
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 
 

คู่มือส ำหรับอำจำรย์พิเศษฉบับนี้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้อำจำรย์พิเศษ
ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ที่ควรทรำบ 
ซึ่งอำจำรย์พิเศษทุกท่ำนควรให้ควำมส ำคัญในกำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจต่อข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศของ
มหำวิทยำลัยฯ  และใช้ปฏิบัติตำมโดยเคร่งครัด  

 มหำวิทยำลัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มืออำจำรย์พิเศษ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่ำนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนส ำคัญยิ่งในกำรหล่อหลอมนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยให้บรรลุเป้ำหมำย ทั้งในปัจจุบันและในอนำคตต่อไป 

 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  

 อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    สำรบัญ 

   หน้ำ 

ค ำน ำ 

บทที่ 1  ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

 ประวัติมหำวิทยำลัย  

 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์  

 ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร   

บทที่ ๒  อาจารย์และความหมายของอาจารย์  

ความหมายของ ”อาจารย์” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

แนวปฏิบัติส าหรับอาจารย์พิเศษ  

บทที่ ๓  รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน  

มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา  

มคอ.๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  

บทที่ ๔  การส่งผลการเรียน  

ภาคผนวก ก  หลักเกณฑ์กำรสรรหำ และพัฒนำอำจำรย์พิเศษ  

 ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์กำรสรรหำ 
           และพัฒนำอำจำรย์พิเศษ พ.ศ. 2549  

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ 
         วิธีกำรแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ 
         ศำสตรำจำรย์พิเศษ และศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2560  

ภำคผนวก ข    

ระเบียบกำรใช้บริกำรห้องคอมพิวเตอร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ผังกระบวนกำรให้บริกำรยืมหนังสือ (ห้องสมุด)  

ผังกระบวนกำรให้บริกำรคืนหนังสือ  

ขั้นตอนกำรยื่นแบบฟอร์มค ำร้องขอสอบ กรณีขำดสอบปลำยภำค  

ภำคผนวก ค  แนวปฏิบัติและข้ันตอนกำรท ำแบบฟอร์มค ำร้องต่ำงๆ (พน.)  

กำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่  

กำรลงทะเบียนรำยวิชำ 

 

 



                                                 สำรบัญ(ต่อ)  
  หน้ำ 

กำรลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน รำยวิชำ  

กำรช ำระเงิน  

กำรประเมินผลกำรศึกษำ  

กำรโอนผลกำรเรียนและยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ  

กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

กำรรักษำสถำนภำพนักศึกษำ  

กำรยกเลิกรำยวิชำ   

แบบฟอร์มค ำร้องต่ำง ๆ (พน.)   

ภำคผนวก ง  ประกำศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ  

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ    

       ปริญญำตรี และปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ  

       ปริญญำตรี และปริญญำตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘  

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ว่ำด้วยกำรยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ 

      ในหมวดวชิำศึกษำท่ัวไป ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๖๐            

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ว่ำด้วยกำรโอนผลกำรศึกษำและกำรยกเว้น 

      กำรศึกษำรำยวิชำ พ.ศ. ๒๕๔๘                                                                       

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษำเกี่ยวกับ 

      กำรสอบปลำยภำค  

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘  

 ระเบียบเกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

     พ.ศ. ๒๕๕๗      

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

     (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘                                                                              

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร เรื่อง ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

     ส ำหรับนักศึกษำท่ีเข้ำรับกำรศึกษำตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘            

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร เรื่อง ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

     ส ำหรับนักศึกษำ สำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน                                                      



สำรบัญ(ต่อ) 

  
   หน้ำ 

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร เรื่อง ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

       ส ำหรับนักศึกษำ สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก                                               

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร เรื่อง ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

       ส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำรับกำรศึกษำตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘            

 ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร  เรื่อง ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม ส ำหรับนักศึกษำ 

        สำขำวิชำเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) 

 ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร  เรื่อง ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม ส ำหรับนักศึกษำ 

       สำขำวิชำกำรออกแบบ 

 

แผนผังมหำวิทยำลัย    

คณะผู้จัดท ำคู่มืออำจำรย์พิเศษ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๑ 

ข้อมูลมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

ประวัติมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครเป็นสถำบันกำรผลิตครูแห่งแรกของประเทศ ซึ่งได้รับกำรสถำปนำโดย

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 ในนำม “โรงเรียนฝึกหัดอำจำรย์”  เมื่อวันที่ 12 
ตุลำคม พ.ศ. 2435 ณ บริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ต ำบลสวนมะลิ  ถนนบ ำรุงเมือง  สังกัดกรมศึกษำธิกำร  

