรรมการและเลขานุการ)
10. การจั ดโครงการต่ าง ๆ ให้ แก่ นั กศึ กษาเพื่ อ
1.0
มีคาสั่งแต่งตั้งและส่งผลประเมินโครงการฯ
ฝึ กประสบการณ์ ในด้ านทักษะต่ าง ๆ ความรู้
(ไม่เกิน 4 ภาระงาน)
เจตคติ แลกเปลี่ ยนความรู้ โดยร่วมกับชุมชน
บุคลากรภายนอก และองค์การต่าง ๆ (กรรมการ)
11. เข้ า ร่ ว มประชุ ม ตามโครงการบริ ก าร
0.5
มีเอกสารหนังสือ/คาสั่งแจ้งมหาวิทยาลัย และมีสรุป
วิชาการจัดโดยหน่วยงานภายใน
รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน (ไม่เกิน 2 ภาระงาน)
12. เข้ า ร่ ว มประชุ ม ตามโครงการบริ ก าร
1
มีเอกสารหนังสือ/คาสั่งแจ้งมหาวิทยาลัย และมีสรุป
วิชาการจัดโดยหน่วยงานภายนอก
รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน (ไม่เกิน 2 ภาระงาน)

4. กลุ่มงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1.5 ภาระงานต่อสัปดาห์
งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ภาระงาน
หมายเหตุ
1. งานโครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และสื บ สาน 1.0 มีคาสั่งหรือเอกสารอ้างอิง
อันเกี่ยวเนื่องกับศิลปะและวัฒนธรรม (ประธาน/กรรมการและ
(ต่อจานวนโครงการฯ และ
เลขานุการ)
รวมไม่เกิน 2 ภาระงาน)
2. งานโครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และสื บ สาน 0.5
อันเกี่ยวเนื่องกับศิลปะและวัฒนธรรม (กรรมการ)
3. งานโครงการ/กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา และประเพณี 1.0
อันดีงามของชุมชน (ประธาน/กรรมการและเลขานุการ)
4. งานโครงการ/กิ จ กรรมอั น เกี่ย วเนื่ อ งกั บ วัน ส าคัญ ทางศาสนา 0.5
และประเพณีอันดีงามของชุมชน (กรรมการ)
5. งานโครงการทางศิล ปะและวัฒ นธรรมบูรณาการกับการเรียน 1.0
การสอน (ประธาน/กรรมการและเลขานุการ)
6. งานโครงการทางศิล ปะและวัฒ นธรรมบูรณาการกับการเรียน 0.5
การสอน (กรรมการ)
7. งานโครงการทางศิล ปะและวัฒ นธรรมบูรณาการกับการเรียน 2.0
การสอน และวิจัย (ประธาน/กรรมการและเลขานุการ)
8. งานโครงการทางศิล ปะและวัฒ นธรรมบูรณาการกับการเรียน 1.0
การสอน และวิจัย (กรรมการ)
9. งานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ/ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ 1.0 มี ค าสั่ งแต่ งตั้ งและส่ งผล
พอเพียง (ประธาน/กรรมการและเลขานุการ)
ประเมิ นโครงการฯ (ไม่ เกิ น 2
10. งานโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ /ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง 0.5 ภาระงาน)
(กรรมการ)

5. กลุ่มงานพัฒนานักเรียน/นักศึกษา 3.5 ภาระงานต่อสัปดาห์
งานพัฒนานักศึกษา
ภาระงาน
1. งานให้คาปรึกษา (โดยมีการบันทึก
1.0 x จานวนครั้งที่
ตามแบบฟอร์ ม คู่ มื อ อาจารย์ ที่ ประชุมนักเรียน/นักศึกษา
ปรึกษา)
2. การรายงานผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
1.0
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาต่ อหน่ ว ยงานที่
สั งกั ด (โด ย มี ก ารบั น ทึ ก ต าม
แบบฟอร์มคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา)
3. งานโครงการพัฒนานักเรียน นั กศึกษา
2.0/1.0
เพื่ อคุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ทั้ งใน
และนอกหลั กสู ตร (ประธานกรรมการ
และเลขานุการ/กรรมการ)

หมายเหตุ
มีคาสั่งหรือเอกสารอ้างอิง (ต่อจานวน
หมู่เรียนครั้งละ 1 ภาระงาน และรวม
ไม่เกิน 3 ภาระงาน)
มี เอกสารอ้ า งอิ ง ตามแบบฟอร์ ม คู่ มื อ
อาจารย์ที่ปรึกษา
มี ค าสั่ ง แต่ งตั้ ง และส่ งผลการประเมิ น
โครงการฯ (รวมไม่เกิน 3 ภาระงาน)

5. กลุ่มงานพัฒนานักเรียน/ นักศึกษา(ต่อ) 3.5 ภาระงานต่อสัปดาห์
งานพัฒนานักศึกษา
4. งานที่ปรึกษาชมรม/ชุมนุม

ภาระงาน
0.5 x จานวนครั้งที่
ประชุมให้คาปรึกษา

5. งานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระจ าในฝ่ า ย
ต่าง ๆ ของกองพัฒนานักศึกษา

หมายเหตุ
มี ค าสั่ งห รื อ เอ ก ส ารอ้ างอิ ง (รว ม
ไม่เกิน 2 ภาระงาน)
- ใน ห นึ่ ง ชุ ม นุ ม นั บ ภ าระงานให้
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ ไม่ เกิ น 4 คน
และห นึ่ ง ชมรมนั บ ภ าระงาน ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 6 คน)
- ให้ แ สดงหลั ก ฐานความส าเร็ จ ของ
งานโครงการที่นักศึกษากระทา
มี ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใน
ฝ่ายต่าง ๆ ของกองพัฒนานักศึกษา

6. กลุ่มงานพัฒนามหาวิทยาลัยและงานอื่น ๆ 1.5 ภาระงานต่อสัปดาห์
งานพัฒนามหาวิทยาลัยและงานอื่น ๆ
ภาระงาน
หมายเหตุ
1. งานในคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย /สภาวิ ช าการ/สภา 1.0 มี ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง แ ล ะ มี
คณาจารย์และข้าราชการ
หลั ก ฐานการปฏิ บั ติ ง าน
2. งานเลขานุการในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาวิ ชาการ/ 2.0 ประกอบ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
3. งานอนุกรรมการในสภามหาวิทยาลัย/สภาวิชาการ/คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/สภาคณาจารย์และข้าราชการ
4. งานกรรมการที่ ป ฏิ บั ติ ต่ อ เนื่ อ งมี ภ าระงานและหน้ า ที่ ชั ด เจน
ในส านั กงาน คณ ะ/ศู น ย์ / ส านั ก /หน่ ว ยงานเที ย บ เท่ า ที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
5. งานที่ใช้เวลาปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า 2 เดือน (ประธานกรรมการ/
กรรมการและเลขานุการ/กรรมการ)
6. งานที่ใช้เวลาปฏิบั ติห น้ าที่ เป็ น ครั้งคราว (ประธานกรรมการ/
กรรมการและเลขานุการ/กรรมการ)

0.5
1.5

1.0
0.5

มีคาสั่ งแต่ งตั้ง (รวมไม่เกิ น
2 ภ า ร ะ ง า น ) แ ล ะ มี
หลั ก ฐานการปฏิ บั ติ ง าน
ประกอบ

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
งานบริหาร

ภาระงาน
หมายเหตุ
1. อธิการบดี
35.0 สอนไม่น้อยกว่า 4.5 ภาระงาน
(เฉพาะบุคลากร)
2. รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อานวยการสานัก/สถาบันหรือ 30.0 สอนไม่น้อยกว่า 4.5 ภาระงาน
เทียบเท่า
(เฉพาะบุคลากร)
3. ผู้ช่ว ยอธิการบดี /รองคณบดี/รองผู้ อานวยการส านั ก/ 25.0 สอนไม่น้อยกว่า 9 ภาระงาน
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต
4. รองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต
20.0 สอนไม่น้อยกว่า 12 ภาระงาน
5. ประธานกรรมการในคณะกรรมการประจาหลั กสู ตร/ 15.0 สอนไม่น้อยกว่า 13.5 ภาระงาน
หั วหน้ าศูน ย์ /หั วหน้ าส านั ก/หั ว หน้าฝ่ าย/หั วหน้ ากลุ่ ม
สาระการเรียนรู้
6. กรรมการและเลขานุ ก ารในคณะกรรมการประจ า 7.5 สอนไม่น้อยกว่า 18 ภาระงาน
หลักสูตร
7. กรรม การป ระจ าห ลั ก สู ต ร/ผู้ ป ระส าน รายวิ ช า 5.0 สอนไม่น้อยกว่า 18 ภาระงาน
ศึกษาทั่วไป
8. กรรมการายวิชาศึกษาทั่วไป
3.0 สอนไม่น้อยกว่า 18 ภาระงาน

ขั้นตอนกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร
ตาแหน่งทางวิชาการ เป็น การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพสาหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งอาจารย์ทุกคนต้องพัฒนาตนเองด้วยการนาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และตาแหน่ง
ทางวิช าการยั งเป็ น ตัว ชี้วัด เพื่ อใช้ ในการจัด อัน ดับ สถาบั น เป็ น ตัว ชี้วัด คุณ ภาพในระบบประกัน การศึก ษา
ของสถาบันนั้น ๆ สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีการกาหนดขั้นตอนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการดังนี้
1. ผู้เสนอขอยื่นเรื่องพร้อมประวัติส่วนตัว จานวน ๑ ชุด แบบ ก.พ.อ. ๐๓ หรือ ก.พ.อ. ๐๔
(แล้วแต่กรณี) จานวน ๘ ชุดและผลงานทางวิชาการ จานวน ๕ ชุด ที่สานักงานคณบดี
๒. สานักงานคณบดีดาเนินการ ดังนี้ (การดาเนินการภายใน ๑๕ วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง)
- ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ
- ตรวจสอบแบบ ก.พ.อ. ๐๓ หรือ ก.พ.อ. ๐๔ (แล้วแต่กรณี)
- ตรวจสอบภาระงานสอน (ตามความเป็นจริง)
- ตรวจสอบความครบถ้วนของผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
- เสนอคณบดีลงนามหนังสือนาส่ง
- เสนอคณบดีลงนามหนังสือนาส่ง
- ส่งเรื่องไปยังกลุ่มงานสภาพมหาวิทยาลัย
3. กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย
- ตรวจสอบคุณสมบัติ ความครบถ้วนของผลงาน และประทับตรารับเรื่องเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
4. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (กพว.)
พิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
- กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ส่งเรื่องคืนหน่วยงานพร้อมให้เหตุผลและกาหนดให้ผู้ขอยื่นเรื่อง
ขอรับการประเมินใหม่
- กรณีเป็นไปตามเกณฑ์ พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และกาหนดรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ตามบัญชีรายชื่อ ก.พ.อ.) ประเมินผลงานทางวิชาการ
ทั้งนี้ ขั้นตอนดาเนินการอยู่ในชั้นความลับ
๕. คณะกรรมการประเมินผลการสอน
- ประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาสอน ตามแบบฟอร์ม
การประเมิน (ดาเนินการภายใน ๓๐ วันทาการ)
ทั้งนี้ ขั้นตอนดาเนินการอยู่ในชั้นความลับ

๖. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก
- ฝ่ายเลขานุการติดต่อทาบทามและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และนัดประชุม
- ผู้ทรงคุณวุฒิประชุมเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการและแจ้งผลต่อคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ทั้งนั้น ขั้นตอนดาเนินการอยู่ในชั้นความลับ
๗. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประชุมพิจารณา
- พิจารณาผลการประเมินการสอน จากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
(ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)
- พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- ตัดสินผลการประเมินและให้ความเห็น
- เสนอผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ขัน้ ตอนดาเนินการอยู่ในชั้นความลับ
เลขานุการสภาฯ เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย
๘. สภามหาวิทยาลัย พิจารณา
๘.๑ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
กรณีผ่ำนกำรพิจำรณำ
- สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- อธิการบดีลงนามคาสั่งแต่งตั้ง
- รายงานไปยัง ก.พ.อ. ภายใน ๓๐ วัน
กรณีไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
-ให้กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งผู้ขอกาหนดตาแหน่งฯ ทราบโดยให้คัดลอกความเห็น ข้อท้วงติง
และข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ลับ) ทั้งนี้ผู้ขอสามารถยื่นเรื่องใหม่ได้หลัง ๖ เดือน
นับจากวันที่รับทราบ
๘.๒ ตาแหน่งศาสตราจารย์
กรณีผ่ำนกำรพิจำรณำ
- สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
- เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน ก.พ.อ.
- เสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรณีไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
-ให้กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการทราบโดยให้คัดลอกความเห็น
ข้อท้วงติง และข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ขั้นตอนดาเนินการอยู่ในชั้นความลับ

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร (ผศ./รศ./ศ.) ตำมประกำศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
วิธีที่ขอ

โดยวิธี
ปกติ

ตำแหน่ง

อาจารย์

ตำแหน่งที่ขอ

เวลำ

ผู้ช่วย
ดารงตาแหน่งและ
ศาสตราจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา
1) วุฒิ ป.ตรี 9 ปีหรือ
2) วุฒิ ป.โท 5 ปี หรือ
3) วุฒิ ป.เอก 2 ปี

ผลกำรสอบ

มีชั่วโมงสอบประจาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และ
มีความชานาญในการสอบ และเสนอเอกสาร
ประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน
ในกรณีที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้
ทาการสอนหลายวิชา ซึ่งแต่ ละวิชานัน้ มีผู้สอน
ร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสาร
ประกอบการสอน ในทุกหัวข้อทีก่ าหนด
ตาแหน่งเป็น ผู้สอน ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้
ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมิน
จากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารที่กาหนด
ในข้อบังคับของ สภาสถาบัน

ผลงำนที่ใช้ขอฯ

1)
1.1 ผลงานวิจัย และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด (ไม่นบั
งานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ )
หรือ
1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
และ
2) ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงตารา หนังสือ
หรือบทความทางวิชาการ และได้รบั การ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด

คุณภำพ
ผลงำน
ดี

เอกสำรที่ใช้ขอฯ

(1) แบบฟอร์ม
1) ก.พ.อ.03 (แนบคาขอ)
2) ก.พ.อ. 04 (แบบเสนอ
แต่งตั้งฯ)
3) แบบแสดงหลักฐานงาน
มีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ
(2) ผลงำนกำรสอบ
1) เอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารคาสอน
2) หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน
เช่น แผนการสอน เอกสาร
ประกอบการบรรยาย หรือการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน สื่อ
การสอน เกณฑ์และวิธีการ
วัดและประเมินผลการเรียน
ของผู้เรียน
3) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) ผลงำนทำงวิชำกำร

วิธีที่ขอ

ตำแหน่ง

โดยวิธี
ปกติ(ต่อ)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตำแหน่งที่ขอ

เวลำ

รอง
ดารงตาแหน่งและ
ศาสตราจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง ผศ.

ผลกำรสอบ

มีชั่วโมงสอบประจาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และ
มีความชานาญในการสอน และ
เสนอเอกสารคาสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระ
งานสอน
ในกรณีที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการได้ทาการสอนหลายวิชา ซึ่งแต่
ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน
จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุก
หัวข้อที่กาหนดตาแหน่งเป็น ผู้สอน ซึ่งมี
คุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอน
มาแล้ว โดยผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารที่
กาหนดในข้อบังคับของ สภาสถาบัน

ผลงำนที่ใช้ขอฯ

1)
1.1 ผลงานวิจัย และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด (ไม่นบั
งานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ )
หรือ
1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
และ
2) ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงตารา หนังสือ
หรือบทความทางวิชาการ และได้รบั การ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
หมำยเหตุ ผลงานทางวิชาการตาม 1)
และ 2) ต้องไม่ซ้ากับที่เคยใช้ขอตาแหน่ง
ผศ. และต้องมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นหลังจาก
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผศ.ด้วย

คุณภำพ
ผลงำน
ดี

เอกสำรที่ใช้ขอฯ

วิธีที่ขอ

ตำแหน่ง

โดยวิธี
ปกติ(ต่อ)

รอง
ศาสตราจารย์

ตำแหน่งที่ขอ

เวลำ

ศาสตราจารย์ ดารงตาแหน่งและ
ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งรศ. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผลกำรสอบ

ผลงำนที่ใช้ขอฯ

มีชั่วโมงสอบประจาวิชาใดวิชาหนึ่งใน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และมี
ความชานาญในการสอนโดยผ่านการประเมิน
จากคณะกรรมการ พิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
ข้อบังคับของสภาสถาบัน

วิธีที่ 1
1)
1.1 ผลงานวิจัย และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด (ไม่นบั
งานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ )
หรือ
1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
และ
2) ผลงานแต่งตารา หรือหนังสือ และได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
วิธีที่ 2
1) ผลงานวิจัย และได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด (ไม่นับงานวิจัยที่
ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรใด ๆ) หรือ
2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ หรือ
3) ผลงานแต่งตารา หรือหนังสือ และได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด

คุณภำพ
ผลงำน

ดีมาก

ดีเด่น

เอกสำรที่ใช้ขอฯ

วิธีที่ขอ

โดยวิธี
พิเศษ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่ขอ

รอง
ศาสตราจารย์
(ต่อ)

ศาสตราจารย์
(ต่อ)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
และรอง
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

เวลำ

ผลกำรสอบ

ผลงำนที่ใช้ขอฯ

คุณภำพ
ผลงำน

เอกสำรที่ใช้ขอฯ

หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการตาม 1), 2)
และ 3) ต้องไม่ซ้ากับที่เคยใช้ขอตาแหน่ง
ผศ. และ รศ. และต้องมีผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตัง้
ให้ดารงตาแหน่ง รศ.ด้วย

เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ

เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ

ดีมาก

เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ

เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ เฉพาะวิธที ี่
1 เท่านั้น

ดีเด่น

ระเบียบทีเกี่ยวข้อง
1)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
2) มาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาตาแหน่งวิชาการ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ที่ ก.พ.อ.กาหนด

สรุป ประเภทผลงำนที่ใช้ขอตำแหน่งทำงวิชำกำร (ผศ./รศ./ศ.)
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
เอกสาร
ประกอบการสอน (1)*

เอกสารคาสอน
(2)**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(กรณีปกติ และโดยวิธพี ิเศษ)
(4) หรือ (6) และ (3) หรือ (5)

หมำยเหตุ

งานวิจัย
(4)

รองศาสตราจารย์
(กรณีปกติ และโดยวิธีพิเศษ)
(4) หรือ (6) และ (3)

บทความทาง
วิชำกำร (5)

ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น (6)

ศาสตราจารย์
(กรณีปกติ) มี 2 วิธี
วิธีที่ 1 (4) หรือ (6) และ (3)
วิธีที่ 2 (4) หรือ (6) หรือ (3)
(โดยวิธีพิเศษ)
วิธีที่ 1 (4) หรือ (6) และ (3)

(1)* นำไปใช้ในกำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอน สำหรับขอ ผศ.
(2)** นำไปใช้ในกำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอน สำหรับขอ รศ.