กระทรวงธรรมกำร มีบทบำทหน้ำที่ผลิตครู  เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของระบบรำชกำรแบบใหม่  
มีมิสเตอร์กรีนด์รอด ชำวอังกฤษ เป็นอำจำรย์ใหญ่คนแรก ในปีแรกมีนักเรียน 3 คน คือ นำยนกยูง วิเศษกุล 
(พระยำสุรินทรำชำ) นำยบุญรอด เศรษฐบุตร (พระยำภิรมย์ภักดี) และนำยสุ่ม 

พ.ศ. 2461 โรงเรียนฝึกหัดอำจำรย์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครู” เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2461 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) หลักสูตร 2 ปี รับนักเรียนจบ ม. 6 และ
ประกำศนียบัตรครูมูล ส่วนครูมัธยมนั้นส่งไปสมทบกับโรงเรียนมัธยมเบื้องปลำยที่โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย 
โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ และโรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคำ 

พ.ศ. 2477 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร” 

พ.ศ. 2490 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนครเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร”  
ผลิตครตูำมหลักสูตรประกำศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ใช้เวลำเรียน 3 ปี 

พ.ศ. 2499 ทำงกำรได้ย้ำยโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครจำกวังจันทรเกษมมำเปิดสอน ณ เลขที่ 3  
หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลอนุสำวรีย์  อ ำเภอบำงเขน จังหวัดพระนคร หลัง วัดพระศรีมหำธำตุ เมื่อวันที่ 1 
มิถุนำยน พ.ศ. 2499 

พ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ยกฐำนะโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครขึ้นเป็น “วิทยำลัยครูพระนคร”   
เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2509 จึงสำมำรถเปิดสอนหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำกำรศึกษำชั้นสูง  
(ป.กศ.ชั้นสูง) ที่ใช้เวลำเรียน 2 ปี ได้ และเพ่ือสนองควำมต้องกำรของโรงเรียนมัธยมแบบประสม วิทยำลัยครู
พระนครจึงได้เปิดสอนวิชำเอกอุตสำหกรรมศิลป์  โดยรับนักศึกษำที่จบ ป.กศ. มำเรียนวิชำช่ำงยนต์ ช่ำงไฟฟ้ำ 
ช่ำงโลหะ ช่ำงก่อสร้ำง และช่ำงปั้นดินเผำ ต่อมำใน พ.ศ. 2512 จึงได้เปิดสอนวิชำเอก อ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นอีก 

พ.ศ. 2517 วิทยำลัยครูพระนครร่วมกับวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำพระนคร ได้เปิดสอนประโยคครู
อุดมศึกษำโดยใช้หลักสูตรของวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ รับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ป.กศ.ชั้นสูงหรืออนุปริญญำมำเรียน
ต่อ 2 ปี เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำจะได้รับคุณวุฒิปริญญำกำรศึกษำบัณฑิต (กศ.บ.) 

พ.ศ. 2518 ได้ประกำศใช้พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2518 มีผล
ท ำให้วิทยำลัยครูพระนครสำมำรถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญำตรี ท ำให้นักศึกษำที่เรียนหลักสูตรประโยคครู
อุดมศึกษำตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำครุศำสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

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

พ.ศ. 2527 ได้ประกำศใช้พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2)ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
จึงสำมำรถเปิดสอนสำขำวิชำกำรอ่ืนนอกเหนือจำกวิชำชีพครู โดยสภำกำรฝึกหัดครูอนุมัติให้เปิดสอนใน 3 
สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำกำรศึกษำ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ และสำขำวิชำศิลปศำสตร์ 



พ.ศ. 2538 ได้ เปลี่ยนสถำนะจำกวิทยำลัยครูพระนครเป็น  “สถำบันรำชภัฏพระนคร”  
ตำมพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2538 โดยพระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ พระรำชทำนตรำพระรำชลัญจกร  ซึ่งเป็นตรำ
ประจ ำพระองค์มำเป็นตรำสัญลักษณ์ประจ ำสถำบัน 

ต่อมำวันที่  15 มิถุนำยน พ.ศ.  2547 สถำบันรำชภัฏพระนครได้มีสถำนะเป็นนิติบุคคล  
ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงได้ เปลี่ยนชื่อเป็น  “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พระนคร”  เพ่ือปฏิบัติภำรกิจสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นมหำวิทยำลัยไทยเพ่ือควำมเป็นไท  
และเปิดสอนนักศึกษำท้ังระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำจนถึงปัจจุบัน 

ปรัชญำ   
สร้ำงคนดี มีปัญญำ เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 
เป็นมหำวิทยำลัยที่เน้นกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล เพ่ือกำรพัฒนำ

ท้องถิ่นและสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นและสังคมยุคเศรษฐกิจ

ฐำนควำมรู้และฐำนปัญญำที่จะด ำรงชีวิตในประชำคมอำเซียน (ASEAN Community) ได้อย่ำงมีควำมสุข 
2. ท ำกำรวิจัย เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมสู่กำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่น อุตสำหกรรมขนำด

ย่อมและสังคม ให้เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
3.  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีคุณภำพ และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรขององค์กรและสังคม 
4.  ให้บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นและสังคม เพ่ือกำรยกคุณภำพและมำตรฐำน 

ชีวิตให้ดีขึ้น 
5.  อนุรักษ์ พัฒนำ และเป็นศูนย์บริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
6.  สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กับสถำบันกำรศึกษำและ สถำนประกอบกำรทั้งใน

และต่ำงประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ก ำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1.  จัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรเข้ำกับกำรวิจัยและพัฒนำ ให้บัณฑิตมีคุณภำพระดับนำนำชำติ 
และเป็นผู้มีปัญญำ ทักษะวิชำชีพและมีคุณธรรมที่ตรงกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น และสังคมในยุคเศรษฐกิจ
ฐำนควำมรู้และฐำนปัญญำ 

2.  จัดกำรศึกษำที่หลำกหลำย ยืดหยุ่น เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ ตำมอัธยำศัย และให้โอกำสทำงกำรศึกษำแก่ทุกคนอย่ำงเสมอภำค 

3.  พัฒนำ วิจัยและสร้ำงนวัตกรรมที่มุ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอุตสำหกรรมขนำดย่อมและ
ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 



4.  ให้บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่ำงมีคุณภำพ และเป็นศูนย์กลำง
บริกำรข้อมูลและสำรสนเทศทำงด้ำนกำรศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.  ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ และกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
โดยมุ่งเน้นผลงำนเป็นส ำคัญ เพ่ือก้ำวไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับอย่ำงมีคุณภำพและม่ันคงต่อไป 

6.  สร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยในด้ำนวิชำกำรและกำรวิจัย สู่ระดับสำกลและนำนำชำติ 

7.  เสริมสร้ำงควำมเป็นไทยและกำรด ำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงควำมรู้ระหว่ำง
ชุมชนและท้องถิ่น 

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-๒๕๖๕ 
ยุทธศำสตร์ที ่ 1   พัฒนำท้องถิ่น 

 เป้ำประสงค์  :   ชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน 

 กลยุทธ์ 1   สืบสำนพระรำชปณิธำน 

 กลยุทธ์ 2   พัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 

 กลยุทธ์ 3   พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกของท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ ๔   สร้ำงชุมชนน่ำอยู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

 กลยุทธ์ ๕   พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที ่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนำครู 

 เป้ำประสงค์  :  ผลผลิตและพัฒนำครูมีคุณภำพ 

 กลยุทธ์ 1   สร้ำงผลผลิตสอดรับกับควำมต้องกำร 

 กลยุทธ์ 2  พัฒนำนักศึกษำครูให้มีควำมรู้คู่คุณธรรมน ำสังคม 

 กลยุทธ์ 3   สร้ำงผู้มีปัญญำและพ่ึงพำตนเอง 

 กลยุทธ์ ๔   สร้ำงบัณฑิตและครูที่มีมำตรฐำนสำกล 

 กลยุทธ์ ๕   พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่  3  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 เป้ำประสงค์  :  นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ 

 กลยุทธ์ 1   บูรณำกำรกำรสอน วิจัย บริกำรวิชำกำร 

 กลยุทธ์ 2   พัฒนำหลักสูตรได้มำตรฐำนสำกล 

 กลยุทธ์ 3   ส่งเสริมอำจำรย์มีศักยภำพตำมเกณฑ์ 

 กลยุทธ์ ๔   พัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 

 กลยุทธ์ 5   มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกมิติ 

 



 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

 เป้ำประสงค์  :  ยึดหลักธรรมำภิบำล 

 กลยุทธ์ 1   ปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 

 กลยุทธ์ 2   ก ำหนดภำระงำนครอบคลุมพันธกิจ 

 กลยุทธ์ 3   พัฒนำบุคลำกรทุกประเภทและระดับ 

 กลยุทธ์ 4   พัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร 

 กลยุทธ์ 5   สร้ำงกลไกเพ่ือให้บุคลำกร มั่นคง ก้ำวหน้ำในอำชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๒ 