ผศ. การติดตามภาระงานขั้นต่าและบทความจาก
ผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการในลักษณะอื่น เช่น
บทความปริทัศน์ ปีละ 2 เรื่อง หรือผลงานในลักษณะ
อื่นที่เทียบเท่าปีละ 1 เรื่อง

งานแต่ง เรียบเรียง
แปล ตำรำ หรือ

รศ. กำรติดตำมภำระงำนขั้นต่ำและบทควำมจำก
งำนวิจัย ปีละ 2 เรือ่ ง หรือผลงำนในลักษณะ
อื่นที่เทียบเท่ำปีละ 2 เรื่อง
เทียบเท่ำ ปีละ 1 เรื่อง

ศ. การติดตามภาระงานขั้นต่าและบทความ
จำกผลงำนวิจัย ตีพิมพ์ระดับนำนำชำติ
ปีละ 1 เรื่อง หรือผลงำนในลักษณะอื่นที่

บทที่ ๕
รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
คุ ณ ภาพของผู้ เรี ย นนั้ น นอกจากจะเกี่ย วข้อ งกับ องค์ป ระกอบในตั ว ผู้ เรียนเอง เช่ น ความพร้อ ม
สติปัญญา เจตคติ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ แล้ว กระบวนการเรียนการสอนที่อาจารย์ จัดให้ก็นับว่าเป็นสิ่ง
สาคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการให้ผู้รู้นั้นนับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมให้ผู้สอนได้เห็นแนวทางในการสอน
ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพที่ดียิ่ ง ขึ้น ความรู้ เรื่องเทคนิคการสอนจึงมี ความจาเป็ นที่ผู้ ส อนควรจะศึกษาเพื่อจะเป็ น
แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งเทคนิคการสอนมีหลายหลายวิธีดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย (Lecture Method) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการพูดบอกเล่า อธิบายเนื้อหาเรื่องราวที่ผู้สอนได้เตรียมการศึกษาค้นคว้ามา
เป็นอย่างดี ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับฟัง อาจจะมีการจดบันทึกสาระสาคัญในขณะที่ฟังบรรยาย หรืออาจมีโอกาส
ซักถามแสดงความคิดเห็นได้บ้างถ้าผู้สอนเปิดโอกาส วิธีนี้เหมาะสาหรับผู้ ฟังจานวนมาก และผู้บรรยายซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ต้องการนาเสนอเนื้อหาสาระจานวนมากในลักษณะคมชัดลึก โดยใช้เวลาไม่มากนัก จึง
เป็นการเรียนรู้ที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
2. การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบอภิ ป ราย (Discussion Method) คื อ กระบวนการที่ ผู้ ส อนมุ่ งให้
ผู้เรียนมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องหรือ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนหรือที่กลุ่มมีความสนใจร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาคาตอบ แนวทางหรือ
แก้ปัญหาร่วมกัน การจัดการเรียนรู้แบบนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน
ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน และชื่นชมผลงานร่วมกัน
3. การจั ด การเรี ย น รู้ โ ดยใช้ ก ารอภิ ป รายกลุ่ ม ย่ อ ย (Small Group Discussion) คื อ
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 4-8 คน ให้ผู้เรียนในกลุ่มมีโอกาสสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ประสบการณ์ในประเด็นหรือปัญหาที่กาหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็น
ข้อสรุปของกลุ่ม
4. การจั ด การเรี ย นรู้ แบบสาธิ ต (Demonstration Method) คื อ กระบวนการที่ ผู้ ส อนหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการแสดงหรือกระทาให้ดูเป็น
ตัวอย่างพร้อมๆ กับการบอก อธิบาย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการ
ขั้นตอนการสาธิตนั้นๆ แล้วให้ผู้เรียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการสาธิต การจัดการเรียนรู้
แบบนี้จึงเหมาะสมสาหรับการสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนของการปฏิบัติ เช่น วิชาพลศึกษา นาฏศิลป์
ศิลปศึกษา เป็นต้น
5. การจัดการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) คือ กระบวนการที่ผู้สอนกาหนด
หัวข้อเรื่องปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้คล้ายกับสภาพความเป็นจริง แล้วให้ผู้เรียนสวมบทบาท หรือ
แสดงบทบาทนั้นตามความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ของผู้เรียนที่คิดว่าควรจะเป็น ภายหลังของการแสดง
บทบาทสมมติจะต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงออกทั้งด้านความรู้และพฤติกรรมของผู้แสดงเพื่อการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์

6. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงละคร (Dramatization) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์โดยการให้ผู้เรียนแสดงละคร ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามเนื้อหาและบทละครที่ได้กาหนดไว้ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งผู้เรียนจะต้องแสดงบทบาทหรือสมมติว่าตนเองเป็น
หรือแสร้งทาเป็นตัวเขาเองหรือบุคคลอื่นหรือตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง โดยจะต้องแสดงบทบาทการใช้ภาษา แสดง
สีหน้า ท่าทางกับการเคลื่อนไหวประกอบการสนทนาตามบทละครที่แต่งไว้เรียบร้อยแล้ว และผู้แสดงจะไม่นา
บุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดของตนเองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจะมีส่วนทาให้เกิดผลเสียหายต่อการแสดง
บทบาทนั้นๆ วิธีการนี้จะทาให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการที่จะเข้าใจในความรู้สึก เหตุผล และพฤติกรรม
ของผู้อื่น และจะสามารถจดจาเรื่องราวนั้นได้นาน
7. การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง (Simulation) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนให้
ผู้เรียนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่สร้างขึ้นมา ซึ่งสถานการณ์นั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพความจริงมาก
ที่สุด ทั้งสภาพแวดล้อมและปฏิสัมพันธ์ โดยมีการกาหนดบทบาท ข้อมูลและกติกาไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เขากาลังเผชิญอยู่ ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับประกอบ
กับวิจารณญาณของตนเองให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสถานการณ์นั้นให้ดีที่สุด ซึ่งการเรียนรู้แบบสร้างสถานการณ์
จาลองนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการถ่ายโยงการเรียนได้ดี และสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้
8. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม (Game) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นเกมที่มี
กฎเกณฑ์กติกา เงื่อนไข หรือข้อตกลงร่วมกันที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทาให้เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง เป็นการออก
กาลังกาย เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่น โดยมีการนาเนื้อหา ข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่นและผลการเล่นเกมมาใช้ในการอภิปราย
เพื่อสรุปผลการเรียนรู้
9. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ (Process) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรี ยนได้
เรียน "วิธีการเรียนรู้" อย่างเป็นขั้นตอน หรือเป็นกระบวนการ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ผู้สอนเป็นผู้กากับควบคุมให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติ ฝึกฝนจนเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ และ
รับรู้ขั้นตอนทั้งหมดจนสามารถนาไปใช้ได้อย่างอัตโนมัติ และนาไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ
10. การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม (Group Process) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ได้รับความรู้จากการลงมือร่วมกันปฏิบัติเป็นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน และสมาชิก
แต่ละคนในกลุ่มก็มีอิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน
11. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค (Team Games Tournament) คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ
อีกรูปแบบหนึ่งคล้ายกันกับเทคนิค STAD ที่แบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อทางาน
ร่ ว มกั น กลุ่ ม ละประมาณ 4-5 คน โดยก าหนดให้ ส มาชิ ก ของกลุ่ ม ได้ แ ข่ งขั น กั น ในเกมการเรี ย นที่ ผู้ ส อน
จัดเตรียมไว้แล้ว ทาการทดสอบความรู้โดยการใช้เกมการแข่งขัน คะแนนที่ได้จากการแข่งขันของสมาชิกแต่ละ
คนในลักษณะการแข่งขันตัวต่อตัวกับทีมอื่น นาเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีมผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการ
เสริมแรง เช่น ให้รางวัล คาชมเชย เป็นต้น ดังนั้นสมาชิกกลุ่มจะต้องมีการกาหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เพื่อความสาเร็จของกลุ่ม

12. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิด
การต่อภาพ โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ทุกกลุ่มจะได้รั บมอบหมายให้ทากิจกรรมเดียวกัน ผู้สอนจะแบ่งเนื้อหา
ของเรื่องที่จะให้เรียนรู้ออกเป็นหัวข้อย่อยเท่ากับจานวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม และมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าคนละหัวข้อ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ตนได้รับมอบหมายให้ศึกษาจาก
กลุ่ม สมาชิกต่างกลุ่มที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อเดียวกันก็จะทาการศึกษาค้นคว้าร่วมกัน จากนั้นผู้เรียนแต่ละ
คนจะกลับเข้ากลุ่มเดิมของตนเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอธิบายความรู้ เนื้อหาสาระที่ตนศึกษาให้เพื่อนร่วม
กลุ่มฟัง เพื่อให้เพื่อนสมาชิกทั้งกลุ่มได้รู้เนื้อหาสาระครบทุกหัวข้อย่อยและเกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระทั้งเรื่อง
13. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) คือ การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงศาสตร์หรือเนื้อหา
สาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความรู้ที่มีความหมาย มีความ
หลากหลายและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจาวัน
14. การจัดการเรียนรู้แบบ Storyline (Storyline) คือ การเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีการนาเอา
สาระการเรียนรู้จากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยงกัน เพื่อจัดการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อเรื่อง (Theme) เดียวกัน
โดยผูกเรื่องเป็นตอนๆ (Episode) เรื่องแต่ละตอนจะต่อเนื่องและมีลาดับเหตุการณ์ (Sequence) หรือเรียกว่า
เส้ น ทางการเดิ น เรื่ อ ง (Topic line) และใช้ค าถามหลั ก (Key questions) เป็ น ตั ว น าไปสู่ การให้ ผู้ เรีย นท า
กิจกรรม (Activity) อย่างหลากหลาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เ รียนรู้ตามสภาพจริง ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง เน้นทักษะการคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจ กระบวนการกลุ่มตลอดจนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบ Storyline จึงเป็นการบูรณาการเนื้อหาสาระและทักษะกระบวนการต่างๆ เข้า
ด้วยกัน
15. การจั ด การเรียนรู้ แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่จัดให้
ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันออกเป็นกลุ่มเล็กๆ
ซึ่งเป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน มีการทางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มี
การช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวมเพื่อให้ตนเองและ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
สรุป การทารูปแบบ การเรียนการสอนมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอนต้องระบุไว้ใน มคอ.3 ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชานั้น ๆ อย่างชัดเจน และจัดทารายละเอียดของ มคอ.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

มคอ.๒ รำยละเอียดของหลักสูตร
รำยละเอียดของหลักสูตร (Programmer Specification) หมายถึง คาอธิบายภาพรวมของการ
จั ดหลั กสู ตร การจั ด การเรี ย นการสอนที่ จะท าให้ บั ณ ฑิ ตบรรลุ ผ ลการเรียนรู้ของหลั กสู ต รนั้ นๆ โดยจะ
ถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/สาขาวิ ช าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ในหลั ก สู ต ร ซึ่ งแต่ ล ะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถบรรจุ
เนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของ
สถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวางแผนและจัดทารายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึง
วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทาให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนสาเร็จแล้วจะบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบใน
การเรียนเพื่อนาไปสู่คุณวุฒิตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร จะช่วยให้นักศึกษา
เลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของตนเองได้ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทางาน
ประกอบด้วย ๘ หมวดต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗
หมวดที่ ๘

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

รำยละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร .......................................................................
สำขำ/สำขำวิชำ...............................................................
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ ........................................................................
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ

…………………………………………………….……………..

วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ

…………………………………………………………………….
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ระบุ ร หั ส (ถ้ า มี )/ชื่ อ หลั ก สู ต รและสาขา/สาขาวิ ช าของหลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอนทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
๒. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ
ให้ ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน สาหรับชื่อ
ภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชาของสถาบัน (กรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามข้อบั งคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล้องตามหลั กเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (กรณี ม หาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ) หรื อ ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดชื่ อ ปริ ญ ญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
๓. วิชำเอก (ถ้ำมี)
……………………………………………………………………………………………………………………………
๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
……………………………………………………………………………………………
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูป แบบ ระบุ รู ป แบบของหลั กสู ต รที่ เปิ ดสอนว่าเป็ นหลั ก สู ตรระดั บคุ ณ วุฒิ ใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๒ภำษำที่ใช้ ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ภาษาใด
๕.๓ กำรรับเข้ำศึกษำ ระบุการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือรับทั้งสองกลุ่มเข้าศึกษา
๕.๔ ควำมร่วมมื อกับสถำบันอื่น ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรือเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น ๆโดยต้องระบุชื่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่
ทาความร่วมมือด้วย สาหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ ในต่างประเทศต้ องสอดคล้องกับ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕.๕ กำรให้ปริญญำแก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญา
มากกว่า ๑ สาขาวิชา (กรณีทวิปริญ ญา) หรือปริญญาอื่น ๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็นปริญญาร่วม
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ
๖. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา และปี
การศึกษา) พร้อมทั้งให้ระบุวันเดือนปีที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอย่างอื่น(ระบุชื่อ)
และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรอื่น
ใดด้วย ให้ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง และวันเดือนปีที่ได้รับการรับรองด้วย
๗. ควำมพร้อมในกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
ระบุปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๘. อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังสำเร็จกำรศึกษำ
ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๙. ชื่อ นำมสกุล เลขประจำตัวบัตรประชำชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรต้องมี คุณ สมบั ติส อดคล้ องตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ต ร ส าหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่ได้ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ ให้อาจารย์
ประจาหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่เปิดสอนหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้ อย ๒ คน เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปีที่สาเร็จ พร้อมทั้งเลขประจาตัวประชาชน ถ้าจัดการ
เรียนการสอนมากกว่า ๑ แห่งให้แสดงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละแห่ง ซึ่งต้องเป็นอาจารย์คนละ
ชุดกัน
๑๐. สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอนมากกว่า ๑ แห่ง ระบุ
ข้อมูลให้ครบถ้วน
๑๑. สถำนกำรณ์ภำยนอกหรือกำรพัฒนำที่จำเป็นต้องนำมำพิจำรณำในกำรวำงแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

๑๒. ผลกระทบจำก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อกำรพัฒ นำหลักสูตรและควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถำบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๓. ควำมสัมพันธ์ (ถ้ำมี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภำควิชำอื่นของสถำบัน (เช่น รำยวิชำที่เปิด
สอนเพื่อให้บริกำรคณะ/ภำควิชำอื่น หรือต้องเรียนจำกคณะ/ภำควิชำอื่น)
อธิบายการบริห ารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม่ ถ้ามีจะดาเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า
รายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น
หมายเหตุ

*

ไม่มีในเอกสารหลักสูตร (รูปแบบเดิม) และแบบ สมอ. (แบบฟอร์มที่ใช้ในการวิเคราะห์หลักสูตร)
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร

๑. ปรัชญำ ควำมสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ระบุ ป รั ช ญา ความส าคั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รโดยต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ปรัช ญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และความรู้
ความสามารถอย่างไร
๒. แผนพัฒนำปรับปรุง
ระบุ แ ผนพั ฒ นาหรื อ แผนการเปลี่ ย นแปลงหลั ก ๆที่ เสนอในหลั ก สู ต ร พร้ อ มระบุ เวลาคาดว่ า จะ
ดาเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน ๕ ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์สาคัญที่ต้องดาเนินการเพื่อความสาเร็จของแผน
นั้นๆ รวมทั้งตัวบ่งชี้ความสาเร็จ โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวด ๗ ด้วย
๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๒.๒ กลยุทธ์
๒.๓ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
หมวดที่ ๓ ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรดำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร
๑. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๑ ระบบ
ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็นระบบทวิภาค ระบบ
ไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นต้น ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

๑.๒ กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน
ระบุว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่
๑.๓ กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค
ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่น ๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน
การสอนให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน
๒. กำรดำเนินกำรหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลำในกำรดำเนินกำรเรียนกำรสอน
ระบุช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเรียน
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา อาทิ สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมต้องระบุให้ครบและชัดเจน

* ๒.๓

ปัญหำของนักศึกษำแรกเข้ำ

ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ต้องนามาประกอบการพิจารณา
เพื่อการกาหนดหลักสูตร (เช่น นักศึกษาที่มีข้อจากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร์ หรือการปรับตัวในการ
เรียน)
๒.๔ กลยุทธ์ในกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ / ข้อจำกัดของนักศึกษำในข้อ ๒.๓
๒.๕ แผนกำรรับนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำในระยะ ๕ ปี
ระบุจานวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจานวนที่คาดว่าจะมีผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ในระยะเวลา ๕ ปี
๒.๖ งบประมำณตำมแผน
แสดงงบประมาณ โดยจาแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น
๒.๗ ระบบกำรศึกษำ
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)

แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ กำรเทียบโอนหน่วยกิต รำยวิชำและกำรลงทะเบียนเรียนข้ำมมหำวิทยำลัย (ถ้ำมี)
๓. หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน
ระบุจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาในแต่ละแบบที่สัมพันธ์
กับ การเลื อกเรี ย นของนั กศึกษา ซึ่งก าหนดเป็ นหลั กสู ตรแบบศึ กษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ
๓.๑ หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกิต ให้ระบุหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสร้ำงหลักสูตร ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเป็น
หมวดวิชาให้สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอย่ำง
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๑) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
-กลุ่มสังคมศึกษาศาสตร์

๑๓๕

หน่วยกิต
๓๖

หน่วยกิต

๙

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา

๙
๙

หน่วยกิต
หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

๙

หน่วยกิต

๙๓
๓๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต

- วิชาเอก

๔๕

หน่วยกิต

- วิชาโท

๑๘

หน่วยกิต

๖

หน่วยกิต

๒) หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
- วิชาแกน

๓) หมวดวิชำเลือกเสรี
๓.๑.๓ รำยวิชำ

ให้ระบุ รหัส รายวิชา (อธิบายความหมายของรหัส วิชาด้วย) ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
๓.๑.๔ แสดงแผนกำรศึกษำ
๓.๑.๕ คำอธิบำยรำยวิชำ

๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชำชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์
ระบุจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ แยกจากกัน โดยระบุรหัส
เลขประจาตัวประชาชน รายชื่อซึ่งประกอบด้วยตาแหน่งทางวิชาการ คุณ วุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา (โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า
วิจัย หรือการแต่งตารา (ถ้ามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ (รายละเอียดทั้งหมด
ไว้ที่นี่หรือภาคผนวกก็ได้)
๓.๒.๑ อำจำรย์ประจำหลักสูตร
ระบุ อ าจารย์ ซึ่ งมี คุ ณ วุ ฒิ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าที่ เปิ ด สอนโดยให้ มี คุ ณ วุฒิ แ ละจ านวน
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
๓.๒.๒ อำจำรย์ประจำ
ระบุ อ าจารย์ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ด้ า นการสอนและการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ต็ ม เวลา
ในสถาบันอุดมศึกษา
๓.๒.๓ อำจำรย์พิเศษ
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบกำรณ์ภำคสนำม (กำรฝึกงำน หรือสหกิจศึกษำ) (ถ้ำมี)
สรุปโดยย่อเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๔.๑. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม
ลงรายการสาคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ
๔.๒ ช่วงเวลำ
ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น ปี ภาคการศึกษาที่จัด
๔.๓ กำรจัดเวลำและตำรำงสอน
เช่น ๓ วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา
๕. ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำโครงงำนหรืองำนวิจัย (ถ้ำมี)
ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อกาหนดในการทาโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากโครงงานหรือ
งานวิจัยในรายวิชาอื่นๆ ควรแนบข้อกาหนดสาหรับการทาโครงงานด้วย
๕.๑ คำอธิบำยโดยย่อ
๕.๒ มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักๆ ที่ต้องการจากการทาโครงงานหรืองานวิจัย

๕.๓ ช่วงเวลำ
ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กาหนดให้ทาโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปี ภาคการศึกษา
๕.๔ จำนวนหน่วยกิต
๕.๕ กำรเตรียมกำร
อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา
๕.๖ กระบวนกำรประเมินผล
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐาน
หมวดที่ ๔ ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล
๑. กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ
ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนื อไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ
ภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้นาอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการ
ให้บริการสาธารณะ หรื อมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอน
และกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น
๒. กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน
อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปนี้
(๑) คาอธิบายทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความรู้หรือ ทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและระดับของ
ความรู้และทักษะนั้นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้นๆ กาหนดเป็นอย่างน้อย(ดู
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ข้อ ๕ มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่จะพัฒนา/
ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาทาความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนแต่ละด้านของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/
ปรับปรุงจากคาอธิบายในส่วนที่ ๒ ข้อ ๒.๒ วิธีที่ ๒
(๒) คาอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒ นาความรู้และ
ทักษะเหล่านั้น (ควรเป็นคาอธิบายทั่วๆ ไปของวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกาหนดให้มีในรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะให้
แสดงไว้ด้วย)
(๓) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง (ซึ่ง
อาจรวมกลยุ ท ธ์ ส าหรั บ การประเมิ น หลั ก สู ต รเช่ น เดี ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษา) ถ้ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้เห็นด้วย ตัวอย่างเช่น กิจกรรม

ต่างๆ ในการเตรียมการหรือการแนะน าในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใช้ความรู้และ
ทักษะที่กาหนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา
๓. แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum
Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ ๔ ข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้(จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้)
หมวดที่ ๕

หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด)
ถ้าสถาบั นอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสู ตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการให้
ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษา ให้กล่าวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้นๆ หรือแนบเอกสารดังกล่าว
๒. กระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับ
รายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
๓. เกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
หมวดที่ ๖ กำรพัฒนำคณำจำรย์
๑. กำรเตรียมกำรสำหรับอำจำรย์ใหม่
อธิบายกระบวนการที่ใช้สาหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้
มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบสอน

* ๒.

กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะให้แก่คณำจำรย์
อธิบายถึงสิ่งที่จะดาเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา
๒.๑ กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล
๒.๒ กำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนอื่น ๆ

หมวดที่ ๗ กำรประกันคุณภำพหลักสูตร
๑. กำรบริหำรหลักสูตร
ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
๒. กำรบริหำรทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน
๒.๑ กำรบริหำรงบประมำณ
๒.๒ ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนที่มีอยู่เดิม
ระบุความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่จาเป็น เช่น
ตารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอื่น ๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกส์อื่นๆ เป็นต้น
๒.๓ กำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติม
ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอน
อื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกส์อื่น ๆ
๒.๔ กำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกร
ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา วารสารและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จาเป็น
๓. กำรบริหำรคณำจำรย์
๓.๑ กำรรับอำจำรย์ใหม่
ระบุกระบวนการย่อๆ ในการรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่า อาจารย์มีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน
๓.๒ กำรมีส่วนร่วมของคณำจำรย์ในกำรวำงแผน กำรติดตำมและทบทวนหลักสูตร
อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการติดตาม
คุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจาปีและการวางแผนสาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
๓.๓ กำรแต่งตั้งคณำจำรย์พิเศษ
สรุปย่อ ๆ ถึงนโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ เช่น วิธีการอนุมัติ
กระบวนการเลือกสรร และสัดส่วนต่อคณาจารย์ในหลักสูตรทั้งหลักสูตร

* ๔. กำรบริหำรบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
๔.๑ กำรกำหนดคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๔.๒ กำรเพิ่มทักษะควำมรู้เพื่อกำรปฏิบัติงำน (เช่น การฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝึกการทาวิจัย
ร่วมกับอาจารย์ เป็นต้น)

๕. กำรสนับสนุนและกำรให้คำแนะนำนักศึกษำ
๕.๑ กำรให้คำปรึกษำด้ำนวิชำกำร และอื่นๆ แก่นักศึกษำ
อธิบายถึงการจัดการที่ได้ดาเนินการในการให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา รวมถึ ง
ตารางการทางานของอาจารย์และการแนะนาแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสาหรับอาชีพ
(ซึ่งอาจมีในระดับคณะ)
๕.๒ กำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ
แนบกฎระเบียบสาหรับการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการใน
การพิจารณาข้ออุทธรณ์เหล่านั้น
๖. ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สังคม และ/หรือควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ให้อธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยต้องสารวจความต้องการทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
๗. ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปีที่
ระบุไว้ในหมวด ๑ – ๖ ข้างต้น เช่น จานวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กาหนดจานวนนักศึกษาที่ตกออก (Retire) ระดับความพึง
พอใจของผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต การดาเนิ น งานตามการพัฒ นา/ปรับปรุงที่กาหนด เป็นต้น โดยตัวบ่งชี้อย่างน้อยต้อง
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก
หมวดที่ ๘ กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของหลักสูตร
ควรคานึงถึงประเด็น ต่าง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสู่ การประเมิน การจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็น สาคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่
๑. กำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอน
๑.๑ กำรประเมินกลยุทธ์กำรสอน
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้สาหรับการพัฒนาการ
เรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม การนากล
ยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการประเมินของ
นักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะนา
ผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน

๑.๒ กำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนกลยุทธ์กำรสอน
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น การประเมินของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การทดสอบผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับ
กระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต้องการ
๒. กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวม
อธิบ ายกระบวนการที่ จ ะใช้เพื่ อ จะได้ ข้ อมู ล ต่างๆย้ อ นกลั บ ในการประเมิ น คุ ณ ภาพของหลั กสู ต รใน
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ ๑) นักศึกษาและบัณฑิต ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ
และ/หรือผู้ประเมินภายนอก ๓) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
๓. กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมรำยละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย
๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมิน
ชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
๔. กำรทบทวนผลกำรประเมินและวำงแผนปรับปรุง
อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
เอกสำรแนบ
ให้แนบเอกสารที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน

มคอ. ๓ รำยละเอียดของรำยวิชำ
รำยละเอี ยดของรำยวิ ชำ (Course Specification) หมายถึ ง ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บแนวทางการ
บริหารจัดการของแต่ละรายวิช าเพื่อให้ การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผน ไว้ใน
รายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกาหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของ
เนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รับการ
พัฒนาให้ประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการ
เรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสื อหรือสื่ อทางวิชาการอื่นๆที่
จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังกาหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป

หมวดที่ ๒

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

หมวดที่ ๓

ลักษณะและการดาเนินการ

หมวดที่ ๔

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

หมวดที่ ๕

แผนการสอนและการประเมินผล

หมวดที่ ๖

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

หมวดที่ ๗

การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

รำยละเอียดของรำยวิชำ
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรำยวิชำ
๒. จำนวนหน่วยกิต
บรรยาย-ปฏิบัติ
๓. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ
ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ ยกเว้นวิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกทั่วไป ให้ใช้ “หลายหลักสูตร” และให้
ระบุว่าเป็นวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เช่น วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ
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. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด
.............................................................................................................
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
.............................................................................................................
๒. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ
อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสาคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น
เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจาก
งานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา

หมวดที่ ๓ ลักษณะและกำรดำเนินกำร
๑. คำอธิบำยรำยวิชำ
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ
ระบุจานวนชั่วโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน และการศึกษาด้วยตนเอง
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้คำปรึกษำและแนะนำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำเป็นรำยบุคคล
ระบุจานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และ
วิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้า
หมวดที่ ๔ กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
แผนที่แสดงการกระจายความรับ ผิ ดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลั กสู ตรสู่ รายวิช า (Curriculum
Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้
๑ สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒ คาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ ๑
๓ วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๓ วิธีการประเมินผล

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๓ วิธีการประเมินผล
หมวดที่ ๕ แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
๑. แผนกำรสอน
ระบุ หัว ข้อ/รายละเอีย ด สั ป ดาห์ ที่สอน จานวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้ องกับจานวนหน่วยกิต)
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา
๒. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน
และสัดส่วนของการประเมิน
หมวดที่ ๖ ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
๑. ตำรำและเอกสำรหลัก
ระบุตาราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน
๒. เอกสำรและข้อมูลสำคัญ
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
แหล่งอ้างอิงที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจาเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม
๓. เอกสำรและข้อมูลแนะนำ
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และแหล่งอ้างอิงที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม
หมวดที่ ๗ กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
๑. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ
๒. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน
ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของ
นักศึกษา เป็นต้น
๓. กำรปรับปรุงกำรสอน
อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่นคณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธีการปรับปรุง
การสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น

๔. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับ
รายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
๕. กำรดำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ
อธิบายกระบวนการในการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ

มคอ.๔ รำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม
รำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม (Field Experience Specification) หมายถึง
ข้อ มูล เกี่ ยวกั บ แนวทางการบริ ห ารจั ด การในรายวิช าหรือกิ จกรรมที่ นั ก ศึ กษาจะต้อ งออกฝึ กงาน ออกฝึ ก
ภาคสนาม หรือ สหกิจ ศึ กษา ซึ่งจะต้องวางแผนให้ ส อดคล้ องและเป็น ไปตามที่ กาหนดไว้ใน รายละเอียดของ
หลักสูตร โดยจะกาหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการดาเนินการของกิจกรรมนั้นๆ
ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้รับจากการออกฝึก มีการกาหนดกระบวนการหรือวิธีการในการ
ปลู ก ฝั งทั ก ษะต่ างๆตลอดจนคุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆที่ นั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ การพั ฒ นาให้ ป ระสบความส าเร็ จ ตาม
จุดมุ่งหมายรวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดาเนินการตามรายละเอี ยดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม
ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวดที่ ๓
การพัฒนาผลการเรียนรู้
หมวดที่ ๔
ลักษณะและการดาเนินการ
หมวดที่ ๕
การวางแผนและการเตรียมการ
หมวดที่ ๖
การประเมินนักศึกษา
หมวดที่ ๗
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

รำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ
วิทยำเขต/คณะ/ ภำควิชำ
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรำยวิชำ
.............................................................................................................
๒. จำนวนหน่วยกิต หรือจำนวนชั่วโมง
.............................................................................................................
๓. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ
ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ และระบุว่าเป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก
๔. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ / อำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
.............................................................................................................
๕. ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีที่กำหนดให้มีกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมตำมแผนกำรศึกษำของหลักสูตร
.............................................................................................................
๖. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำประสบกำรณ์ภำคสนำมครั้งล่ำสุด
.............................................................................................................
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมำยของประสบกำรณ์ภำคสนำม
.............................................................................................................
๒. วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำหรือปรับปรุงประสบกำรณ์ภำคสนำม
อธิบายโดยย่อถึงวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนามหรือการเปลี่ยนแปลง
สาคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นและการกระทาที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์
หมวดที่ ๓ กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้
การพัฒ นาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้
๑. สรุปเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะที่ต้องการจะพัฒนาจากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึก
ภาคสนาม / ฝึกในสถานประกอบการ
๒. อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาความรู้หรือทักษะในข้อ ๑
๓. วิธีการที่จะใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ ๔ ลักษณะและกำรดำเนินกำร
๑. คำอธิบำยโดยทั่วไปของประสบกำรณ์ภำคสนำมหรือคำอธิบำยรำยวิชำ
ระบุคาอธิบายตามที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร
๒. กิจกรรมของนักศึกษำ
ระบุกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
๓. รำยงำนหรืองำนที่นักศึกษำได้รับมอบหมำย
ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา และกาหนดส่ง
๔. กำรติดตำมผลกำรเรียนรู้กำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมของนักศึกษำ
ระบุกิจกรรมที่ใช้ในการติดตามผลการเรียนรู้ทั้งระหว่างฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
๕. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนพี่เลี้ยงในสถำนประกอบกำรที่ดูแลกิจกรรมในภำคสนำม
เช่น การวางแผนกิจกรรมสาหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์
๖. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำ/อำจำรย์นิเทศก์
เช่น การให้คาปรึกษา การประสานและร่วมวางแผนกับพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
การประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสาหรับการออกนิเทศก์นักศึกษา
๗. กำรเตรียมกำรในกำรแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษำ
๘. สิ่งอำนวยควำมสะดวกและกำรสนับสนุนที่ต้องกำรจำกสถำนที่ที่จัดประสบกำรณ์ภำคสนำม/
สถำนประกอบกำร
เช่น ที่พัก การเดินทาง วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง
หมวดที่ ๕ กำรวำงแผนและกำรเตรียมกำร
๑. กำรกำหนดสถำนที่ฝึก
.............................................................................................................
๒. กำรเตรียมนักศึกษำ
.............................................................................................................
๓. กำรเตรียมอำจำรย์ที่ปรึกษำ/อำจำรย์นิเทศก์
.............................................................................................................
๔. กำรเตรียมพนักงำนพี่เลี้ยงในสถำนที่ฝึก
.............................................................................................................
๕. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
.............................................................................................................

หมวดที่ ๖ กำรประเมินนักศึกษำ
๑. หลักเกณฑ์กำรประเมิน
.............................................................................................................
๒. กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำ
.............................................................................................................
๓. ควำมรับผิดชอบของพนักงำนพี่เลี้ยงต่อกำรประเมินนักศึกษำ
.............................................................................................................
๔. ควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบประสบกำรณ์ภำคสนำมต่อกำรประเมินนักศึกษำ
.............................................................................................................
๕. กำรสรุปผลกำรประเมินที่แตกต่ำง
.............................................................................................................
หมวดที่ ๗ กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
๑. กระบวนกำรประเมินกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมจำกผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
๑.๑ นักศึกษา
๑.๒ พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
๑.๓ อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
๑.๔ อื่น ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
๒. กระบวนกำรทบทวนผลกำรประเมินและกำรวำงแผนปรับปรุง
.............................................................................................................

มคอ. ๕ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
รำยงำนผลกำรด ำเนิ น กำรของรำยวิ ช ำ (Course Report) หมายถึ ง รายงานผล
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับ ภาพรวมของการจัด การเรียน
การสอนในวิชานั้นๆว่า ได้ดาเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ในรายละเอียดของ
รายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึ งผลการเรียนของนักศึกษา จานวน
นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอานวยความสะดวก การวิเคราะห์ผล
การประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรือผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป

หมวดที่ ๒

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเปรียบเทียบกับแผนกำรสอน

หมวดที่ ๓

สรุปผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำ

หมวดที่ ๔

ปัญหำและผลกระทบต่อกำรดำเนินกำร

หมวดที่ ๕

กำรประเมินรำยวิชำ

หมวดที่ ๖

แผนกำรปรับปรุง

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ
วิทยำเขต/คณะ/ ภำควิชำ
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรำยวิชำ
.............................................................................................................
๒. รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อนรำยวิชำนี้ (ถ้ำมี)
.............................................................................................................
๓. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ อำจำรย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section)
ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม
๔. ภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศึกษำที่เปิดสอนรำยวิชำ
.............................................................................................................
๕. สถำนที่เรียน
ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน
หมวดที่ ๒ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เปรียบเทียบกับแผนกำรสอน
๑. รำยงำนชั่วโมงกำรสอนจริงเทียบกับแผนกำรสอน
ระบุหัวข้อ จานวนชั่วโมงตามแผนการสอน จานวนชั่วโมงที่สอนจริง ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน ๒๕%
๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตำมแผน
ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสาคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสาคัญให้เสนอแนวทางชดเชย
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลกำรเรียนรู้ตำมที่ระบุในรำยละเอียดของรำยวิชำ
ระบุว่าวิธีสอนเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผลหรือไม่
มี และปัญหาของวิธีสอนที่ใช้(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
๔. ข้อเสนอกำรดำเนินกำรเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ระบุข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓
หมวดที่ ๓ สรุปผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำ
๑. จำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียน
(ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน )
๒. จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
.............................................................................................................

๓. จำนวนนักศึกษำที่ถอน (W)
.............................................................................................................
๔. กำรกระจำยของระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจานวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน
๕. ปัจจัยที่ทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ำมี)
๖. ควำมคลำดเคลื่อนจำกแผนกำรประเมินที่กำหนดไว้ในรำยละเอียดรำยวิชำ
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒
๖.๑ ควำมคลำดเคลื่อนด้ำนกำหนดเวลำกำรประเมิน
ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตุผล
๖.๒ ควำมคลำดเคลื่อนด้ำนวิธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ (ถ้ำมี)
ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตุผล
๗. กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ
หมวดที่ ๔ ปัญหำและผลกระทบต่อกำรดำเนินกำร
๑. ประเด็นด้ำนทรัพยำกรประกอบกำรเรียนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี) และผลกระทบ
๒. ประเด็นด้ำนกำรบริหำรและองค์กร
ระบุปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) และผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวดที่ ๕ กำรประเมินรำยวิชำ
๑. ผลกำรประเมินรำยวิชำโดยนักศึกษำ (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้อวิพำกษ์ที่สำคัญจำกผลกำรประเมินโดยนักศึกษำ
ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
๑.๒ ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้สอนต่อข้อวิพำกษ์ตำมข้อ ๑.๑
.............................................................................................................
๒. ผลกำรประเมินรำยวิชำโดยวิธีอื่น
๒.๑ ข้อวิพำกษ์ที่สำคัญจำกผลกำรประเมินโดยวิธีอื่น
ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
๒.๒ ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้สอนต่อข้อวิพำกษ์ตำมข้อ ๒.๑
.............................................................................................................

หมวดที่ ๖ แผนกำรปรับปรุง
๑. ควำมก้ำวหน้ำของกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนตำมที่เสนอในรำยงำนของรำยวิชำครัง้ ที่ผ่ำนมำ
ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ผ่านมาและอธิบายผลการดาเนินการตาม
แผน ถ้าไม่ได้ดาเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล
๒. กำรดำเนินกำรอื่น ๆ ในกำรปรับปรุงรำยวิชำ
อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้
อุปกรณ์การสอนแบบใหม่ เป็นต้น
๓. ข้อเสนอแผนกำรปรับปรุงสำหรับภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศึกษำต่อไป
ระบุข้อเสนอพร้อมกาหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ
๔. ข้อเสนอแนะของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำต่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..................................................
วันที่รายงาน .............................................................
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : …………………………………………………………………………..
ลงชื่อ..................................................
วันที่รับรายงาน .........................................................

มคอ.๖ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม
รำยงำนผลกำรดำเนิน กำรของประสบกำรณ์ ภำคสนำม (Field Experience Report) หมายถึง
รายงานผลการฝึ กงาน ออกฝึ ก ภาคสนาม หรือ สหกิ จศึ กษา ว่าได้บ รรลุ ผ ลการเรียนตามแผนที่ ว างไว้ใน
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้ เหตุผลและข้อเสนอแนะใน
การปรั บปรุงการฝึ กงาน ออกฝึ กภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งต่อไป รายงานนี้ จะครอบคลุ มถึงการฝึ ก
ประสบการณ์ภ าคสนามตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุ ด ปัญ หาด้านการบริหารจัดการและสิ่งอานวยความสะดวก การ
วิเคราะห์ผลการประเมิน การฝึกของนักศึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยง
ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖

ข้อมูลทั่วไป
กำรดำเนินกำรที่ต่ำงไปจำกแผนกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
ผลกำรดำเนินกำร
ปัญหำ และผลกระทบด้ำนกำรบริหำร
กำรประเมินกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
แผนกำรปรับปรุง

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรำยวิชำ
.............................................................................................................
๒. หลักสูตร
.............................................................................................................
๓. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ / อำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
.............................................................................................................
๔. ภำคกำรศึกษำ / ปีกำรศึกษำที่ฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
.............................................................................................................
หมวดที่ ๒ กำรดำเนินกำรที่ต่ำงจำกแผนกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
๑. กำรเตรียมนักศึกษำ (ถ้ำมี)
ระบุว่าการเตรียมนักศึกษาต่างจากแผนอย่างไร และให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๒. กำรเตรียมอำจำรย์ที่ปรึกษำ/อำจำรย์นิเทศก์
ระบุว่าการเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ต่างจากแผนอย่างไรและให้ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๓. กำรเตรียมพนักงำนพี่เลี้ยง (Field Supervisors) จำกสถำนประกอบกำร (ถ้ำมี)
ระบุว่าการเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการต่างจากแผนอย่างไรและให้ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๔. กำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรในกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี)
ระบุการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่ต่างจากแผนและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
๔.๑ กำรเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองำนที่มอบหมำยให้นักศึกษำ
.............................................................................................................
๔.๒ กำรเปลี่ยนแปลงสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรสนับสนุนนักศึกษำ
.............................................................................................................
๔.๓ กำรเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ำมี)
.............................................................................................................

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

หมวดที่ ๓ ผลกำรดำเนินกำร
จำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียน/ส่งไปฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
.............................................................................................................
จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
.............................................................................................................
จำนวนนักศึกษำที่ถอน (W)
.............................................................................................................
กำรกระจำยระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจานวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี)
.............................................................................................................

หมวดที่ ๔ ปัญหำและผลกระทบด้ำนกำรบริหำร
๑. ปัญหำด้ำนกำรบริหำรของสถำบันอุดมศึกษำ และ/หรือ สถำนประกอบกำร/สถำนที่ฝึก
.............................................................................................................
๒. ผลกระทบต่อผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
.............................................................................................................
๓. กำรเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหำและอุปสรรคในอนำคต (ถ้ำมี)
.............................................................................................................
หมวดที่ ๕ กำรประเมินกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
๑. กำรประเมินกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมโดยนักศึกษำ (ให้แนบผลกำรสำรวจ)
๑.๑ ข้อวิพำกษ์ที่สำคัญจำกผลกำรประเมิน
ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
๑.๒ ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ / อำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
๒. กำรประเมินกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมโดยสถำนประกอบกำรหรือพนักงำนพี่เลี้ยง
๒.๑ ข้อวิพำกษ์ที่สำคัญจำกผลกำรประเมิน
ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
๒.๒ ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ / อำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
หมวดที่ ๖ แผนกำรปรับปรุง
๑. กำรดำเนินกำรเพื่อปรับปรุงกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมครั้งที่ผ่ำนมำ
สรุ ป ย่ อ การพั ฒ นาที่ ส าคั ญ ในปั จ จุ บั น อาทิ การพั ฒ นาอย่ า งมื อ อาชี พ ส าหรั บ คณะหรื อ ที่ ป รึ ก ษา
ประสบการณ์ภาคสนาม การปรับประสบการณ์ภาคสนาม และแนวทางใหม่ของการจัดการเชิงคุณภาพ

๒. ควำมก้ำวหน้ำของกำรปรับปรุงกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมจำกรำยงำนกำรประเมินครั้งก่อน
ระบุประเด็นที่ระบุไว้ในครั้งที่ผ่านมาสาหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากข้อ ๑ และอธิบายถึงความสาเร็จ
ผลกระทบ ในกรณีที่ไม่สาเร็จให้ระบุเหตุผล
๓. ข้อเสนอแผนกำรปรับปรุงสำหรับภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศึกษำต่อไป
ระบุข้อเสนอพร้อมกาหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ
๔. ข้อเสนอแนะของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม เสนอต่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบลักสูตร
ระบุข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการดาเนินงานใดๆ ที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบต่อรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร--------------ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม:……………………………
ลงชื่อ..................................................
วันที่รายงาน ......................................................
ชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ..................................................
วันที่รับรายงาน ...................................................