อำจำรย์และควำมหมำยของอำจำรย์ 

อำจำรย์เป็นบุคคลที่มีหน้ำที่ถ่ำยทอด องค์ควำมรู้ให้กับนักศึกษำซึ่งในสถำบันอุดมศึกษำมีอำจำรย์
หลำยประเภท ซึ่งในที่นี้รวมหมำยถึงอำจำรย์พิเศษด้วย  อำจำรย์พิเศษ คือ ผู้สอนที่ไม่ใช่อำจำรย์ประจ ำ ซึ่งใน
กำรเชิญอำจำรย์ของมหำวิทยำลัยจะให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง ด้วยเหตุที่อำจำรย์พิเศษจักต้องปฏิบัติกำรสอน
ประดุจเช่นเดียวกับอำจำรย์ประจ ำ ดังนั้นมหำวิทยำลัยจึงได้จัดท ำแนวปฏิบัตินี้ขึ้น เพ่ือช่วยให้อำจำรย์พิเศษ  
ทุกท่ำนสำมำรถปฏิบัติตนได้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทำลัย เพ่ือให้มีประสิทธิภำพต่อ
กำรสอนต่อไป 

ควำมหมำยของ “อำจำรย์” ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2558 

ค ำว่ำอำจำรย์ในสถำนศึกษำได้แบ่งประเภทไว้หลำยประกำร ตำมเกณฑ์ของ สกอ.ได้ก ำหนด
ควำมหมำยของค ำว่ำ “อำจำรย์” ไว้ดังนี้ 

“อำจำรย์ประจ ำ” หมำยถึง บุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรย์ ในสถำบันอุดมศึกษำที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบตำมพันธกิจของกำร
อุดมศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำ 

ส ำหรับอำจำรย์ประจ ำที่สถำบันอุดมศึกษำรับเข้ำใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มำตรฐำนนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมี
คะแนนทดสอบควำมสำมำรถภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
เรื่อง มำตรฐำนควำมสำมำรถภำษำอังกฤษของอำจำรย์ประจ ำ 

“อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร” หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของ
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้ำที่สอนและค้นคว้ำวิจัยในสำขำวิชำดั งกล่ำว ทั้งนี้ สำมำรถเป็นอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรหลำยหลักสูตรได้ในเวลำเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อำจำรย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สำขำวิชำของหลักสูตร 

“อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีภำระหน้ำที่ในกำรบริหำร
และพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมประเมินผลและ
กำรพัฒนำหลักสูตร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ ำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ 
โดยจะเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรในเวลำเดียวกันไม่ได้ 

“อำจำรย์พิเศษ” หมำยถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อำจำรย์ประจ ำ  

คุณสมบัติของอำจำรย์อำจำรย์พิเศษ  

อำจำรย์พิเศษของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 

 ๑.  เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำโทในสำขำที่สอน  และต้องมีประสบกำรณ์กำรท ำงำน
หรือกำรสอนที่ตรงสำขำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี 



 ๒.  เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี โดยจะต้องเป็นสำขำวิชำที่ต้องใช้ควำมเชี่ยวชำญ
พิเศษเท่ำนั้น และ 

 ๒.๑  ต้องมีประสบกำรณ์ในสำขำวิชำนั้น ๆ ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี หรือ  

๒.๒  มีต ำแหน่งตำมวิชำกำรหรือผลงำนทำงวิชำกำรในสำขำวิชำที่สอน 

 ๓.  เป็นผู้ที่ได้รับกำรยอมรับ โดยกำรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกองค์กร หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ให้เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำที่สอน 

 

แนวปฏิบัติส ำหรับอำจำรย์พิเศษ 

 แนวปฏิบัติที่อำจำรย์พิเศษควรรับทรำบและปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกัน ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติในกำรสอน 
1.1 กำรศึกษำท ำควำมเข้ำใจในจุดมุ่งหมำยของหลักสูตรและค ำอธิบำยรำยวิชำ  

อำจำรย์ผู้สอนต้องศึกษำหลักสูตรและค ำอธิบำยรำยวิชำที่จะสอนให้เข้ำใจ และควรศึกษำรำยละเอียดใน
ประกำศของมหำวิทยำลัย 

1.2   กำรวำงแผนกำรเรียนกำรสอนอำจำรย์ผู้สอนต้องเข้ำร่วมประชุมปรึกษำหำรือกับ
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์อ่ืน ๆ ที่สอนรำยวิชำเดียวกันเพ่ือวำงแผนกำรเรียนกำรสอน
ร่วมกันโดยใช้จุดมุ่งหมำย กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรเรียนกำรสอน  เอกสำร/ต ำรำหลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเดียวกัน 

      1.3   กำรใช้ต ำรำหลักเอกสำรประกอบกำรสอนและแหล่งสืบค้นข้อมูล อำจำรย์ผู้สอนต้อง
จัดให้มีต ำรำหลัก เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรสอน และแหล่งสืบค้นข้อมูล โดยอำจจัดหำ หรือแจ้งแหล่งค้นคว้ำให้
นักศึกษำได้รับทรำบเพ่ือใช้ประกอบกำรเรียนส ำหรับรำยวิชำในหมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไป  อำจำรย์ทุกคนที่
สอนวิชำเดียวกันต้องใช้ต ำรำหลัก หรือคู่มือกำรสอนที่มหำวิทยำลัยจัดท ำ เพ่ือให้ขอบข่ำยกำรเรียนกำรสอนอยู่
ในแนวเดียวกัน 

1.4 กำรจัดท ำแผนกำรสอน อำจำรย์ผู้สอนต้องจัดท ำแผนกำรสอนตำมแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนดแล้วส่งให้คณะ/วิทยำลัย พร้อมทั้งส ำเนำไว้ล่วงหน้ำเพ่ือแจกและแจ้งให้นักศึกษำได้รับทรำบและเข้ำใจ
ตรงกันในครั้งแรกท่ีเข้ำสอน 

1.5 กำรลงนำมปฏิบัติงำน อำจำรย์ผู้สอนต้องลงนำมในวันที่มีสอนก่อนกำรปฏิบัติงำนสอน
ในเอกสำรที่จัดไว้ให้ที่ส ำนักงำนคณะ/วิทยำลัย 

1.6 กำรขอใช้อุปกรณ์กำรสอน อำจำรย์สอนสำมำรถขอใช้อุปกรณ์กำรสอนเช่น เครื่องฉำย
ภำพข้ำมศีรษะ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฯลฯ โดยแจ้งควำมประสงค์ได้ที่ส ำนักงำนคณะ/วิทยำลัย 
หรือส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.7 กำรงดสอนและกำรสอนชดเชย  มหำวิทยำลัยไม่มีนโยบำยให้อำจำรย์พิเศษงดสอน
หรือสอนชดเชย อำจำรย์พิเศษต้องประสำนกับประธำนหลักสูตร ฯ เพื่อจัดอำจำรย์สอนแทนเฉพำะวันเวลำที่ไม่
สำมำรถปฏิบัติกำรสอนได้ ทั้งนี้ อำจำรย์ที่สอนแทนต้องเป็นอำจำรย์ประจ ำ หรืออำจำรย์พิเศษท่ีสอนอยู่ในภำค
กำรศึกษำนั้น 



1.8 ข้อมูลอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอนเนื้อหำรำยวิชำแล้วอำจำรย์ผู้สอนต้อง
เสริมสร้ำงคุณลักษณะอ่ืน ๆ แก่นักศึกษำทุก ๆ ด้ำน เช่น กำรแต่งงกำยให้ถูกต้องตำมระเบียบ และกำลเทศะ  
ควำมมีน้ ำใจ ควำมมีระเบียบวินัยในตนเอง กำรตรงต่อเวลำ กำรสร้ำงคุณธรรม/จริยธรรม กำรปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตำมกฎระเบียบของมหำวิทยำลัย 

1.9 กำรประเมินผลกำรสอน มหำวิทยำลัยได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์
ทั้งอำจำรย์ประจ ำและอำจำรย์พิเศษทุกภำคกำรศึกษำ  เพ่ือน ำผลกำรประเมินนั้นไปปรับปรุงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้มีคุณภำพ  ประสิทธิภำพ และควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่รับผิดชอบกำรประเมินผลกำรสอน
ดังกล่ำว  ได้แก่ ส ำนักประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ  โดยมหำวิทยำลัยจะส่งผลกำรประเมินให้อำจำรย์ที่ได้รับ
กำรประเมินได้รับทรำบเฉพำะรำยบุคคล  ข้อมูลดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรสอนของอำจำรย์
ผู้สอนในครั้งต่อไป 

 
2.  แนวปฏิบัติในกำรวัดผลและประเมินผล 

2.1  กำรศึกษำและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผล อำจำรย์ผู้สอนต้อง
ศึกษำระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรวัดผล และประเมินผลกำรศึกษำ
ของนักศึกษำภำคปกติ และภำคพิเศษ (กศ.พบ.) เพ่ือน ำไปปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับสถำนภำพของ
นักศึกษำที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยแต่ละปีกำรศึกษำ 