มคอ. ๗ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น กำรของหลั กสู ตร (Programmer Report) หมายถึ ง การรายงานผล
ประจาปี โดยผู้ป ระสานงานหลักสูตรหรือผู้ รับผิดชอบหลักสูต รเกี่ยวกับผลการบริห ารจัดการหลั กสูตร เช่น
ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบัน ที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการดาเนิ นการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจาก
ความเห็นของผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติ
การในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี
และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการ
รับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร..........................ประจำปีกำรศึกษำ..............
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. หลักสูตร
.............................................................................................................
๒. ระดับคุณวุฒิ
.............................................................................................................
๓. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
.............................................................................................................
๔. วันที่รำยงำน
.............................................................................................................
๕. ปีกำรศึกษำที่รำยงำน
.............................................................................................................
๖. สถำนที่ตั้ง
ระบุสถานที่ตั้งที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น ๆ หากมีการเปิดสอนในหลายวิทยาเขต
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเชิงสถิติ
๑. จำนวนนักศึกษำชั้นปีที่ ๑ ที่รับเข้ำในปีกำรศึกษำที่รำยงำน
.............................................................................................................
๒. จำนวนนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำในปีที่รำยงำน
๒.๑. จำนวนนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำก่อนกำหนดเวลำของหลักสูตร
๒.๒. จำนวนนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำตำมกำหนดเวลำของหลักสูตร
๒.๓. จำนวนนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำหลังกำหนดเวลำของหลักสูตร
๒.๔. จำนวนนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำเอกต่ำง ๆ (ระบุ)
สำขำ/สำขำวิชำ……………………………………...จำนวน ............... คน
สำขำ/สำขำวิชำ………………………………………จำนวน ............... คน
สำขำ/สำขำวิชำ………………………………………จำนวน ............... คน
๓. รำยละเอียดเกี่ยวกับอัตรำกำรสำเร็จกำรศึกษำ
๓.๑ ร้อยละของนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
คานวณจากจานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามข้อ ๒.๒ และจานวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าใน
หลักสูตรของรุ่น

ข้อสังเกตเกี่ยวกับ ปัจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา (เช่น การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุ่มประกาศนียบัตรเป็นปริญญาบัตร หรือการย้าย
สาขาวิชา ฯ)
๔. จำนวนและร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนตำมแผนกำรศึกษำของหลักสูตรในแต่ละปี
๕. อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ
สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนกาหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบ
กับจานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา
นักศึกษำชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๒
......................... %
นักศึกษำชั้นปีที่ ๒ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๓
......................... %
นักศึกษำชั้นปีที่ ๓ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๔
......................... %
๖. ปัจจัย/สำเหตุที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ
๗. ภำวะกำรได้งำนทำของบัณฑิตภำยในระยะ ๑ ปี หลังสำเร็จกำรศึกษำ
วันที่สำรวจ .............................................................................
จำนวนแบบสอบถำมที่ส่ง ....................... จำนวนแบบสอบถำมที่ตอบกลับ ........................
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม ………………………….
กำรกระจำยภำวะกำรได้งำนทำเทียบกับจำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม
กำรได้งำน
ได้งำนทำแล้ว
ไม่ประสงค์จะทำงำน
ทำ
ยังไม่ได้งำนทำ
ตรงสำขำที่ ไม่ตรงสำขำที่
ศึกษำต่อ
สำเหตุอื่น
เรียน
เรียน
จำนวน
ร้อยละ
๘. กำรวิเครำะห์ผลที่ได้
วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทา โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
หมวดที่ ๓ กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
๑. กำรเปลี่ยนแปลงภำยในสถำบัน (ถ้ำมี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีที่ผ่ำนมำ
.............................................................................................................
๒. กำรเปลี่ยนแปลงภำยนอกสถำบัน (ถ้ำมี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีที่ผ่ำนมำ
.............................................................................................................

หมวดที่ ๔ ข้อมูลสรุปรำยวิชำของหลักสูตร
๑. สรุปผลรำยวิชำที่เปิดสอนในภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศึกษำ
ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านแต่
ละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน
๒. กำรวิเครำะห์รำยวิชำที่มีผลกำรเรียนไม่ปกติ
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมากหรือ
ต่าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ ระดับคะแนนในแต่ล ะรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตกมาก
เกินไป การสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่กาหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระบุวิธีการตรวจสอบสาเหตุความ
ผิดปกติ เหตุผลที่ทาให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกาหนดหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมาตรการแก้ไขที่ได้ดาเนินการไป
แล้ว (หากจาเป็นให้แนบข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไขที่ได้ดาเนินการมาแล้วด้วย)
๓. กำรเปิดรำยวิชำในภำคหรือปีกำรศึกษำ
๓.๑ รำยวิชำที่ไม่ได้เปิดสอนตำมแผนกำรศึกษำ และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน
ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน
และมาตรการทดแทนที่ได้ดาเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นรายวิชาแกนที่ต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาดผู้สอน หรือ
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ดาเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชาเพื่อเป็นการประกัน
ว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป
๓.๒ วิธีแก้ไขกรณีที่มีกำรสอนเนื้อหำในรำยวิชำไม่ครบถ้วน
ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อดังกล่าว
พร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ามี) เช่น สาระที่ขาดและจาเป็นต้องสอนเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของรายวิชาอื่นได้เพิ่มหัวข้อหรือ
สาระที่ขาดในรายวิชาที่สูงขึ้น
หมวดที่ ๕ กำรบริหำรหลักสูตร
๕.๑ กำรบริหำรหลักสูตร
ให้ระบุปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต
หมวดที่ ๖ สรุปกำรประเมินหลักสูตร
๑. กำรประเมินจำกผู้ที่กำลังจะสำเร็จกำรศึกษำ (รำยงำนตำมปีที่สำรวจ)
วันที่สำรวจ .............................(ให้แนบผลการสารวจมาประกอบด้วย)
๑.๑. ข้อวิพำกษ์ที่สำคัญจำกผลกำรประเมิน และข้อคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อผลกำรประเมิน
.............................................................................................................
๑.๒. ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจำกผลกำรประเมินข้อ ๑.๑
.............................................................................................................

๒. กำรประเมินจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากภายนอก
๒.๑. ข้อวิพำกษ์ที่สำคัญจำกผลกำรประเมิน และข้อคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อผลกำรประเมิน
๒.๒. ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจำกผลกำรประเมินข้อ ๒.๑ (ถ้ำมี)
๓. กำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิฯ
หมวดที่ ๗ คุณภำพของกำรสอน
๑. กำรประเมินรำยวิชำที่เปิดสอนในปีที่รำยงำน
๑.๑ รำยวิชำที่มีกำรประเมินคุณภำพกำรสอน และแผนกำรปรับปรุงจำกผลกำรประเมิน
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนพร้อมวิธีการประเมิน เช่น ประเมินโดย
นักศึกษา เป็นต้น และแผนปฏิบัติการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
๑.๒ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรสอนโดยรวม
.............................................................................................................
๒. ประสิทธิผลของกลยุทธ์กำรสอน
ระบุข้อคิดเห็นต่อแผนการสอน กลยุทธ์และวิธีการสอนที่ใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่
กาหนดในรายวิชา ให้ดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรประกอบ อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการประเมินผู้สอน แต่เป็นการประเมินภาพรวมของการสอนจาก
ข้อคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อนาผลมาปรับกลยุทธ์และวิธีการสอนต่อไป
๒.๑ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจำกแหล่งต่ำงๆ
สรุ ป ข้อเสนอแนะของผู้ ส อน และความเห็ น จากบุ คคลภายนอกต่อ สั ม ฤทธิผ ลของการสอนและ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ระบุปัญหาที่พบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคให้ดีขึ้น
๒.๒ แนวทำงแก้ไข/ปรับปรุง
แผนดาเนินการในการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ (เช่น การฝึกอบรมหรือการให้คาแนะนา หรือการ
แก้ปัญหาวิธีการอื่นให้ผู้สอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกาหนดการศึกษา) ควรระบุรายวิชาที่ได้แก้ไขหรือ
ปรับเปลี่ยน
๓. กำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี
ไม่มี
หากมีการปฐมนิเทศให้ระบุจานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ
๓.๑. สรุปสาระสาคัญในการดาเนินการ
๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
๓.๓. หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการ

๔. กิจกรรมกำรพัฒนำวิชำชีพของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
ให้ระบุกิจกรรมที่สถาบันฯจัดหรือหน่วยอื่นที่ไม่ใช่สถาบันฯจัด จานวนอาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม
๔.๒. สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ (สรุปจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม)
.............................................................................................................
หมวดที่ ๘ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภำพหลักสูตรจำกผู้ประเมินอิสระ
๑. ข้อคิดเห็นหรือสำระที่ได้รับกำรเสนอแนะจำกผู้ประเมิน และควำมเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสำระที่ได้รับกำรเสนอแนะ
........................................................................................................................................................
๒. กำรนำไปดำเนินกำรเพื่อกำรวำงแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
............................................................................................................................. ...........................
หมวดที่ ๙ แผนกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำหลักสูตร
๑. ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมแผนที่เสนอในรำยงำนของปีที่ผ่ำนมำ
ระบุแผนการดาเนินการแต่ละแผน กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสาเร็จของแผน และ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
๒. ข้อเสนอในกำรพัฒนำหลักสูตร
๒.๑. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร ( จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ )
๒.๒. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชาการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ)
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
๓. แผนปฏิบัติกำรใหม่สำหรับปี .............
ระบุแผนปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : _________________________________
ลายเซ็น : __________________________ วันที่รายงาน:____________
ประธานหลักสูตร :______________________________ลายเซ็น : __________________________ วันที่รายงาน:____________
เห็นชอบโดย ________________________ (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : __________________________ วันที่: _________________
เห็นชอบโดย _______________________(คณบดี)
ลายเซ็น : __________________________ วันที่ : _______________

เอกสำรประกอบรำยงำน
๑. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
๒. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
๓. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
๔. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

บทที่ ๖
ขั้นตอนกำรส่งผลกำรเรียนออนไลน์
การส่งผลการเรียนหลังสิ้นภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องคีย์
คะแนนวัดผลประเมินผลการสอนให้แล้วเสร็จรวมถึงกรส่งผลการเรียนเข้าในระบบ ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย
โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนกำรส่งผลกำรเรียนออนไลน์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

ภำคผนวก ก.
โครงสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการให้คาปรึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
บันทึกการให้คาปรึกษา
ระเบียนประวัตินักศึกษา
ระเบียนประวัติผู้ปกครอง
แบบรายงานผลการพบนักศึกษาทั้งกลุ่ม ประจาภาคการศึกษา .... ปีการศึกษา .........
แบบฟอร์มรายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
บันทึกข้อความ ขอความช่วยเหลือ/แนะนาจากบุคคลอื่น ๆ
แบบฟอร์มหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อปรึกษาหารือ
บันทึกข้อความรายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจาภาคการศึกษา .... ปีการศึกษา .....
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา
แบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา
แบบประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อระบบการให้ คาปรึกษาของมหาวิทยาลัย

โครงสร้ำงระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ
อธิกำรบดี

รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ

คณบดี
คณะกรรมกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ระดับคณะ

กองพัฒนำนักศึกษำ

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

รองคณบดี
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

นักศึกษำ

ระบบกำรให้คำปรึกษำระดับปริญญำตรีในสถำบันอุดมศึกษำ
ปัจจัยกำรนำเข้ำ
1.นโยบายเกี่ยวกับกระบวนการ
ให้คาปรึกษา
2.บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการให้คาปรึกษา
3.เครื่องมือและข้อมูลในการให้
คาปรึกษา
4.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

กระบวนกำร
1.การดาเนินงานตามหน้าที่และ
ข้อปฏิบัติของบุคลากรในระบบ
การให้คาปรึกษาวิชาการ
2.การให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยใช้เทคนิคดังต่อไปนี้
(1) พฤติกรรมการให้ความสนใจ
(2)เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพ
(3) เทคนิคในการให้คาแนะนา
และการให้คาปรึกษา

การป้อนกลับ
การนาผลการประเมินด้านผลผลิตไปใช้
ประกอบการพิจารณา ปรับปรุงปัจจัยนาเข้า
และกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น

ผลผลิต
1.มีการดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาเพื่อให้
คาปรึกษา
2.นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยว
กับหลักสูตร ลักษณะรายวิชา
ที่เรียนการเลือกวิชาเรียน
การลงทะเบียนเรียน วิธีการ
เรียนและการวัดผล
3.นักศึกษามีความเข้าใจ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
คาสั่งและบริการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
4.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
ระบบการให้คาปรึกษาวิชาการ
5.นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม

บันทึกกำรให้คำปรึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
ครั้งที่ .............
วันที่ ………. เดือน ......................... พ.ศ. .............. เวลา ................
สาขาวิชา ............................................................................................. ชั้นปี ..............
ชื่อ – สกุล
รหัสนักศึกษำ
ชื่อ – สกุล
รหัสนักศึกษำ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

วิธีกำรติดต่อกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ
 มาพบด้วยตนเอง
โทรศัพท์
 อื่น ๆ ……………………….
ปัญหำ
 การเรียน
ส่วนตัว/ครอบครัว
 การเงิน
 สุขภาพ
ที่อยู่อาศัย
 อื่น ๆ ……………………….
ปัญหำ/สำเหตุกำรเข้ำพบ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
กำรให้คำแนะนำ/ปรึกษำ/กำรช่วยเหลือ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ส่งเรื่องต่อให้ (ถ้ามี)
 ประธานหลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กองพัฒนานักศึกษา
 คณบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อื่น ๆ …………………….
ผลสรุปของปัญหำ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... อาจารย์ที่ปรึกษา
( ...................................................... )
หมำยเหตุ :ใน 1 ภาคการศึกษา ต้องพบนักศึกษา.........
อย่างน้/ อ..................
ย 3 ครั้ง / ..............

ระเบียนประวัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

รูปถ่ำย

สาขาวิชา ..................................... คณะ .............................. รหัสประจาตัวนักศึกษา ..........................
คำชี้แจง–ให้นักศึกษาเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริงด้วยตัวบรรจงและหรือเขียนเครื่องหมายลงใน
–ข้อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับและจานาไปใช้เพื่อประโยชน์สาหรับนักศึกษาเท่านั้น

 มาพบด้วยตนเอง
 โทรศัพท์
 อื่น ๆ .....................................
ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ ............................................. นามสกุล .............................................. ชื่อเล่น ............................
เกิดวันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. ............... อายุ ........... ปี ศาสนา .................. .......
2. กาลังศึกษา ระดับปริญญาตรี ..... ปี  ปริญญาตรี ..... ปี [เทียบโอน]  อื่น ๆ...................
3. ปัจจุบันนักศึกษาอาศัยอยู่กับ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................ อาชีพ ......................
มีความสัมพันธ์เป็น .......... โทรศัพท์ ........................... E-mail address .........................................
ที่อยู่ของนักศึกษา .......................................................................................................... ...................
..........................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ........................... E-mail address ..................................................................................
4. เพื่อนสนิท 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 ...................................... สาขาวิ ชา ................................................
ที่อยู่ ............................... โทรศัพท์ .................... E-mail address .....................
6. สถานศึกษาเดิม .................................................... อาเภอ ........................ .จังหวัด .........................
7. สุขภาพ
หมู่เลือด .............  ไม่มีโรคประจาตัว
 มีโรคประจาตัว คือ
1) โรค .................................................................... เคยได้รับการรักษาจาก ............................... ...
2) โรค .................................................................... เคยได้รบั การรักษาจาก ..................................
เคยแพ้ยา .................................................................................................................... ......................
อื่น ๆ ...................................................................................................................... ...........................

ข้อมูลครอบครัว
1. บิดา ชื่อ – นามสกุล ......................................... อายุ ....... ปี การศึกษา ...........................................
ที่อยู่ ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ......................................... E-mail address ........................................................…………..
อาชีพ .................................................................รายได้ประมาณเดือนละ ............................. บาท
สถานที่ทางาน ......................................................................... โทรศัพท์ .........................................
2. มารดา ชื่อ – นามสกุล ....................................... อายุ ....... ปี การศึกษา .........................................
ที่อยู่ ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ......................................... E-mail address ........................................................…………..
อาชีพ .................................................................รายได้ประมาณเดือนละ ............................. บาท
สถานที่ทางาน ......................................................................... โทรศัพท์ .........................................
3. สถานภาพครอบครัว บิดา/มารดา
 บิดาถึงแก่กรรม
 มารดาถึงแก่กรรม
อยู่ด้วยกัน
แยกกันอยู่
 หย่าร้าง
 อื่น ๆ ................................
4. มีพี่น้อง ................. คน
4.1 ชื่อ – นามสกุล .........................................................................  กาลังศึกษา  ทางาน
4.2 ชื่อ – นามสกุล .........................................................................  กาลังศึกษา  ทางาน
4.3 ชื่อ – นามสกุล .........................................................................  กาลังศึกษา  ทางาน
4.4 ชื่อ – นามสกุล .........................................................................  กาลังศึกษา  ทางาน
5. ผู้สนับสนุนการศึกษา ชื่อ – นามสกุล ................................ อายุ ..... ปี การศึกษา ............................
ที่อยู่ ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ......................................... E-mail address ........................................................…………..
อาชีพ .................................................................รายได้ประมาณเดือนละ ............................. บาท
สถานที่ทางาน ......................................................................... โทรศัพท์ .........................................
6. ประเภทของทุนที่ท่านได้รับ
 ไม่ได้รับทุน
 ได้รับทุนจาก ..............................................................................................
 ทุน กยศ.
 อื่น ๆ ......................................................................
กิจกรรมดีเด่น
ปีที่ 1 .................................................................................................................................................
ปีที่ 2 .................................................................................................................................................
ปีที่ 3 .................................................................................................................................................
ปีที่ 4 ................................................................................................................................
ลงชื่อ …………………………………
(...................................)
วัน/เดือน/ปี ......../......./.......

ระเบียนประวัติผู้ปกครอง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

รูปถ่ำย
ผู้ปกครอง

สาขาวิชา ..................................... คณะ .............................. รหัสประจาตัวนักศึกษา ..........................
คำชี้แจง–ให้ผู้ปกครองเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริงด้วยตัวบรรจงและหรือเขียนเครื่องหมายลงใน
–ข้อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับและจานาไปใช้เพื่อประโยชน์สาหรับนักศึกษาเท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว
8. ชื่อ ............................................. นามสกุล ............................................. . ชื่อเล่น ............................
เกิดวันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. ............... อายุ ........... ปี ศาสนา .........................
9. เป็นผู้ปกครองของ  นาย.................................................................................. อายุ .......... .ปี
 นางสาว............................................................................ อายุ ........... ปี
กาลังศึกษาระดับ  ปริญญาตรี ........ ปี สาขาวิชา ....................................................................
คณะ .................................................................................................................... ชั้นปีที่ ................
10. การศึกษาสูงสุด  ประถม  มัธยม  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี
11. อาชีพของผู้ปกครอง  ประกอบอาชีพส่วนตัว เกี่ยวกับ..................................................................
 นักธุรกิจ เกี่ยวกับ.......................................................................................
 เกษตรกร  ข้าราชการ สังกัด ..............................................................
 อื่น ๆ .........................................................................................................
12. ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................. ........................
โทรศัพท์ ........................... E-mail address ..................................................................................
มีความสัมพันธ์เป็น .......... โทรศัพท์ ........................... E-mail address .........................................
ที่อยู่ของนักศึกษา .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ........................... E-mail address ..................................................................................
13. ความสัมพันธ์กับตัวนักศึกษา เป็น .................................................
14. สถานภาพครอบครัว สมรส
หม้าย
 แยกกันอยู่
15. พักอาศัยกับนักศึกษา อยู่บ้านเดียวกัน  แยกกันอยู่
16. โอกาสพบปะกับนักศึกษา มีมาก
 มีบ้าง
 ไม่มีเลย
17. อุปการะเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าลงทะเบียนเรียน
ทั้งหมด
เป็นบางส่วน
ไม่ได้ช่วยเหลือ

18. เมื่อนักศึกษามีปัญหา

มักปรึกษาและขอคาแนะนา
ช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหา
ไม่เคยมาปรึกษา
เคยมาปรึกษา แต่ช่วยเหลือไม่ได้
19. ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวนักศึกษา
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
20. ความคาดหวังในตัวนักศึกษา
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้ปกครอง
( ...................................................... )

ชื่อนักศึกษาที่อยู่ในปกครอง  นาย ........................................................................
 นางสาว ..................................................................

แบบรำยงำนผลกำรพบนักศึกษำทั้งกลุ่ม
ประจำภำคกำรศึกษำที่ ................. ปีกำรศึกษำ ..................................
ระเบียบว่ำระที่ 1 เรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งนักศึกษาทราบ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ระเบียบว่ำระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ระเบียบว่ำระที่ 3 ข้อคิดเห็นและ/ข้อชี้แจงของนักศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ระเบียบว่ำระที่ 4 อื่น ๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... อาจารย์ที่ปรึกษา
( ...................................................... )
/ ..................
หมำยเหตุ : ใน 1 ภาคการศึกษา ต้องพบนักศึ.........
กษา อย่
างน้อย 3 ครั/้ง..............

รำยงำนกำรพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
วันที่ ………. เดือน ......................... พ.ศ. .............. เวลา ................
คณะ ............................................... หลักสูตร ..............................................
สาขาวิชา ............................................................................................. หมู่เรียน ..............
รำยชื่อนักศึกษำที่เข้ำพบ
ลำดับ
ที่
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.

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ – สกุล

ลำยเซ็น

รำยชื่อนักศึกษำที่เข้ำพบ
ลำดับ
ที่

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ – สกุล

ลำยเซ็น

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

รำยชื่อนักศึกษำที่เข้ำพบ
ลำดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ – สกุล

ลำยเซ็น

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร…………………………………………………………………………………………………………………………........
ที่ ..................... / ...........................

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

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ / แนะนานักศึกษา
เรียน ……………………………………………………………………….
เนื่องด้วย นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................
รหัสประจาตัวนักศึกษา ....................................... สาขาวิชา ....................................................... .................
คณะ ........................................................................................ เป็นนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของข้าพเจ้า
ควรได้รับความช่วยเลือก / แนะนาเพิ่มเติมจากท่านในเรื่อง ...................................................................... ....
ซึ่งมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้
1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................
5. ...........................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ....................................................... อาจารย์ที่ปรึกษา
( ...................................................... )
......... / .................. / ..............
หมำยเหตุ : แนบสาเนาเอกสารระเบียนประวัติของนักศึกษาด้วย

คณะ ..........................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร

ที่ ศธ .............................

๑๐๒๒๐
วันที่ ........ เดือน .................
พ.ศ. ..................
เรื่อง ขอเชิญพบเพื่อปรึกษาหารือ
เรียน ผู้ปกครอง นาย / นาง / นางสาว .......................................................................
คณะมีความประสงค์จะขอปรึกษาหารือกับท่านในเรื่อง .........................................................
................................................................................................. ของนักศึกษาซึ่งอยู่ในความปกครองของท่าน
จึงขอให้ท่าสละเวลาไปพบอาจารย์ ............................................................................................... ..................
ณ .......................................................................................... วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ..................
เวลา ................................ น. เพื่อสะดวกในการติดต่อ โปรดนาเอกสารฉบับนี้มาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ...................................................................... คณบดี
( .............................................................. )
......... / ....................... / ..............

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร………………………………………………………....………………………………………………………........
ที่ ..................... / ...........................

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

เรื่อง รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ .... ปีการศึกษา ................
เรียนคณบดี
ตามที่คณะมอบหมายให้ข้าพเจ้า ........................................................... เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักสูตร ....................................... สาขาวิชา ....................................................หมู่เรียน ...... ชั้นปีที่ ........
ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาภาคการศึกษาที่ .............. ปีการศึกษา ................ ดังนี้
1. นักศึกษามาพบเพื่อขอรับคาแนะนา / ช่วยเหลือ จานวน .................... ครั้ง
2. ประชุมนักศึกษา จานวน ............. ครั้ง โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังเอกสารรายงาน การพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ส่งมาด้วย
3. ผลการเรียนของนักศึกษา
 สอบผ่านทุกรายวิชา
จานวน .................... คน
 สอบไม่ผ่านบางรายวิชา
จานวน .................... คน
 ลาพักการเรียน
จานวน .................... คน
 ลาออก
จานวน .................... คน
 พ้นสภาพ จานวน .................... คน
 อื่น ๆ (ระบุ ................................................... ) จานวน .................... คน
4. ปัญหาที่พบและช่วยแก้ปัญหา
 การเรียน
จานวน .................... คน
 ความประพฤติ
จานวน .................... คน
 ส่วนตัว / ครอบครัว
จานวน .................... คน
 การเงิน
จานวน .................... คน
 สังคม
จานวน .................... คน
 ที่อยู่อาศัยจานวน .................... คน
 สุขภาพ
จานวน .................... คน
 อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................
จานวน .................... คน
5. ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา เท่ากับ .......................................................
6. เรื่องอื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

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

แบบประเมิน
อำจำรย์ที่ปรึกษำโดยนักศึกษำ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษำ
นักศึกษา ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาที่ ....... / .................
เพศ
ชาย
หญิง
ชั้นปีที่
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
สาขาวิชา ................................................................................................ รหัสหมู่เรียน ....................
สังกัดคณะ/วิทยำลัย
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อื่น ๆ ......................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ............................................................................................................................
ตอนที่ 2 ประเด็นควำมคิดเห็น [ให้นักศึกษาทาเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สดุ ]
ประเด็นควำมคิดเห็น

ควำมคิดเห็น
มำก
ที่สุด

มำก ปำนกลำง น้อย

น้อย
ที่สุด

1. ด้ำนวิชำกำรและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ
1.1 ให้คาแนะนาที่ถูกต้องชัดเจนด้านหลักสูตรและการเรียน
1.2 ให้คาปรึกษาที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนและหมั่นติดตามผลการ
เรียนสม่าเสมอ
1.3 ช่วยเหลือ แนะนา เพื่อแก้ไขอุปสรรค ปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ
1.4 พิจารณาดูแลการยื่นคาร้องต่าง ๆ ให้คาแนะนา และเสนอแนะแนวทาง
ในการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนได้ถูกต้องตามระเบียบ
1.5 จัดสรรเวลาเพื่อให้นักศึกษาเข้าพบได้ ทั้งกรณีทั่วไปและกรณีพิเศษเมื่อ
นักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ
2. ด้ำนบริกำรและพัฒนำนักศึกษำ
2.1 ให้ ค าปรึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ งานอาชี พ และการเรี ย นต่ อ ใน
ระดับสูงได้
2.2 ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออาจารย์ สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
2.3 ช่วยเหลือ แนะนา เพื่อแก้ไขอุปสรรค ปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ
3. ด้ำนอื่น ๆ
3.1 พร้อมรับฟังปัญหาของนักศึกษาด้วยความจริงใจ
3.2 ใช้คาพูดเหมาะสมในการให้คาปรึกษา
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
.......................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

แบบประเมินตนเอง
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
1. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ............................................................. จานวนปีในการปฏิบัติงาน .....................ปี
2. จานวนนักศึกษาในความดูแล หลักสูตร .................................. สาขาวิชา ................................................
คณะ ......................................................................... ชั้นปี ........ หมู่เรียน ............ จานวน... ......... คน
3. ความคิดเห็นของท่านในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทาเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
ประเด็นควำมคิดเห็น

ควำมคิดเห็น
มำก
ที่สุด

มำก

ปำน
น้อย
กลำง

4. มีความเข้าใจและสามารถแนะนาเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรและรหัส
วิชาในหลักสูตร
5. มีความเข้าใจ เรื่องระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา
6. มีการจัดสรรเวลาในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
7. แนะนาและตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
8. ติดตามผลการเรียน และช่วยปรับปรุงการเรียนของนักศึกษาที่มปี ัญหา
9. ทราบปัญหาของนักศึกษาในความดูแล และติดตามช่วยเหลือตามขั้นตอน
10.ช่วยให้คาแนะนาในการแก้ปัญหาให้นักศึกษาอย่างทันเหตุการณ์
11.พบปะและบันทึกข้อมูลนักศึกษาในความดูแลอย่างสม่าเสมอ
12.ไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษาแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
13. ให้คาแนะนา ตักเตือน เพื่อพัฒนานักศึกษาในความดูแลทั้งด้านการ
เรียน สังคม และพฤติกรรมส่วนบุคคล
14. แนะนาและติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย

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

น้อย
ที่สุด

แบบประเมินควำมคิดเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ต่อระบบกำรให้คำปรึกษำของมหำวิทยำลัย
สาขาวิชา ................................................................... คณะ ..................................................................
คำแนะนำ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทาเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
ประเด็นควำมคิดเห็น

ควำมคิดเห็น
มำก
ที่สุด

มำก

ปำน
น้อย
กลำง

15. ภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษามีความเหมาะสม
16. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษามีความเหมาะสม
17. แบบคาร้อง พน. มีความเหมาะสมในการใช้งาน
18. สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อจานวนนักศึกษามีความเหมาะสม
19. ความพร้อมของเอกสารที่เป็นเครื่องมือในการให้คาปรึกษาระดับคณะ
20. ความพร้อมของเอกสารที่เป็นเครื่องมือในการให้คาปรึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย
21. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความสัมพันธ์ และ
ความเข้าใจอันดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และมหาวิทยาลัย
22. พบปะและบันทึกข้อมูลนักศึกษาในความดูแลอย่างสม่าเสมอ
23. มีการส่งผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทราบ

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

น้อย
ที่สุด

ภำคผนวก ข
ระเบียบกำรใช้บริกำรห้องคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรใช้ห้องสมุด
คำร้องขอสอบในกรณีขำดสอบปลำยภำค

ระเบียบกำรใช้บริกำรห้องคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
วันและเวลำเปิดให้บริกำร
สาหรับ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ช่วงเปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
ช่วงปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
สาหรับผู้เข้าฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ
ช่วงเปิด-ปิด ตามกาหนดการอบรม
(ในกรณีที่เปิดบริการในวันหยุดราชการและนอกเวลาปกตินั้น จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า)
กำรขอใช้บริกำร
บุคคลที่ขอใช้บริการคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา/ชั่วคราว และนักศึกษา
ของมหาวิทยาราชภัฏพระนคร กรณีหน่วยงาน/คณะ/โครงการต่างๆ มีความประสงค์จะใช้ห้องคอมพิวเตอร์ฯ
เพื่อการเรียนการสอน การอบรม ให้ทาบันทึกถึงผู้อานวยการศูนย์ฯ แจ้งล่วงหน้าก่อนใช้ห้องคอมพิวเตอร์
ประมาณ 3 วันทาการ
ข้อปฏิบัติในกำรใช้ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษำ
1. นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไปแต่งกายชุด
สุภาพ
2. นักศึกษาจะต้องนาบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือบัตรประจาตัวประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่
เคาน์เตอร์ทุกครั้งที่มาใช้บริการ (ไม่มีบัตรไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการ) และก่อนเข้าใช้เครื่องนักศึกษาจะต้องแลก
บัตรกับเจ้าหน้าทีก่อนทุกครั้ง ไม่อนุญาตให้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้แลกบัตร เข้าใช้บริการได้ 1 คน/เครื่อง
เท่านั้น
3. เมื่อนักศึกษาปลดล๊อคเครื่องแล้ว หากเกิดกรณีเครื่องที่ใช้เสีย/ขัดข้อง ให้นักศึกษาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่
เคาน์เตอร์ทันที ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องอื่นแทน
4. กรณีมีผู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับนักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการใช้เครื่องนั้น ให้ผู้นั้นติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ประจาเคาน์เตอร์ก่อน และให้รอพบได้ที่ด้านนอกห้องฯ (ห้ามเข้าไปในห้องเครื่องฯ ก่อนได้รับอนุญาต)
5. ห้ามนักศึกษาทาการเคลื่อนย้ายหรือสับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดัดแปลงระบบคาสั่ง
งาน ถอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือนาอุปกรณ์ที่มิใช่ของห้องบริการคอมฯ มาต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
ห้ามนาอุปกรณ์ใดๆ ออกนอกห้องคอมพิวเตอร์ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่โดยเด็ดขาด
6. ห้ามเก็บงานหรือ File ไว้ในเครื่อง (ทางห้องบริการคอมพิวเตอร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการ
สูญหายขึ้น)
7. ห้ามนักศึกษาเปิดรูปภาพ วีดีโอ เว็บไซต์ ที่ไม่เหมาะสม
8. รักษาความสะอาด ห้ามนาอาหาร และเครื่องดื่มใด ๆ เข้าในห้อง
9. ห้ามส่งเสียงดัง เปิดเพลง วิ่งเล่น หรือกระทาการรบกวนผู้อื่น
10. เมื่อพบปัญหาใดๆ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทันที

ผังกระบวนกำรให้บริกำรยืมหนังสือ (ห้องสมุด)
รับบัตรสมาชิกเพื่อ
Scan Barcode

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิก

มีหนังสือเกินกาหนด/เกิน
ไม่มีรายการค้างส่งหนังสือ

จานวนที่จะยืม แจ้งผู้ใช้บริการ
ว่าไม่สามารถยืมได้

ทารายการยืมผ่านระบบ VTLS

ประทับตราวันกาหนดส่ง

ลบสัญญาณแม่เหล็ก

คืนบัตรและหนังสือให้ผู้ใช้บริการ

ให้ผู้ใช้บริการประเมิน

สิ้นสุดการ

ความพึงพอใจในการให้บริการ

ให้บริการ

ผังกระบวนกำรให้บริกำรคืนหนังสือ
รับหนังสือเพื่อ
Scan Barcode

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อมูลวันกาหนดส่ง

เจ้าหน้าที่ Scan Barcode หนังสือ

เจ้าหน้าที่ Scan Barcode หนังสือ

ที่ผู้ใช้บริการ

ที่ผู้ใช้บริการ
นาหนังสือมาคืน

นาหนังสือมาคืน
(กรณีส่งหนังสือตามกาหนด)

(กรณีเกินกาหนดส่ง)
ระบบจะทาการแจ้งว่ามีค่าปรับ

ประทับตราส่งหนังสือ

สมาชิกชาระค่าปรับ
ตามที่ระบบแจ้งไว้

เพิ่มสัญญาณแม่เหล็ก

เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จ
ให้กับสมาชิก

ให้ผู้ใช้บริการประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่นาหนังสือขึ้นรถเข็น
เตรียมขึ้นชั้นให้บริการ

สิ้นสุดการ
ให้บริการ

ขั้นตอนกำรยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอสอบ
กรณีขำดสอบปลำยภำค

ภำคผนวก ค.
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการทาแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ (พน.)

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
บุคคลที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาใหม่ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด โดยมีขั้นตอนการรายงานตัวดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ บันทึกประวัติส่วนตัว พิมพ์ใบระเบียนประวัติโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน เข้าสู่ระบบ
ขั้นตอนที่ ๒ ลงชื่อรายงานตัว และยื่นเอกสารดังนี้
๑. ใบระเบียนประวัติ
๒. ใบ ปพ.๑ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
พร้อมสาเนา ๒ ฉบับ
๓. ทะเบียนบ้านของผู้มารายงานตัว พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๔. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มารายงานตัว พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๕. บัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือสาคัญต่างด้าว (ใช้เฉพาะกรณีบิดามารดาเป็นชาวต่างด้าว)
ของบิ ดา-มารดา พร้อมส าเนา ๑ ฉบั บ (หนังสือส าคัญ ต่างด้าวให้ ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าถัดไปที่แจง
รายละเอียดต่างๆ และหน้าที่ต่ออายุครั้งสุดท้าย
๖. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี) พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
หมายเหตุ
- เอกสารทุกฉบับ ให้เขียนชื่อ - สกุล สาขาวิชาเอกไว้ที่มุมบนด้านขวา และต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารทุกฉบับ
- เอกสารทุกฉบับมหาวิทยาลัยจะเก็บไว้เป็นหลักฐานและไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ ๓ ทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
เอกสารที่นักศึกษาจะได้รับในวันรายงานตัว มีดังนี้
๑. ประกาศแจ้งกาหนดการกิจกรรมต่างๆ
๒. เอกสารแจ้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการศึกษา (ห้ามทาหาย)
๓. คู่มือนักศึกษา
การลงทะเบียนรายวิชา
การลงทะเบียนเรียนเป็นกิจกรรมหลักสาคัญที่นักศึกษาต้องดาเนินการด้วยตนเองทุกภาคการศึกษา
ตลอดจนกระทั่งสาเร็จการศึกษา โดยจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจวิธีการ และขั้นตอนของการลงทะเบียน
อย่างรอบคอบ และ ปฏิบัติให้ถูกต้อง สามารถลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาที่ www.pnru.ac.th
โดยใช้รหัสผ่านที่ได้รับในวันรายงานตัวก่อนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนนักศึกษาควรศึกษาและ
ปฏิบัติดังนี้
๑. ศึกษาโครงสร้างและแผนการเรียนของตนเอง โดยศึกษาจากคู่มือนักศึกษาอย่างละเอียด กรณี
ตกแผนกการเรียนนักศึกษาจะต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง

๒. รายวิชาที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดไว้ในตารางเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
เป็นรายวิชาที่จัดตามแผนการเรียน โดยงานทะเบียนวัดผลจะดาเนินการบันทึกรายวิชาให้กับนักศึกษาทั้งหมด
ทุกรายวิชาที่ปรากฏในตารางเรียน นักศึกษาจะต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาให้ตรงกับ
รายวิชาที่เข้าเรียน
การลงทะเบียนเรียนแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. การลงทะเบียนปกติคือการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาตามสารับหรือ
ตารางเรียนโดยไม่เปลี่ยนแปลงรายวิชาในตารางเรียน สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอน
ตามลาดับดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1. เข้าเว็บไซด์ www.pnru.ac.th แล้วไปทีข่ ้อมูลด้านล่างสุด
2. เลือกระบบบริการนักศึกษา

3. คลิก Login ลงชื่อเข้าใช้ระบบบริการนักศึกษา

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

5. เลือกเมนูลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียนเรียน

6. ตรวจสอบรายวิชา ก่อนลงทะเบียนเรียน

7. เลือกเมนู การเงิน (Pay-in)

8. พิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน (Pay-in) ไปชาระเงินที่ธนาคาร ตามวันเวลา และธนาคารที่กาหนด

๒. การลงทะเบี ย นรายวิช าส าหรับ นักศึกษาตกแผนการเรียนคือการลงทะเบียนรายวิช าของ
นักศึกษาที่ตกแผนการเรียน ,การลงทะเบียนรายวิชาที่เกินจานวนหน่วยกิต , ลงทะเบียนรายวิชานักศึกษาต่าง
ประเภท ซึ่ งไม่ส ามารถด าเนิ น การลงทะเบี ยนรายวิช าผ่ านระบบออนไลน์ ได้ นั ก ศึ กษาต้องยื่น คาร้อ งของ
ลงทะเบียนรายวิชา ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนสาหรับนักศึกษา
กรณีไม่สามารถทาในระบบออนไลน์
รับคาร้องการลงทะเบียนเรียน
จากนักศึกษา

ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
3 วันทาการ

นาเอกสารประกอบการ
พิจารณา อนุญาต/ไม่
อนุญาต จากนายทะเบียน

บันทึกผลการลงทะเบียนเรียน
เข้าสู่ระบบงาน

ไม่อนุญาต

แจ้งผลการ
พิจารณาให้
นักศึกษา

ข้อควรทราบในการลงทะเบียน
๑. การขอลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องไม่มีหนี้สิ้นใดๆ กับมหาวิทยาลัย หากนักศึกษามีหนี้สินจะ
ถูก Lock การเข้าใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์
๒. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการชาระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามประกาศฯ ภายใน
วัน – เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเก็บเอกสารการชาระเงินไว้เป็นหลักฐาน
๓. รายวิชาที่ได้รับอักษร I หรือ P ไม่ต้องลงทะเบียนซ้า
๔. รายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อน นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาบังคับก่อน และมีผลการเรียนอย่างต่า
คือ D จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องได้ หากนักศึกษาลงทะเบียนผิดเงื่อนไข (ไม่เรียนรายวิชา
บังคับก่อน) ให้ถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไข
๕. หากนักศึกษาไม่ดาเนินการลงทะเบียน และไม่ชาระค่าธรรมเนียมในเวลาที่กาหนด นักศึกษา
จะต้องดาเนินการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา จึงจะมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
๖. ถ้านักศึกษาได้ลงทะเบียนโดยสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่ เข้าเรียนหรือคาดการณ์ผลการประเมินการ
เรียนไม่ผ่าน นักศึกษาควรดาเนินการยกเลิกรายวิชาบางรายวิชา หรือ ทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น เพื่อ
ไม่ให้ผลการประเมินรายวิชา เป็น E หรือ F แล้วแต่กรณี

การลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน รายวิชา
การลงทะเบี ย นรายวิช าที่ไม่เป็นไปตามสารับหรือตารางเรียนที่จัดไว้ให้ นั กศึกษาต้องดาเนิ นการ
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาได้ตามต้องการ โดยเลือกรายวิชาลงทะเบียนให้เป็นไปตามลาดับก่อนหลังให้ถูกต้อง
การเพิ่มรายวิชา กระทาได้ในกรณีที่จานวนหน่วยกิตยังไม่ครบจานวนที่กาหนดไว้ในตารางเรียนของ
แต่ละภาคการศึกษา (ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต)สาหรับภาคปกติ หรือ (ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต) สาหรับภาคกศ.พบ
กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา อาจขออนุมัติเรียนเกินกว่าหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในแผนการเรียน
โดยนักศึกษาต้อนยื่นคาร้องขออนุมัติเป็นรายกรณี
การถอนรายวิชา กระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๑. เป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
๒. เป็นรายวิชาที่ได้รับการโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
การเพิ่ม – ถอนวิชาเรียน นักศึกษาสามารถดาเนินทางระบบออนไลน์ เหมือนการลงทะเบียนปกติ หากกรณี
นักศึกษาตกแผนการเรียนต้องยื่นคาร้อง การเพิ่ม – ถอนวิชาเรียน (แบบพน.๒) ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

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

3. คลิก Login ลงชื่อเข้าใช้ระบบบริการนักศึกษา

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

๒. ไปที่เมนูลงทะเบียนออนไลน์

๓. นักศึกษาภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 22 หน่วยกิต
๔. ในการเพิ่มรายวิชา นักศึกษาต้องดูรหัสวิชา section และวันเวลาเรียนให้ถูกต้อง
๕. ในการถอนรายวิชา นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม-ถอน แล้วกดปุ่ม สีแดงเพื่อเลือก
เพิ่ม – ถอนรายวิชา

๖. เมื่อทาการเพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาได้ที่เมนู
ผลการลงทะเบียน

การชาระเงิน
การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษา
ชาระเงินค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ที่ขอเพิ่มและถอนรายวิชาภายในระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต้องชาระเงินเพิ่ม
ในกรณีเพิ่มรายวิชา และไม่สามารถถอนเงินคืนได้กรณีขอถอนรายวิชา
กาหนดการชาระเงินค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัย แบ่ง 3 ช่วงเวลาดังนี้
ช่วงที่ ๑ ๑– ๒๐ วัน

นับจากวันเปิดภาคการศึกษาชาระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งชาระเงิน

ช่วงที่ ๒ ๒๑– ๔๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา เป็นการชาระเงินล้าช้าโดยเสียค่าปรับวันละ
๕๐ บาทชาระเงินที่กองคลัง
ช่วงที่ ๓ ๔๑– ๖๐วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา เป็นช่วงขอผ่อนผันการลงทะเบียน โดยเสีย
ค่าปรับ โดยนักศึกษาต้องเขียนบันทึกขอผ่อนผันการชาระเงินล่าช้าที่คณะนักศึกษาสังกัด ชาระเงินที่กองคลัง
หมายเหตุ
ถ้าเป็นภาคฤดูร้อน จะแบ่งเป็น ๓ ช่วง ๆ ละ ๑๐ วัน
การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาประกอบด้วย การประเมินเพื่อปรับปรุง พัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอน และ การประเมินเพื่อตัดสินผลการศึกษา
ระบบทะเบี ยนและบริการการศึกษา เป็นระบบที่นักศึกษาจะต้องใช้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการศึกษาจะปรากฏบน web เมื่อวันที่อาจารย์ผู้สอนและคณะวิชาส่งผล
การศึกษาให้งานทะเบียนวัดผล โดยผลการศึกษาเข้าระบบงานทะเบียนวัดผล และระบบจะคานวณเฉพาะ
รายวิชาที่ได้รับผลการศึกษาเท่านั้น ถ้ารายวิชาใดงานทะเบียนวัดผลยังไม่ได้รับระบบก็จะยังไม่นารายวิชานั้นๆ
มาคานวณ
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

ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่า
กว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ากว่า ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
กรณี วิชาเลือก ถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ส่วนการ
ประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนน
ต่ากว่า “C” ถือว่า สอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้า ได้ระดับการประเมินผลต่ากว่า “C”
เป็นครั้งที่สอง ถือว่า พ้นสภาพเป็นนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษาขอลงทะเบียนรายวิชาเลือกอื่นแทนรายวิชาเลือกที่สอบไม่ผ่าน รายวิชาที่สอบไม่ผ่าน
จะได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็น “E”และนามาคานวณค่าคะแนนเฉลี่ยด้วย
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังนี้
ผลการศึกษา

ระดับการประเมิน

ผ่านดีเยี่ยม

PD (Pass with Distinction)

ผ่าน

P (Pass)

ไม่ผ่าน

F (Fail)

ระบบคะแนนนี้ใช้สาหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้ เรียนเพิ่มตามข้อกาหนดเฉพาะ
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้คะแนนเฉลี่ย
มี 2 ประเภท
1. คะแนนเฉลี่ยประจาภาค (GPA.=Grade Point Average) หมายถึงผลเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ใน
แต่ละวิชาของแต่ละภาคภาคศึกษา
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (CUM.GPA.-Cumulative Grade Point Average) หมายถึง ผลเฉลี่ยของ
คะแนนที่ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ที่เริ่มศึกษา ถึง ภาคการศึกษาสุดท้ายที่ทราบผลการศึกษา

วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและคะแนนเฉลี่ยสะสม
1. วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจาภาค (GPA.=Grade Point Average)
วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจาภาคทาได้ตามลาดับขั้นตอนต่อไปนี้คือ
1.1 แทนค่าเกรดที่ได้ในแต่ละวิชา โดยกาหนดให้
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 หรือถูกมหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์โดยจะไม่นาหน่วยกิตของวิชาที่ได้ W ไปคิดคะแนน
เฉลี่ยทั้ง 2 ประเภท)
1.2 นาค่าเกรดที่สอบได้ของแต่ละวิชาคูณกับจานวนหน่วยกิต
1.3 นาค่าที่คูณได้จากข้อ 1.2 ของทุกวิชารวมกัน
1.4 นาผลรวมข้อมูล 1.3 หารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมดในภาคเรียน (ยกเว้น
W กับ I ไม่นามาคิดและไม่นับหน่วยกิต)
1. วิธีคิดคะแนนเฉลี่ย
ตัวอย่าง : ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
วิชา
หน่วยกิต
เกรด
คะแนนที่ได้
1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสืบค้น
3(3-0)
A
4.00x3 =12.00
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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 : ประจาภาคการศึกษาที่ 1 (GPA) 43.50 = 2.90
15

2. วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม
(CUM.GPA.=Cumulative Grade Point Average)
วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม ทาได้โดยนาค่าของคะแนนที่ได้ทั้งหมดหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่เรียน
มาแล้วทั้งหมดตั้งแต่ต้น
ตัวอย่าง : ภาคเรียนที่ 2
รหัส

วิชา

2500107
4011309
3521101
3541101
3591105
5041101
5033204
รวม

ความจริงของชีวิต
ฟิสิกส์พื้นฐาน
การบัญชี 1
หลักการตลาด
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
หลักการสื่อสาร
เห็ดและการผลิตเห็ด

หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2
21

เกรด
A
C
B+
C
B
D+
D

คะแนนที่ได้

4.00x3 =12.00
2.00x3 = 6.00
3.50x3 = 10.50
2.00x3 = 6.00
3.00x3 = 9.00
1.50x3 = 4.50
1.00x3 = 3.00
51.00

คะแนนเฉลี่ย : ประจาภาคการศึกษาที่ 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 ซึ่งจะไม่น่าจานวนหน่วยกิตของวิชานั้นมารวมในการคิดคะแนนเฉลี่ย
ประจาภาคและคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตัวอย่าง : ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
วิชา
หน่วยกิต
เกรด คะแนนที่ได้
1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสืบค้น
3(3-0)
A
4.00x3 =12.00
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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 : ประจาภาคการศึกษาที่ 1 (GPA) 37.50 = 3.12
12

4. การรอผลการเรียน (I)
วิชาที่ไม่ทราบผลการเรียนเป็นเกรดจะบันทึก I และไม่นับจานวนหน่วยกิต ของวิชานั้นมารวมในการคิด
คะแนนเฉลี่ยประจาภาคและคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตัวอย่าง : ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

วิชา

1500102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสืบค้น

3(3-0)

A

4.00x3 =12.00

1500101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

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

หน่วยกิต

เกรด

คะแนนที่ได้

9

28.50

คะแนนเฉลี่ย : ประจาภาคการศึกษาที่ 1 (GPA) 28.50 = 3.16
9

การโอนผลการเรียนและยกวันการศึกษารายวิชา
“การโอนผลการศึกษา” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษา
จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้น การศึก ษารายวิช า” หมายความว่า การน าหน่ ว ยกิต ของรายวิช าที่ เคยศึ กษาหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก และหมายความรวมถึงการเทียบเนื้อหาของ
รายวิชาระหว่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้เคยศึกษา
มาแล้ว
การขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการศึกษารายวิชา มีขั้นตอนดังนี้
๑. กรอกรายละเอียดในคาร้องขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการศึกษารายวิชา (คาร้อง พน.
๑๒ หรื อ พน.๑๓) ให้ ค รบถ้ว นพร้ อ มแนบผลการเรียนและค าอธิ บ ายรายวิช า ที่ เคยได้ ศึ ก ษามาแล้ ว เพื่ อ
ประกอบการพิจารณา
๒.

นาคาร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีเพื่อพิจารณา

๓.

ส่งคาร้องที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

๔. ขอรั บ ผลการพิ จ ารณาหลั งจากยื่น ค าร้อ งโดยติ ดตามผลที่ ส านั ก ส่ งเสริม วิช าการและงาน
ทะเบียน ได้ก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1
๕. นักศึกษาชาระเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมใน
การโอนผลการเรียนและยกเว้นการศึกษารายวิชา พ.ศ.2558
๕.๑ ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนรวมทุกหน่วยกิต 500บาท

๕.๒ ค่าธรรมเนียมการยกเว้นการศึกษารายวิชาหน่วยกิตละ 50บาท
๖. นักศึกษาส่งหลักฐานการชาระเงินและสาเนาผลการพิจารณาที่สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อเป็นหลักฐานในการประมวลผลการสาเร็จการศึกษา
หมายเหตุ
๑. การโอนผลการเรียนและยกเว้นการศึกษารายวิชาต้ องดาเนินการภายในภาคการศึกษาแรกที่
เข้าศึกษาและต้องไม่เคยได้รับการพิจารณาการโอนผลการศึกษาหรือยกเว้นการศึกษารายวิชามาก่อน
๒.

การโอนผลการเรียนและยกเว้นการศึกษารายวิชา ทาได้เพียงครั้งเดียวตลอดหลักสูตร

๓. ผลการศึกษาของรายวิช าที่ยกเว้น การศึกษาจะต้ องไม่ ต่ากว่า “C” และยกเว้น การศึกษา
รายวิชาได้เพียง ๓ ใน ๔ ของหน่วยกิตรวมซึ่งกาหนดในสาขาที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
๔. นักศึกษาจะต้องไม่ลงทะเบียนรายวิชาที่ได้รับการโอนผลการเรียนและหรือได้รับการยกเว้น
การศึกษา ถ้าลงทะเบียนซ้าจะต้องดาเนินการถอนรายวิชา หรือยกเลิกรายวิชานั้น

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๑. ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคที่ ๒ เเละ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๓ สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
๒. ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคที่ ๔ ที่ ๖
ที่ ๘ สาหรับนักศึกษาภาคปกติ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
๓.

ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐

๔. ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษาเป็นครั้งที่ ๒
๕.

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา

๖.

นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกไม่ลงทะเบียนเรี ยนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย

กาหนด
๗. นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยไม่ได้ยื่นคาร้องขอลาพัก
การศึกษา และชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
๘.

นักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนดในข้อ ๑๑.๖

๙. นักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษาทั้งนี้การนับ
ภาคการศึกษาที่เรียนให้นับรวมภาคการศึกษาที่มีการรักษาสภาพนักศึกษา หรือให้พักการศึกษาด้วย

การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่จะจบการศึกษาให้เข้า “ระบบบริการการศึกษา” เมนู “ตรวจจบ” เพื่อตรวจสอบว่าเรียน
ครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วหรือยัง (ระบบนี้เป็นเครื่องช่วยตรวจสอบเท่านั้น อาจจะมีรายวิชาอยู่ผิดหมวด
บ้างเพราะมีปัญหาเรื่อง Version ของหลักสูตร)
เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างและทุกเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้ดาเนินการตามขั้น ตอนการขอ
สาเร็จการศึกษาได้เลย เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและดาเนินการโยกรายวิชาให้อีกครั้ง แต่บางครั้งอาจเกิดความ
ผิดพลาด (เนื่องจากระบบไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกเงื่อนไขตามโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละคณะวิชา) ถ้า
นักศึกษาได้สารวจหรือตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดว่าตนเองจบการศึกษา ให้นักศึกษาดาเนินการตาม
ขั้นตอนการขอสาเร็จการศึกษา
ทุกๆ ภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา ได้
เมื่อหมดกาหนดการเพิ่ม – ถอน รายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา (กาหนดตามปฏิทินการศึกษา)
ถ้านักศึกษาเคยยื่นคาร้องแล้ว ภายหลังทราบผลการศึกษาปรากฏว่านักศึกษาไม่จบการศึกษานั้นๆ แล้ว
ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอจบการศึกษาใหม่ทุกครั้ง

ขั้นตอนการสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาเขียนคาร้อง

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษายื่นคาร้อง
ขอสาเร็จการศึกษาที่งานทะเบียนวัดผล

งานทะเบียนวัดผล
ตรวจสอบเงื่อนไขสาเร็จการศึกษา

งานทะเบียนวัดผลและคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการศึกษา
เสนอคณะกรรมการ
สภาวิชาการพิจารณา
เห็นชอบการให้ปริญญา

เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา

งานทะเบียนวัดผล
ประกาศรายชื่อ

งานทะเบียนวัดผลแจ้ง
นักศึกษา

หมายเหตุ
๑.

มหาวิ ท ยาลั ย จะไม่ ด าเนิ น การขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ไม่ ยื่ น ค าร้ อ งขอส าเร็ จ

การศึกษา
๒. เมื่อนักศึกษายื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาเรียบร้ อยแล้ว เกิดเปลี่ยนใจต้องการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาต่อไป ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอยกเลิกการจบการศึกษาโดยเร็วที่สุด ก่อนที่งานทะเบียน
วัดผลจะได้รับผลการศึกษาทุกรายวิชา มิฉะนั้นงานทะเบียนวัดผลจะดาเนินการเสนอรายชื่อผู้สมควรสาเร็จ
การศึกษาต่อคณะกรรมการวิชาการและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป
คุณสมบัติผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
1. มีความประพฤติดี
2. สอบได้ในรายวิชาต่างๆครบถ้วนตามที่หลักสูตรและสภามหาวิทยาลัยกาหนด รวมทั้งผ่านเกณฑ์ตาม
ข้อกาหนดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
3. ไม่ติดค้างระดับคะแนน “E” “F” และ “I” ในรายวิชาที่ลงทะเบียน
4. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
5. มีเวลาเรียนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษานี้

การรักษาสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาจนกระทั่ง สาเร็จการศึกษา หาก
ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาใด จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ดาเนิ น การรักษาสถานภาพการเป็ น นั กศึกษาก่อนสอบปลายภาคการศึกษานั้น ๆ ซึ่งมีขั้นตอนดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
หมายเหตุ
1. การลาพักการศึกษา กระทาได้ครั้งละไม่เกิน ๒ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้าจาเป็นต้องลาพักการศึกษา
ต่อให้ยื่นคาร้องใหม่ การลาพักการศึกษาทุกครั้งต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
2. ถ้านักศึกษาชาระเงินลงทะเบียนภาคการศึกษานั้นแล้วไม่ต้องชาระเงินค่ารักษาสถานภาพฯ แต่ต้อง
ดาเนินการขอยกเลิกรายวิชา (Withdraw) ที่ลงทะเบียนเรียนไว้ทั้งหมด

ขั้นตอนการขอรักษาสถานภาพ
นักศึกษารับคาร้อง (พน.10) ได้ที่กลุ่มงานทะเบียน
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

กรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน

นาเอกสารผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณา/ลงนาม
นาคาร้องมายื่นที่กลุ่มงานทะเบียน

รับใบนัดรับเอกสาร
นาใบนัดรับอกสาร
มารับคาร้องที่กลุ่มงานทะเบียน
นาคาร้องไปยื่นที่ฝ่ายการเงินเพื่อชาระเงิน
ถ่ายสาเนาใบเสร็จ 1 ชุด มายื่นที่กลุ่มงานทะเบียน
เพื่อบันทึกข้อมูล

การขอยกเลิกวิชาเรียน (Withdraw)
การยกเลิกรายวิชา คือการถอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ หลังจาก
เลยกาหนดการเพิ่ม -ถอนรายวิชา โดยไม่ต้องการให้อาจารย์ ผู้สอนประเมินผลการการเรียนทาให้สอบตก(ไม่
ผ่าน) ทาให้ไม่สาเร็จการศึกษา หรือค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง
ถ้าหากนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาแล้วแต่ไม่เข้าเรียน หรือมีคะแนนระหว่างภาคต่าควรดาเนินการ
ยกเลิกรายวิชาเรียนนั้น
ขั้นตอนการทายกเลิกรายวิชา (w) ออนไลน์
1.
2.

เข้าเว็บไซด์ www.pnru.ac.th แล้วไปทีข่ ้อมูลด้านล่างสุด
เลือกระบบบริการนักศึกษา

3. คลิก Login ลงชื่อเข้าใช้ระบบบริการนักศึกษา

4.

ลงชื่อเข้าใช้งานโดย ใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่านแล้วคลิกปุ่ม Login เข้าสู่ระบบ

5.

ไปที่เมนูผลการลงทะเบียนออนไลน์

6. จะแสดงผลการลงทะเบี ย น ในภาคการศึ ก ษาปั จ จุ บั น คลิ ก ที่ เครื่ อ งหมายบวกสี แ ดง
ด้านหลังรายวิชาที่ต้องการจะทาการยกเลิกรายวิชา รายวิชาที่ทาการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว จะมีตัวอักษร w สี
แดงขึ้นอยู่ห น้ารหั สวิชานั้ น และที่ด้านหลังวิช านั้นจะมีเครื่องหมายลบสีเขียวแสดงขึ้นมา ถ้าต้องการที่จะ
ยกเลิกการทา W ให้กดปุ่มเครื่องหมายลบสีเขียว รายวิชาที่ทาการยกเลิก ไปแล้วจะกลับคืนมา

7. เมื่อทาการยกเลิกรายวิชาเรียบร้อย ตามที่ต้องการแล้ว ให้กดไปที่เมนู ผลการเรียน เลือก
เทอม-ปี และสั่งพิมพ์เอกสารใบแจ้งการลงทะเบียน w รายวิชาออนไลน์ ออกมา แล้วนามาส่งที่ฝ่ายทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา

ขั้นตอนการยกเลิกรายวิชาสาหรับที่ตกแผนการเรียน

1

การขอยกเลิกวิชาเรียน
นักศึกษาขอคาร้อง (พน.11)

ต้องกระทาให้เสร็จสิ้น

ที่สานักส่งเสริมวิชาการฯ

ก่อนถึงกาหนดการสอบปลายภาค
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ตามปฏิทิน

๒

แจ้งอาจารย์ผู้สอนที่รับทราบและลงนาม

๓

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบและลงนาม
ถ้ายกเลิกวิชาเรียนต้องลงทะเบียน

๔

นักศึกษาขอคาร้อง (พน.11)

รายวิชาเดิมในภาคการศึกษาต่อไป

ที่สานักส่งเสริมวิชาการฯ

ถ้ายกเลิกรายวิชาเลือกอาจเลือกเรียน

หมายเหตุ
การยกเลิ ก รายวิ ช า เป็ น การด าเนิ น การเพื่ อ ยกเลิ ก วิ ช าเรี ย นหลั ง จากที่ นั ก ศึ ก ษาช าระเงิ น
ค่าลงทะเบียนแล้วและจะไม่ได้รับเงินคืน ดังนั้นถ้านักศึกษาไม่ต้องการเรียนรายวิชาใดในภาคเรียนนั้นจะต้องยื่น
คาร้อง (พน. 2) ขอถอนวิชาเรียนนั้นออกในช่วงกาหนดวันเพิ่ม – ถอน ซึ่งจะทาให้นักศึกษาไม่ต้องเสียเงินค่า
หน่วยกิต ในรายวิชานั้น

แบบฟอร์มคาร้องต่างๆ (พน.)