2.2 กำรประเมินผลกำรศึกษำ  ให้มีกำรประเมินผลกำรศึกษำในรำยวิชำต่ำง ๆ  
ตำมหลักสูตร  โดยกำรวัดผลจะต้องท ำตลอดภำคกำรศึกษำด้วยวิธีต่ำง ๆ เช่น กำรสอบย่อย  กำรรำยงำน   
กำรท ำงำนกลุ่ม  กำรสอบกลำงภำคและมีกำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำ  โดยคิดคะแนนเก็บระหว่ำงภำคให้อยู่
ในระหว่ำงร้อยละ 60 ถึง 80 ยกเว้นรำยวิชำที่ก ำหนดให้มีกำรประเมินในลักษณะอ่ืนนอกจำกกำรสอบ
ปลำยภำค 

2.2.1  ผู้มีสิทธิ์สอบปลำยภำค 

1) นักศึกษำจะต้องมีเวลำเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำเรียน
ทั้งหมดของรำยวิชำนั้น  จึงจะมีสิทธิ์เข้ำสอบปลำยภำค ในกรณีที่นักศึกษำมีเวลำเรียนน้อยกว่ำร้อยละ 80  
ต้องยื่นค ำร้องขอมีสิทธิ์สอบ  พร้อมหลักฐำนแสดงเหตุจ ำเป็นของกำรขำดเรียน โดยยื่นที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียนก่อนสอบปลำยภำค 3 สัปดำห์ เพ่ือให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำสิทธิ์ในกำรเข้ำสอบ  นักศึกษำที่มี
เวลำเรียนน้อยกว่ำร้อยละ 60 จะหมดสิทธิ์สอบ 

2) ในกรณีที่นักศึกษำมีเวลำเรียนในรำยวิชำใด น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของ
เวลำเรียนทั้งหมด จะไม่มีสิทธิ์เข้ำสอบในรำยวิชำนั้น  นักศึกษำจะต้องยื่นค ำร้องขอยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำนั้น ก่อนสอบปลำยภำค 2 สัปดำห์ หำกนักศึกษำไม่ได้ด ำเนินกำรใด ๆ ให้อำจำรย์ผู้สอนส่งผลกำรเรียน
เป็น “E” หรือ ”F” แล้วแต่กรณี 

 

 

 



2.2.2 กำรประเมินผลกำรศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ ตำมหลักสูตร มี 2 ระบบ ดังนี้ 
1) ระบบค่ำระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนนความหมายค่าระดับคะแนน 

  ระดับคะแนน   ควำมหมำย  ค่ำคะดับคะแนน 

  A       ดีเยี่ยม   4.0 

  B+       ดีมำก    3.5 

  B       ดี    3.0 

  C+       ดีพอใช้   2.5 

  C       พอใช้    2.0 

  D+       อ่อน    1.5 

  D       อ่อนมำก   1.0 

  E        ตก    0.0 

  ระดับนี้ใช้ส ำหรับกำรประเมินผลรำยวิชำที่เรียบตำมหลักสูตร  ระดับคะแนนที่ถือว่ำนักศึกษำ
สอบผ่ำนต้องไม่ต่ ำกว่ำ “D” ในกรณีที่ได้ระดับคะแนนที่ต่ ำกว่ำ “D” นักศึกษำต้องลงทะเบียน และเรียนใหม่  
จนกว่ำจะสอบผ่ำน โดยนักศึกษำสำมำรถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรำยวิชำอ่ืนได้  ส่วนกำรประเมินผลรำยวิชำ
เตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  และรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ถ้ำนักศึกษำได้ระดับคะแนนต่ ำกว่ำ “C” 
ถือว่ำสอบไม่ผ่ำน  นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่  ถ้ำนักศึกษำได้รับกำรประเมินต่ ำกว่ำ “C” เป็น
ครั้งที่สอง ถือว่ำพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

กรณีที่นักศึกษำขอลงทะเบียนรำยวิชำเลือกในรำยวิชำอ่ืน แทนรำยวิชำเลือกที่สอบไม่ผ่ำน  
ผลกำรเรียนรำยวิชำที่นักศึกษำสอบไม่ผ่ำนจะต้องเป็น “E” เท่ำนั้น จึงจะสำมำรถลงทะเบียนรำยวิชำเลือกและ
เรียนใหม ่

2) ระดับไม่มีค่ำระดับคะแนน ก ำหนดสัญลักษณ์กำรประเมินผลดังนี้ 

ผลกำรศึกษำ  ระดับกำรประเมิน 

ผ่ำนดีเยี่ยม  PD (Pass with Distinction) 