พน 11

ภำคผนวก ง
ประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘

เพื่อให้การประเมินผลการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘
(๒) และมาตรา ๒๒(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จึงกาหนดระเบียบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบี ย บนี้ ให้ ใช้ ส าหรั บ การประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริญ ญา ปริญ ญาตรี และ
ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) นับจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”

หมายความว่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

“สภามหาวิทยาลัย”

หมายความว่า

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

“อธิการบดี”

หมายความว่า

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

“นักศึกษาภาคปกติ”

หมายความว่า

นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันที่ทาการปกติ

“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นั กศึ ก ษ าที่ เข้ าศึ ก ษ าต าม โค รงก ารก าร
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นใดที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ
“ภาคการศึกษาปกติ”

หมายความว่า

“ ภาคการศึกษาฤดูร้อน” หมายความว่า

ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย
ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาปลาย

“อาจารย์ที่ปรึกษา”
หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยคาแนะนา
ของคณบดีเพื่อให้ทาหน้าที่แนะนานักศึกษาและให้คาปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่นๆ
“ศูนย์บริการการศึกษา” หมายความว่า
พระนคร ที่ตั้งอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย

ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ

ข้อ ๕

การประเมินผลการศึกษา

ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการศึ ก ษาในรายวิ ช าต่ า งๆ ตามหลั ก สู ต ร โดยการวั ด ผลจะต้ อ งท า
ตลอดภาคการศึกษาด้วยวิธีต่างๆ เช่น การสอบย่อย การรายงาน การทางานกลุ่ม การสอบกลางภาค และ
มีการสอบปลายภาคเรีย น โดยคิดคะแนนเก็บ ระหว่างภาคให้ อยู่ในระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เว้น แต่
รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินในลักษณะอื่นนอกจากการสอบปลายภาค
๕.๑ ผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค
๕.๑.๑ นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต้องยื่นคาร้อง
ขอมี สิ ท ธิ์ ส อบพร้ อ มหลั ก ฐานแสดงเหตุ จ าเป็ น ของการขาดเรี ย น โดยยื่ น ที่ ส านั ก ส่ งเสริ ม วิ ช าการและ
งานทะเบียนก่อนสอบปลายภาค ๓ สัปดาห์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสิทธิ์ในการเข้าสอบ นักศึกษาที่มี
เวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะหมดสิทธิ์สอบ
๕.๑.๒ ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดจะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องยื่นคาร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
ก่อนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห์ หากไม่ดาเนินการใดๆให้ผู้สอนส่งผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่
กรณี
๕.๒ การประเมินผลการศึกษารายวิชาต่างๆตามหลักสูตรมี ๒ ระบบ ดังนี้
๕.๒.๑ 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

ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิช าใดต่ากว่า ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่า
จะสอบได้ กรณี วิช าเลื อกถ้าได้ระดับ คะแนนต่ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิช าอื่นได้ ส่ว น
การประเมิน ผลรายวิช าเตรีย มฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ และรายวิช าฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ถ้าได้รับการประเมินผลต่ากว่า
“C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพเป็นนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาขอลงทะเบี ย นรายวิ ช าเลื อกอื่ น แทนรายวิช าเลื อกที่ ส อบไม่ ผ่ าน รายวิช าที่
สอบไม่ผ่านจะได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็น “E”

๕.๒.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังนี้
ผลการศึกษา

ระดับการประเมิน

ผ่านดีเยี่ยม

PD (Pass with Distinction)

ผ่าน

P (Pass)

ไม่ผ่าน

F (Fail)

ระบบคะแนนนี้ใช้สาหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกาหนด
เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “ F ” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา ให้ได้ผลการประเมินเป็น “P”
ข้อ ๖ สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้
Au (Audit)ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdraw)ใช้ส าหรับ การบั นทึ กรายวิช าที่ ได้ รับ อนุ มั ติให้ ย กเลิ ก รายวิช านั้ น โดยต้ อ ง
ดาเนิ น การให้ เสร็จสิ้ น ก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สั ปดาห์ และใช้ในกรณี ที่นักศึกษาลาพั ก
การศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
I (Incomplete) ใช้ ส าหรั บ การบั น ทึ ก การประเมิ น ผลในรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษายั ง ท างาน
ไม่ส มบู รณ์ เมื่อสิ้ น ภาคการศึกษาหรือใช้สาหรับบันทึกรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้อง
ดาเนินการขอรับการประเมินผล เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับ
คะแนน “I”ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีนักศึกษายังทางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้ ตามเวลา
ที่กาหนดให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และส่งผลการประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่
ภายในภาคการศึกษาถัดไป
(๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบ และมหาวิ ทยาลัยไม่อนุญาตให้สอบหรือมหาวิทยาลัยอนุญาต
ให้สอบแต่ไม่มาสอบภายในภาคการศึกษาถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “E” หรือ “F”
โดยอัตโนมัติ
(๓) นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนเป็น “I” ในภาคการศึกษาสุดท้ายและดาเนินการแก้
“I” ในภาคการศึกษาถัดไปต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๗ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ ย ประจาภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสม ให้ คิดเป็ นเลขทศนิ ยม
2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่ยังมีผลการศึกษาเป็น “I” ไม่นาหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย
๗.๑ กรณีที่สอบตกทั้งรายวิชาเลือกและรายวิชาบังคับ ให้นาหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบตก
มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

๗.๒ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนวิชาที่ระบุไว้
ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ ๘ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ากับ
รายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชา
เรียนครบตามหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่
ข้อ ๙ นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ เมื่อนักศึกษากระทาผิดหรือร่วมกระทาผิดระเบียบการสอบ
ให้คณะกรรมการที่สภาวิชาการแต่งตั้งพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทาผิดระเบียบการสอบแล้วรายงานผลการ
พิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการลงโทษและแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เ กี่ยวข้องทราบ โดยมีแนวทางการ
พิจารณาโทษดังต่อไปนี้
๙.๑ ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต เช่น ส่งกระดาษคาตอบให้เพื่อน สอบแทนกัน หรือ
คัดลอกคาตอบจากเอกสาร ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระทาผิดระเบียบการสอบ ส่วน
รายวิชาอื่น ที่นั กศึกษาผู้ นั้ น ลงทะเบี ย นเรียนไว้ให้ ได้ผ ลการสอบตามที่ส อบได้จริง และให้ พิจารณาสั่งพั ก
การศึกษานักศึกษาผู้นั้น ๑ ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยในภาคการศึกษาถัดไป หรืออาจให้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาก็ได้
๙.๒ ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนา เช่น การเปิดโอกาสให้เพื่อนลอกคาตอบ การโน้ ตย่อ
เข้าห้ องสอบ แต่ยังไม่มีโอกาสลอกคาตอบ ให้ ลงโทษโดยให้ ได้รับ “E” หรือ “F” ในรายวิช าที่กระทาผิ ด
ระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา
๙.๓ ถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นตามที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษตาม
ควรแก่ความผิดนั้น แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษต่าสุดของความผิดประเภททุจริต
๙.๔ ถ้านั กศึกษากระทาผิ ดหรือร่ว มกระทาผิ ดอื่นๆที่เกี่ยวกับการสอบให้ คณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทาผิดระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่
ความผิดนั้น
๙.๕ การให้ พักการศึกษาของนักศึกษาตามคาสั่ งของมหาวิทยาลั ย ให้ เริ่มเมื่อสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษาที่กระทาผิดนั้นโดยให้มีระยะเวลาการลงโทษต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษา
เข้าเป็นระยะเวลาการศึกษา
ข้อ ๑๐ นักศึกษาที่ถูกสั่งพัก การศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา
ข้อ ๑๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๑.๑ มีความประพฤติดี
๑๑.๒ สอบได้ ในรายวิช าต่ า งๆ ครบถ้ ว นตามที่ ห ลั ก สู ต ร และสภามหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด
รวมทั้งการผ่านเกณฑ์ตามข้อกาหนดต่างๆของมหาวิทยาลัย
๑๑.๓ ไม่ติดค้างระดับคะแนน “E”“F”และ “I”ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
๑๑.๔ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๑.๕ ผ่านการประเมินความสามารถทางทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
ตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด

๑๑.๖ มีเวลาเรียนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาดังนี้
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 เวลาศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า ๘ ภาคการศึ ก ษา และ
ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ใช้ เวลาศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐ ภาคการศึ ก ษา และ
ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
หลั กสู ตรปริญ ญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษา และ
ไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ใช้ เวลาศึก ษาไม่ น้ อยกว่า ๑๓ ภาคการศึ กษา และ
ไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปี) ใช้ เวลาศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ ภาคการศึ ก ษา และ
ไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
ข้อ ๑๒ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาปกติ
ภาคที่ ๒ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๓ สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
๑๒.๒ ผลการประเมิน ได้ค ะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อ สิ้ น ภาคการศึก ษาปกติ
ภาคที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ สาหรับนักศึกษาภาคปกติ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ สาหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ
๑๒.๓ ลงทะเบียนเรียนครบตามที่ หลักสูตรกาหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ากว่า ๑.๘๐

๑๒.๔ ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และสหกิจศึกษาเป็นครั้งที่ ๒
๑๒.๕ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา
๑๒.๖ นั กศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๒.๗ นั ก ศึ ก ษาที่ ไม่ ล งทะเบี ย นเรี ย นภายในเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด โดยไม่ ได้
ยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษา และชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
๑๒.๘ นั ก ศึ ก ษาที่ ใช้ เวลาศึ ก ษาเกิ น กว่ า ระยะเวลาการศึ ก ษาที่ ม หาวิท ยาลั ย ก าหนด
ในข้อ ๑๑.๖
๑๒.๙ นักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา
ทั้งนี้ การนับ ภาคการศึกษาที่เรียนให้ นับรวมภาคการศึกษาที่มีการรักษาสภาพนักศึกษา หรือ
ให้พักการศึกษาด้วย
ข้อ ๑๓ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง
๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ ๑๑.๖และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีผ่านเกณฑ์ตามข้อกาหนดของหลักสูตร
และของสภามหาวิทยาลัย แต่ได้ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐ อาจขอรับอนุปริญญาได้ ทั้งนี้ต้อง
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่า ๑.๘๐
ข้อ ๑๔ ผู้สาเร็จการศึกษา จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑๔.๑ คุณสมบัติด้านการศึกษาของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
๑๔.๑.๑ สอบได้รายวิชาเฉพาะด้าน ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรื อ
ไม่ได้ “F“ ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
๑๔.๑.๒ สอบได้รายวิชาในหมวดวิชาอื่นๆไม่ต่ากว่า “C” และอาจได้รับผลการประเมิน
บางรายวิชาในระดับคะแนน “D” ได้ไม่เกิน ๒ รายวิชา
๑๔.๑.๓ ไม่เคยเรียนซ้ารายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๔.๑.๔ ไม่เคยเรียนซ้าเพื่อนับหน่วยกิตในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
(Audit) มาก่อน
๑๔.๑.๕ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๐ ขึ้นไปสาหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และ
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๒๕ ขึ้นไป สาหรับเกียรตินิยมอันดับสอง
กรณี ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) ต้ อ งได้ ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย
ตามเกณฑ์ในวรรคแรกทั้งในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
๑๔.๑.๖ เรี ย นจบภายในก าหนดเวลาไม่ เกิ น จ านวนปี ที่ ระบุ ไว้ ในหลั ก สู ต รนั ก ศึ ก ษา
ภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร ไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม

๑๔.๒ คุ ณ สมบั ติ ด้ านคุ ณ ธรรม จริยธรรม นั ก ศึก ษาที่ จะได้ รับ ปริญ ญาเกี ยรติ นิ ยมจะต้ อ ง
เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ รางวัลการเรียนดี
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลการเรียนดี จะต้องมี ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดแต่ละสาขาวิชา
ทั้งนี้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๖๐ และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๒
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัตผิ ลการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๑๗ ให้ อธิการบดีเป็ น ผู้ รักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณี ที่มีปัญ หา
จากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ว่าด้วยการยกเว้นการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2560
--------------------------------เพื่ออนุวัตตามความในมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กาหนดโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สถาบันอุดมศึกษายึดถือเป็นแนวปฏิ บัติในการ
จัดการศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 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
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2560”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕59
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการยกเว้นการศึกษารายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)” หมายความว่า ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
“สถาบั น อุดมศึกษาอื่น ” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ระดับหลังชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
“การยกเว้นการศึกษา” หมายความว่า การนาหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
เคยศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือของสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาใช้โดยที่ไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
และหมายความรวมถึงการเทียบเนื้อหาของรายวิชาระหว่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกับหลักสูตรของสถาบัน
อุดมศึกษาอื่น ที่ได้ศึกษามาแล้ ว หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึ กอาชีพ หรือจาก
ประสบการณ์การทางาน

ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิขอยกเว้นการศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(๒) สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๓) ผ่านการศึกษาอบรมที่มีเนื้อหาและจานวนชั่วโมงเทียบได้กับรายวิชาที่จะขอยกเว้นการศึกษา
ข้อ ๖ เงื่อนไขในการยกเว้นการศึกษา
(๑) เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญาที่
เข้าศึกษา ในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะได้รับการยกเว้นการศึกษาได้ จานวนไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต และ
จะต้องเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอีก จานวนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ดังนี้
(ก) กลุ่มวิชาบังคับ ให้เลือกเรียน จานวน ๑๕ หน่วยกิต คือ
- กลุ่มวิชาภาษา ให้เลือกเรียน ๑ รายวิชา จานวน ๓ หน่วยกิต โดยไม่ให้ซ้ากับรายวิชาที่ได้
ศึกษามาแล้ว
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียน ๒ รายวิชา จานวน ๖ หน่วยกิต โดยไม่ให้
ซ้ากับรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียน ๑ รายวิชา จานวน ๓ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการ ให้เลือกเรียน ๑ รายวิชา จานวน ๒ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลานามัย ให้เลือกเรียน ๑ รายวิชา จานวน ๑ หน่วยกิต
(ข) กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียน ๑ รายวิชา จานวน ๓ หน่วยกิต
(๒) กรณีที่ได้ศึกษาครบทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาใดๆ ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชา
ที่เหลือ เพื่อให้จานวนหน่วยกิตครบจานวน ๑๘ หน่วยกิต
(๓) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการศึกษาของนักศึกษา
โดยใช้ อักษรย่อ “P” (Pass) ในช่องระดับคะแนน
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาเพื่อเสนออนุมัติการยกเว้น
การศึกษา
ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60

(รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ว่าด้วยการโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการศึกษารายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อ ให้เป็น ไปตามเจตนารมย์ข องมาตรา ๑๕ วรรค ๓ แห่ง พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่กาหนดให้มีการเทียบโอนผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย และอาศัยอานาจตามความในมาตรา๑๘(๒)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงกาหนดระเบียบว่าด้วยการโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการศึกษารายวิชา
พ.ศ.๒๕๔๘ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการโอนผลการศึกษาและ
การยกเว้นการศึกษารายวิชาพ.ศ.๒๕๔๘
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ คาสั่งใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการศึกษารายวิชา ซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”

หมายความว่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

“อธิการบดี”

หมายความว่า

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

“นักศึกษาภาคปกติ”

หมายความว่า

นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันที่ทาการปกติ

“นักศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความว่า
นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษ าตามโครงการการจั ด
การศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นใดที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ
"มหาวิทยาลัยอื่น"
หมายความว่า
มหาวิท ยาลั ยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ มีการ
จัดการเรียนการสอนระดับหลังชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง
"การโอนผลการศึกษา"
หมายความว่า
การน าหน่ ว ยกิ ต และค่ า ระดั บ คะแนนของ
ทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมาใช้โดยไม่ต้องศึกษา
รายวิชานั้นอีก
"การยกเว้นการศึกษารายวิชา" หมายความว่า การน าห น่ วยกิ ต ของรายวิ ช าที่ เค ยศึ กษ า
ในหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก และ
หมายความรวมถึงการเทียบเนื้อหาของรายวิชาระหว่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับหลักสูตร
ของสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษามาแล้ว และ/หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
หรือ จากประสบการณ์การทางาน

"การประเมินผล"
หมายความว่า การสอบภาคทฤษฎี หรือการสอบสัมภาษณ์ หรือการสอบ
ภาคปฏิบัติในรายวิชา หรือการนาเสนอแฟ้มสะสมผลงาน หรือการนาเสนอโครงงาน วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิ์ขอโอนผลการศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไป
(๑) ผู้ที่เคยศึกษาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มาแล้วและยังไม่สาเร็จการศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับเดิมอีก
(๒) ผู้ที่เคยศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือหลักสูตร
(๓) ผู้ที่ขอย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(๔) ผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครหรือผู้ที่ศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แล้ว
เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(๕) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาโปรแกรมวิชานั้นในระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
แล้วเข้าศึกษาโปรแกรมวิชานั้นในระดับปริญญาตรี
ข้อ ๖ เงื่อนไขในการโอนผลการศึกษา
(๑) ผู้ขอโอนต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ หรือนักศึกษาภาคพิเศษตามโครงการอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่ง
(๒) ผู้ขอโอนต้องไม่เคยถูก สั่งให้ออกจากสถานศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)
(๓) การโอนต้ องโอนทั้ งหมดทุ กรายวิ ช าที่ เคยศึ กษามา โดยไม่ จ ากั ดจ านวนหน่ วยกิ ตที่ ขอ
โอนผลการศึกษา
(๔) การรับย้าย ต้องไม่มีรายวิชาที่ผลการเรียนเป็น “I” (Incomplete)
ข้ อ ๗ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ข อยกเว้ น การศึ ก ษารายวิ ช า ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ต่ อ ไปนี้
(๑) ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ เคยศึ ก ษาจากสถาบั น ราชภั ฏ หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
(๒) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
(๓) ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(4) ผู้ที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
(๕) ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการและ
การประกอบอาชีพที่เทียบได้ในรายวิชาหรือสาขาวิชานั้นๆ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการ
ข้อ ๘ เงื่อนไขในการยกเว้นการศึกษารายวิชา
(๑) ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(๒) การขอยกเว้นการศึกษาของผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษา
ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทางาน ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
วิธีการประเมินผลเพื่อขอยกเว้นการศึกษารายวิชา และจัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
(๓) ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับ อนุป ริญ ญาหรือ
ปริญญาตรีในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง ให้ยกเว้นการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด โดย
ไม่นาเงื่อนไขข้อ ๘ (๑) และข้อ ๙ มาพิจารณา

(๔) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา รวมแล้วต้องไม่เกินสามในสี่ของจานวนหน่วยกิ
ตซึ่งกาหนดไว้ในโปรแกรมวิชาหรือสาขาที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลา
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ
(๕) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาให้บันทึกไว้ในระเบียนการศึกษาของนักศึกษา โดย
ใช้อักษรย่อ "P" ในช่องระดับคะแนน ส่วนผู้ที่ได้รับการยกเว้นผลการศึกษาตามข้อ ๘ (๓) ให้นับหน่วยกิต
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป รวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการศึกษาเป็นรายวิชา
ข้อ ๙ รายวิชาที่จะนามาโอนผลการศึกษาหรื อยกเว้นการศึกษารายวิชา ต้องสอบได้ หรือได้ศึกษา
ฝึกอบรมมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสาเร็จการศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้าย
ที่มีผลการศึกษา หรือวันสุดท้ายที่ศึกษาอบรม
ข้อ ๑๐ ผู้ที่จะขอโอนผลการศึกษาและยกเว้นผลการศึกษารายวิชา ต้องกระทาให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาแรกของการศึกษาตามหลักสูตร และต้องไม่เคยได้รับการพิจารณาการโอนผล การศึกษาหรือยกเว้น
การศึกษารายวิชามาก่อน
ข้อ ๑๑ การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการโอนผลการศึกษา หรือยกเว้นการศึกษารายวิชา
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(๑) นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น
(กศ.พท.) ให้นับจานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศึกษา
(๒) ผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครให้นับ
จานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศึกษา
(๓) การโอนผลการศึกษาของนักศึกษาตามข้อ ๕ (๑) ให้นับเฉพาะภาคการศึกษาที่เคยศึกษา
และมีผลการศึกษา นักศึกษาตามข้อ ๕ (๓) (๔)และ (๕) ให้นับจานวนภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน
ข้อ ๑๒ การขอโอนผลการศึกษาหรือขอยกเว้นการศึกษารายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว่า ด้ ว ยการเก็ บ เงิน ค่ าธรรมเนี ย มในการโอนผลการศึ ก ษาและการยกเว้ น
การศึกษารายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการศึกษา
หรือการยกเว้นการศึกษารายวิชา
ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับการโอนผลการศึกษาไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ผู้ที่ได้รับการยกเว้น
การศึกษารายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ได้รับเกียรติ นิยม
ตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญ ญาตรี
และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๑๕ การโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการศึกษารายวิชาที่ดาเนินการไปแล้วก่อนประกาศใช้
ระเบียบฉบับนี้ให้เป็นไปโดยสมบูรณ์ ส่วนการดาเนินการต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้
ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ มีอานาจสั่งการในการออกระเบียบประกาศหรือ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบปลายภาค
_________________
เพื่อให้กระบวนการสอบดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงออกประกาศเรื่องแนว
ปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ สิทธิ์ในการสอบปลายภาค
๑.๑ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๑.๒ ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
จะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้ น นักศึกษาจะต้องยื่นคาร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นก่อนสอบ
ปลายภาค ๒ สัปดาห์ หากไม่ดาเนินการใดๆให้ผู้สอนส่งผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒ การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเข้าสอบ
๒.๑ นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนักศึกษาผู้ใด
ฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๒.๒ นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานบัตรประจาตัวนักศึกษาต่อกรรมการควบคุมการสอบทุกครั้ง
นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานดังกล่าวให้ขอการรับรองการเป็นนักศึกษาจากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่สามารถให้
การรับรองได้
๒.๓ นักศึกษาที่เข้าห้องสอบสายเกินกว่า๑๕ นาทีจะหมดสิทธิ์สอบและนักศึกษาจะออกนอก
ห้องสอบได้เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที
๒ .๔ นั กศึ กษ าต้ อ งป ฏิ บั ติ ต าม ค าสั่ งก รรม ก ารค วบ คุ ม ก ารสอ บ โด ยเค ร่ ง ค รั ด
๒.๕ ห้ ามน าตารา เอกสาร โน้ตย่อ สูตรต่างๆ เครื่องคิดเลข กระดาษ หรือ อุปกรณ์ อื่นๆ
ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทติดตัวเข้าไปในห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจาวิชา
หรืออาจารย์กากับห้องสอบ
๒.๖ ห้ามนาข้อสอบ และกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบ
๒.๗ ห้ามนักศึกษาทาปฏิกิริยาที่ส่อไปในทางทุจริตในการสอบโดยเด็ดขาดและต้องระมัดระวัง
ไม่ให้นักศึกษาคนอื่น มีโอกาสคัดลอกคาตอบ
๒.๘ ถ้านักศึกษาฝ่าฝืนแนวปฏิบัติข้อหนึ่ งข้อใดดังกล่าวจะถูกทาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขาดสอบปลายภาค
กรณีที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบปลายภาคหรือไม่ได้รับอนุญ าตให้เข้า ห้อ งสอบให้
นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบพร้อมหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและชัดเจน ที่สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนอย่างช้าที่สุดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนถัดไป การพิจารณาคาร้องให้อยู่ในดุล ย
พินิจของคณะกรรมการวิชาการ
นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอสอบพร้อมหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนได้ในกรณี
ใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้เท่านั้น