ผ่ำน   P (Pass) 

ไม่ผ่ำน   F (Fall) 

  ระดับคะแนนนี้ใช้ส ำหรับกำรประเมินผลรำยวิชำที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตำมข้อก ำหนด
เฉพำะ  และรำยวิชำที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนดให้เรียนเพิ่ม 

 

 



 รำยวิชำที่ได้ผลกำรประเมินเป็น “F” นักศึกษำต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่ำจะสอบผ่ำน 
  รำยวิชำที่ได้รับกำรยกเว้นกำรศึกษำ ผลกำรประเมินต้องเป็น “P” 

3) สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 
Au (Audit) ใช้ส ำหรับกำรลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
W (Withdraw) ใช้ส ำหรับกำรบันทึกรำยวิชำที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รำยวิชำนั้น โดยต้องด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนก ำหนดสอบปลำยภำค ไม่น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์ และใช้ในกรณีที่
นักศึกษำ ลำพักกำรศึกษำ หรือถูกสั่งให้พักกำรศึกษำ หลังจำกลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำนั้นแล้ว 

  I (Incomplete) ใช้ส ำหรับกำรบันทึกกำรประเมินผลในรำยวิชำที่ 
นักศึกษำยังท ำงำนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำหรือใช้ส ำหรับบันทึกรำยวิชำที่นักศึกษำขำดสอบ นักศึกษำ
ที่ได้ “I” ต้องด ำเนินกำรขอรับกำรประเมินผล เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภำคกำรศึกษำถัดไป   
กำรเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

(1) กรณีท่ีนักศึกษำยังท ำงำนไม่เสร็จสมบูรณ์  ไม่ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 
หรือไม่สำมำรถส่งงำนได้ตำมเวลำที่ก ำหนด ให้อำจำรย์ผู้สอนพิจำรณำผลงำนที่ค้ำงอยู่เป็นศูนย์  และส่งผลกำร
ประเมินผลกำรศึกษำจำกคะแนนที่มีอยู่ในภำคกำรศึกษำถัดไป 

(2) กรณีท่ีนักศึกษำขำดสอบ และมหำวิทยำลัยไม่อนุญำตให้สอบหรือ 
มหำวิทยำลัยอนุญำตให้สอบ  แต่ไม่สำมำรถมำสอบภำยในภำคกำรศึกษำถัดไป  นำยทะเบียนจะเปลี่ยน 
ผลกำรศึกษำ เป็น “E” หรือ “F” โดยอัตโนมัติ 

     ** (3)   นักศึกษำที่ได้รับผลกำรเรียนเป็น “I” ในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยและ 
ด ำเนินกำรแก“้I”ในภำคกำรศึกษำถัดไปต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

(4)  กำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำ 
อำจำรย์ผู้สอนต้องสอบปลำยภำคกำรศึกษำตำมตำรำงสอบของมหำวิทยำลัยซ่ึงก ำหนด 

ในสัปดำห์ที่ 16 หลังจำกเปิดภำคกำรศึกษำโดย 
(1) รำยวิชำในหมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไป  ต้องใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน  

ส ำหรับนักศึกษำทุกสำขำวิชำที่เรียนรำยวิชำนั้น ๆ  
(2) กำรจัดท ำข้อสอบ บรรจุซองข้อสอบ อำจำรย์ผู้ สอนต้องเป็น

ผู้ด ำเนินกำรเองโดยประสำนงำนกับส ำนักงำนคณะ/วิทยำลัย ที่อำจำรย์ผู้สอนสังกัดหรือส ำนักวิชำศึกษำท่ัวไป 
(3) อำจำรย์ผู้สอนต้องปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรก ำกับกำรสอบในรำยวิชำที่ 

สอนตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดในตำรำงสอบด้วย 

3. แนวปฏิบัติในกำรส่งผลกำรเรียน 

กำรส่งผลกำรเรียนรำยวิชำนั้นให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร เรื่อง แนว
ปฏิบัติในกำรส่งผลกำรเรียน ซึ่งมีสำมำรถส ำคัญดังนี้ 

3.1 อำจำรย์ทุกท่ำนต้องส่งผลกำรเรียนตำมวันที่ก ำหนดในปฏิทินวิชำกำรและประกำศของ
มหำวิทยำลัย  เรื่อง ก ำหนดกำรส่งผลกำรเรียน ซึ่งจะประกำศให้ทรำบในปลำยภำคกำรศึกษำนั้น 