๓.๑ เจ็บป่วยหนักหรือเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ เชื่อถือ ได้ โดยมี
ใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นการป่วยที่ทาให้ไม่สามารถมาสอบได้
๓.๒ ประสบอุ บั ติ เหตุ ท าให้ ได้ รั บ บาดเจ็ บ หรื อ ต้ อ งอยู่ ในที่ เกิ ด เหตุ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
๓.๓ บิดามารดาหรือผู้ปกครองซึ่งให้ความอุปการะทางการเงินของนักศึกษาเจ็บป่วยอย่างหนัก หรือ
ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง หรือเสียชีวิต
๓.๔ นักกีฬาทีมชาติที่ต้องไปแข่งขันต่างประเทศหรือนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนที่ต้อง
เดินทางไปต่างประเทศในช่วงการสอบ หรือมีภารกิจที่ต้องไปปฏิบัติตามคาสั่งของหน่วยงานให้ยื่นคาร้องทันทีที่
ทราบว่าต้องเดินทาง
๓.๕ เป็นเหตุสุดวิสัยและจะต้องนาหลักฐานที่เป็นทางการมาแสดง
ข้อ ๔ บทลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตการสอบ
นักศึกษาที่ทุจริตการสอบ มหาวิทยาลัยได้กาหนดบทลงโทษไว้ดังนี้
๔.๑ ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตร้ายแรง เช่น ส่งกระดาษคาตอบให้เพื่อน สอบแทนกัน หรือ
คัดลอกคาตอบจากเอกสาร ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระทาผิดระเบียบการสอบ และ
ให้พิจารณา สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้น ๑ ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยในภาคการศึกษาถัดไป หรืออาจ
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้
๔.๒ ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนา เช่น การเปิดโอกาสให้เพื่อนลอกคาตอบ การโน้ตย่อ
เข้าห้องสอบแต่ยังไม่มีโอกาสลอกคาตอบ ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระทาผิดระเบียบ
การสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของ
มหาวิทยาลัย
๔.๓ ถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นตามที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษตาม
ค ว ร แ ก่ ค ว าม ผิ ด นั้ น แ ต่ จ ะ ต้ อ งไม่ เกิ น ก ว่ า ระ ดั บ โท ษ ต่ า สุ ด ข อ งค ว า ม ผิ ด ป ร ะ เภ ท ทุ จ ริ ต
๔.๔ ถ้านั กศึ กษากระท าผิ ดหรือร่วมกระท าผิ ดอื่ นๆที่ เกี่ ยวกั บการสอบให้ คณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทาผิดระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่
ความผิดนั้น
๔.๕ การให้ พั กการศึ กษาของนั กศึ กษาตามค าสั่ งของมหาวิ ทยาลั ย ให้ เริ่มเมื่ อสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษาที่กระทาผิดนั้นโดยให้มีร ะยะเวลาการลงโทษต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษา
เข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย
๔.๖ นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

(รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
.....................................................
ด้วยสภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนคร เห็ นสมควรวางระเบียบว่าด้ว ยวินัยนักศึกษา เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีวินัย มีคุณธรรม และ
จริยธรรมอันดีงาม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือ ประกาศอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”

หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

“อธิการบดี”

หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

“อาจารย์”
หมายความว่า ผู้ ส อนหรื อ ผู้ บ รรยายประจ าในรายวิ ช าต่ า ง ๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมถึงอาจารย์พิเศษ และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาด้วย
“เจ้าหน้าที”่
หมายความว่า ข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนคร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ในความหมายของข้าราชการฝ่ายปกครองด้วย
“นักศึกษา”
“ผู้ปกครอง”
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
“วินัย”

หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หมายความว่า บิ ด า มารดา หรื อ ผู้ ที่ แ สดงตนเป็ น ผู้ ป กครอง
หมายความว่า วินัยนักศึกษาตามระเบียบนี้

ข้อ ๕ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยเคร่งครัด ผู้ ใดฝ่าฝืนถือว่ามีความผิด
จะต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๖ วินัยนักศึกษา ได้แก่
(๑) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

(๒) ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ต้องไม่ประพฤติในสิ่งที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง
บิดา มารดา ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัย
(๓) ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะและเขตหวงห้าม
(4) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(5) ต้ อ งแสดงบั ต รประจ าตั ว นั ก ศึ ก ษาได้ ทั น ที ใ นขณะที่ ติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานทุ ก หน่ ว ยใน
มหาวิทยาลัย หรือเมื่ออาจารย์ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ
(6) แสดงคารวะต่ออาจารย์ และไม่แสดงกิริยามารยาทอันไม่สมควร ต้องเชื่อฟังคาตักเตือน
ของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
(7) อยู่ ในมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ เกิ น เวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด เว้น แต่ จ ะได้ รับ อนุ ญ าตจาก
มหาวิทยาลัยเป็นกรณี ๆ ไป
(8) ไม่มีไว้ในครอบครองซึ่งภาพและสื่อที่ลามกอนาจาร ไม่จัดทาและไม่จัดพิมพ์ หรือ มีไว้
ในครอบครองซึ่งสิ่งพิมพ์ สิ่งแสดงหรือสิ่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งเขียนและ/หรื อ
กล่าวถ้อยคา หรือกระทาการอื่นใดอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือมหาวิทยาลัย
(9) ไม่กระทาการทุจริตใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทาทุจริต
ในการสอบหรือพยายามกระทาการเช่นว่านั้น
(๑๐) ให้ความร่วมมือ ไม่กล่าวข้อความอันเป็นเท็จ ไม่ปกปิดความจริงต่อผู้มีอานาจ สอบสวน
วินัยนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
(๑๑) ไม่ เสพสุ ร าหรื อของมึ นเมา ไม่เสพ หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่ งสิ่ งเสพติ ดต้ องห้ ามตาม
กฎหมาย
(๑๒) ไม่ประพฤติผิดในทางชู้สาวเป็นที่เสื่อมเสียศีลธรรมอย่างร้ายแรง
(๑๓) ไม่เล่นการพนัน หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันใด ๆ
(๑๔) ไม่พกพาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งผิดกฎหมาย
(๑๕) ไม่ลักทรัพย์ ไม่ยักยอกทรัพย์ ไม่ฉ้อโกงทรัพย์ ไม่ชิงทรัพย์ ไม่ปล้นทรัพย์ ไม่กรรโชก
ทรัพย์ ไม่รีดทรัพย์ หรือทาลายทรัพย์สินของผู้อื่น และ/หรือของมหาวิทยาลัย
(๑๖) ไม่เป็ นผู้ ก่อการทะเลาะวิวาท หรือทาร้ายผู้อื่น หรือยุยงให้ เกิดเหตุวุ่นวายร้ายแรงขึ้น
ในมหาวิทยาลัย หรือก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีของนักศึกษาและส่วนรวม
(๑๗) ไม่กระทาผิดคดีอาญาถึงต้องโทษจาคุก เว้นแต่กระทาความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ
(๑๘) ไม่กระทาผิดในกรณีอื่นๆ ที่นามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ การกระทาผิดวินัยร้ายแรง หมายความว่า การประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของ
การเป็นนักศึกษา และกระทาการใด ๆ โดยมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๖ (๑๑),
๖(๑๒), ๖(๑๓), ๖(๑๔), (๑๕), ๖(๑๖),๖(๑๗) และ/หรือ ๖(๑๘)
ข้อ ๘ การลงโทษนักศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้ดาเนิ นการ
ตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ทาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร และ/หรือ บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมของมหาวิทยาลัย
(3) ให้พักการศึกษาและ/หรือตัดสิทธิประโยชน์ที่พึงได้
(4) ชะลอการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองใด ๆ

(5) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออก หากไม่ปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัยจะประกาศ
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๙ โทษการว่ากล่าวตักเตือน ใช้สาหรับนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระทาโดยประมาท
ตามความเหมาะสมแก่กรณี
ข้อ ๑๐ โทษการทาทัณฑ์บน และ/หรือ บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมของมหาวิท ยาลัย ใช้สาหรับ
นักศึกษาที่ได้กระทาผิดซ้า หรือทานองเดียวกับที่เคยถูกลงโทษว่ากล่าวตักเตือนมาแล้ว และมหาวิทยาลัยเห็น
ว่านั ก ศึ ก ษาผู้ นั้ น รู้ ส านึ ก ในการกระท าความผิ ด การท าทั ณ ฑ์ บ น หรือ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวมของ
มหาวิทยาลัยให้ทาเป็นลายลักษณ์อักษร และให้เชิญบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมารับทราบพร้อมทั้งแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อ ๑๑ โทษให้พักการศึกษาและ/หรือตัดสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ ใช้สาหรับนักศึกษาที่กระทาผิดวินัย
ร้ายแรงหรือเคยได้รับการทาทัณฑ์บนมาแล้ว แต่เห็นว่าสามารถกลับตัวเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีได้ การลงโทษให้
พักการศึกษาและ/หรือ ตัดสิ ท ธิป ระโยชน์ที่ พึ งได้ ให้ ท าเป็ น ลายลั ก ษณ์ อัก ษรและให้ เชิ ญ บิ ดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองมารับทราบ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อ ๑๒ โทษชะลอการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบปริญ ญาบั ตร หรือ ใบรับ รองใด ๆ ใช้ส าหรับ
นักศึกษาที่กระทาผิดวินัยร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษให้พักการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
ข้อ ๑๓ โทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ใช้สาหรับนักศึกษาที่กระทาความผิดวินัยร้ายแรงหรือเคย
ถูกลงโทษให้พักการศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และเห็นว่าไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็น
คนดีได้อกี แล้ว
ข้อ ๑๔ การลงโทษตามข้อ ๘ (๒) ถึง ข้อ ๘ (๕) มหาวิทยาลั ยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ไม่ น้ อ ยกว่า ๓ คน และควรมี อ าจารย์ แ นะแนว หรือ นั ก จิ ต วิท ยารวมอยู่ อย่ างน้ อ ย ๑ คน เป็ น ที่ ป รึก ษา
เพื่อดาเนินการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏเป็นที่แน่ชัด แล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ตามข้อ ๑๔ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) พิจารณาสอบสวนนักศึกษาที่กระทาความผิด โดยดาเนินการ
(ก) เรียกตรวจและรวบรวมพยาน และ/หรือ หลักฐานต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการ
กระทาผิดวินัย
(ข)
เรียกพบและสอบสวนนักศึกษาที่กระทาผิดวินัย หรือถูกกล่าวหาว่ากระทา
ผิด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาผิด หรือผู้อื่นที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการกระทาผิด
(๒) ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนวินั ยนักศึกษาตามข้อ ๑๔ ดาเนินการสอบสวนและเสนอ
รายงานการสอบสวน พร้อมโทษที่จะลงแก่นักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้มีอานาจตามข้อ ๘ พิจารณา
มีคาสั่งลงโทษต่อไป
ข้อ ๑๖ การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
(๑) นั ก ศึกษาที่ถู กลงโทษ มี สิ ท ธิ์ยื่น อุท ธรณ์ ต่ อมหาวิท ยาลั ยภายใน ๑๕ วัน นั บแต่วัน ที่
มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ
(๒) การยื่นอุทธรณ์ให้กระทาเพื่อตนเอง และด้วยตนเองเท่านั้น
(๓) ถ้านักศึกษาไม่ยื่นอุทธรณ์คาสั่งลงโทษภายในระยะเวลาตาม (๑) ให้คาสั่งลงโทษเป็นที่
สิ้นสุด

(๔) ถ้านักศึกษายื่นอุทธรณ์คาสั่งลงโทษภายในระยะเวลาตาม (๑) ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และให้นาความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการ การ
พิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
(๑) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัยแล้วให้อธิการบดี
พิจารณาอุทธรณ์โดยมีอานาจสั่งยกอุทธรณ์ ลดโทษ หรือยกโทษตามแต่กรณี
(๒) คาสั่งของอธิการบดีให้เป็นที่สิ้นสุด
(๓) เมื่ออธิการบดีสั่งการเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดาเนินการ
ต่อไป
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่นักศึกษากระทาผิดวินัยก่อนวันประกาศใช้ระเบียบนี้ และการดาเนินการทางวินัยยัง
ไม่เสร็จสิ้น ให้ใช้ระเบียบนี้ในการพิจารณาดาเนินการเฉพาะส่วนที่เป็นคุณแก่นักศึกษา
ข้อ ๑๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เ ป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอานาจออกประกาศ หรือ คาสั่งใด ๆ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พลอากาศเอก(วีระ กิจจาทร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระเบียบเกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
เรื่อง กำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ สำหรับนักศึกษำ
ที่เข้ำรับกำรศึกษำตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
เพื่ อให้ การดาเนิ น การเก็ บ เงิน ค่าธรรมเนี ยมการศึก ษา ของนั กศึ กษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ.
(โครงการจัดการศึกษาสาหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ. พท. (โครงการจัดการศึกษาเพื่ อพัฒนาบุคลากร
ส่วนท้องถิ่น) เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียน สาหรับนักศึกษา
ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาสาหรับพัฒ นาบุคลากร) และภาค กศ.พท. (โครงการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น) ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็น
ต้นไป จึงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียน หรือค่าลงทะเบียนจากนักศึกษา ดังนี้
๑.๑ ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ค่าปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าคู่มือนักศึกษา
ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าประกันอุบัติเหตุ
รวม

อัตรำค่ำธรรมเนียม (บำท)
ภำคปกติ
ภำค กศ.พบ. ภำค กศ.พท.
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐

๑.๒ ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต (สถ.บ.)

อัตรำค่ำลงทะเบียน (บำท)
ภำคปกติ

ภำค กศ.พบ.

ภำค กศ.พท.

๑๑,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๒๒,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๓,๐๐๐

๑๔,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๒๖,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๓๒,๕๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๔,๐๐๐

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เฉพาะกั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เรีย นภายในระยะเวลาการศึ ก ษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด บรรดาประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
เรื่อง กำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ สำหรับนักศึกษำ
สำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน

เพื่ อให้ การดาเนิ น การเก็ บ เงิน ค่าธรรมเนี ยมการศึก ษา ของนั กศึ กษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ.
(โครงการจัดการศึกษาสาหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ. พท. (โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ส่วนท้องถิ่น) เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียน สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาสาหรับพัฒนาบุคลากร) และ
ภาค กศ.พท. (โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น) จึงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และค่าลงทะเบียน หรือค่าลงทะเบียนจากนักศึกษา ดังนี้
๑.๑ ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ค่าปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าคู่มือนักศึกษา
ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าประกันอุบัติเหตุ
รวม

อัตรำค่ำธรรมเนียม (บำท)
ภำคปกติ
ภำค กศ.พบ. ภำค กศ.พท.
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐

๑.๒ ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ
๑.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

อัตรำค่ำลงทะเบียน (บำท)
ภำคปกติ

ภำค กศ.พบ.

ภำค กศ.พท.

๑๕,๐๐๐

๑๗,๐๐๐

๑๖,๐๐๐

ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิช าวิศวกรรม
พลั งงาน ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจั ด การศึ ก ษาส าหรับ พั ฒ นาบุ ค ลากร) และภาค กศ.พท.
(โครงการจั ดการศึกษาเพื่อพั ฒ นาบุ คลากรส่ วนท้ องถิ่น) ตามประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ พระนคร เรื่อง
กาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ สาหรับนักศึก ษา ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๘
ข้อ ๓ ประกาศนี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เฉพาะกั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เรีย นภายในระยะเวลาการศึ ก ษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด บรรดาประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
เรื่อง กำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ สำหรับนักศึกษำ
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก

เพื่ อให้ การดาเนิ น การเก็ บ เงิน ค่าธรรมเนี ยมการศึก ษา ของนั กศึ กษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ.
(โครงการจัดการศึกษาสาหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. (โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ส่วนท้องถิ่น) เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
และข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียน สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาสาหรับพัฒนาบุคลากร)
และภาค กศ.พท. (โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น) จึงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรก
เข้าและค่าลงทะเบียน หรือค่าลงทะเบียนจากนักศึกษา ดังนี้
๑.๑ ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ค่าปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าคู่มือนักศึกษา
ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าประกันอุบัติเหตุ
รวม

อัตรำค่ำธรรมเนียม (บำท)
ภำคปกติ
ภำค กศ.พบ. ภำค กศ.พท.
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐

๑.๒ ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ
ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ
๑.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อัตรำค่ำลงทะเบียน (บำท)
ภำคปกติ

ภำค กศ.พบ.

ภำค กศ.พท.

๑๘,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆ สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาสาหรับพัฒ นาบุคลากร) และภาค กศ.พท.
(โครงการจั ดการศึกษาเพื่อพั ฒ นาบุ คลากรส่ วนท้ องถิ่น) ตามประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ พระนคร เรื่อง
กาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ สาหรับนักศึกษา ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๘
ข้อ ๓ ประกาศนี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เฉพาะกั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เรีย นภายในระยะเวลาการศึ ก ษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด บรรดาประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อำคำร 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อำคำร 2ศูนย์ภาษา (3 ชั้น)
อำคำร 3สานักงานโครงการต่าง ๆ (2 ชั้น)
อำคำร 4(กาลังก่อสร้าง)
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]

คณะผู้จัดทาคู่มืออาจารย์และการให้คาปรึกษา
รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร
รองศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง
อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
อาจารย์สถาพร วีระสุนทร
อาจารย์ปิยะดา จุลวรรณา
อาจารย์ปรียา สมพืช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา ศิริวรสกุล
อาจารย์อิสรี ศรีคุณ
อาจารย์ศศิธร โสภารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ วัชรพรรณ
อาจารย์ศศิพร รัตนสุวรรณ์
อาจารย์สุบัน บัวขาว
นางพิชญา สกุลสุธีบุตร
นางสาวอังคณา อุดเมืองเพียร
นางสาวสุนิตรา สงวนศักดิ์
นางสุชานาฏ แว่นแคว้น
นางสาวกุลธิดา บุตรคาโชติ
นางสาวมธุรส ขอเพิ่มกลาง
นางสาวสุปาณี ไชยหาญ
นางเพชรศุภางค์ สายตา
นางจีระนัน สินเนียม
นางสาวสอนศรี อินเสาร์
นางสาวมณี คาวงษ์
นางสาวฐิตสิริ บูรณารมย์
นางสาวศริญญา สุภาพ
นางจีรารัตน์ ชาญพ่วง
นายคมกริช ระกิติ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิศานาท ศรีดี
นางสาวมุกดา เอี่ยมแสง
นางวัชรี กิ่งนาค
นางสาวอาจารีย์ ดวงแก้ว

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