3.2 ถ้ำนักศึกษำที่สอนจะส ำเร็จกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้นทั้งหมู่เรียน หรือเป็น
นักศึกษำที่ขอเข้ำเรียนร่วม (โปรดสอบถำมไว้ก่อน) กำรส่งผลกำรเรียนเป็นไปตำมประกำศฯ โดยอำจำรย์ผู้สอน
จะต้องเตรียมท ำคะแนนไว้ล่วงหน้ำเพื่อให้กำรส่งผลกำรเรียนทันตำมระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

3.3 กำรส่งผลกำรเรียน อำจำรย์ผู้สอนจะต้องส่งผลกำรเรียนด้วยระบบ  On line  โดยให้เข้ำ
ไปในเว็ปไซด์ของมหำวิทยำลัย 



 
   www.pnru.ac.th เมน ู“ระบบส่งเกรดออนไลน์” หรือ 
   www.edutoday.in.th เมนู “ระบบส่งเกรดออนไลน์” 

3.4 หลังจำกที่อำจำรย์ผู้สอนส่งผลกำรเรียนด้วยระบบ on-line ต้องพิมพ์เอกสำรผลกำร
เรียนส่งหน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัดคณะ/วิทยำลัย ภำยใน 3 วัน จึงจะถือว่ำกำรส่งผลกำรเรียนเสร็จสิ้นตำม
กระบวนกำรโดยสมบูรณ์ 
 3.4.1  อำจำรย์ผู้สอนที่สอนในมหำวิทยำลัย ให้พิมพ์เอกสำรผลกำรเรียนแบบมี
คะแนน จ ำนวน 3 ชุด   
 1)  ส่งให้หน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัด  จ ำนวน 1 ชุด 
 2)  ส่งให้งำนทะเบียนและวัดผล   จ ำนวน 1 ชุด 
 3)  ส่งให้อำจำรย์ผู้สอนเก็บไว้เป็นหลักฐำน  จ ำนวน 1 ชุด 
 3.5  นักศึกษำที่ไม่มีรำยชื่อในระบบส่งผลกำรเรียน On-Line อำจเกิดจำกกรณีต่อไปนี้ 

 3.5.1   นักศึกษำค้ำงช ำระค่ำลงทะเบียนเรียน 
  3.5.1   นักศึกษำช ำระค่ำลงเบียนเรียนผ่ำนธนำคำร โดยไม่ได้ช ำระ 

ค่ำปรับให้ครบถ้วน 
****  ให้นักศึกษำติดต่องำนกำรเงิน เพ่ือช ำระค่ำปรับเพิ่มเติม และท ำบันทึกฯ  

แจ้งอำจำรย์ผู้สอนเพื่อส่งผลกำรเรียน ** 

4.  แนวปฏิบัติในกรณีที่มีปัญหำ 

 กรณีที่อำจำรย์พิเศษซึ่งเป็นผู้สอนในรำยวิชำนั้น ๆ มีปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ สำมำรถขอค ำปรึกษำ 
ควำมช่วยเหลือ หรือ แนะน ำได้จำกประธำนหลักสูตรของแต่ละสำขำวิชำ  คณบดี รองคณบดี ฝ่ำยวิชำกำร
และ/หรือ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๓ 

รูปแบบและเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำบันอุดมศึกษำมีเทคนิคกำรสอนหลำยแบบ ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำรำยวิชำที่แตกต่ำงกัน บำงรำยวิชำอำจใช้หลำยเทคนิคมำสอนผสมผสำนกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับเนื้อหำของรำยวิชำนั้น ๆ เทคนิคกำรสอนแบ่งตำมรูปแบบต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.  กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบรรยำย (Lecture Method) คือ กระบวนกำรเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็น 
ผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยกำรพูดบอกเล่ำ อธิบำยเนื้อหำเรื่องรำวที่ผู้สอนได้เตรียมกำรศึกษำค้นคว้ำมำ
เป็นอย่ำงดี ผู้เรียนเป็นฝ่ำยรับฟัง อำจจะมีกำรจดบันทึกสำระส ำคัญในขณะที่ฟังบรรยำย หรืออำจมีโอกำส
ซักถำมแสดงควำมคิดเห็นได้บ้ำงถ้ำผู้สอนเปิดโอกำส วิธีนี้เหมำะส ำหรับผู้ฟังจ ำนวนมำก และผู้บรรยำยซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชำญในเรื่องนั้น ๆ ต้องกำรน ำเสนอเนื้อหำสำระจ ำนวนมำกในลักษณะคมชัดลึก โดยใช้เวลำไม่มำกนัก  
จึงเป็นกำรเรียนรู้ที่ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย 

2.  กำรจัดกำรเรียนรู้แบบอภิปรำย (Discussion Method) คือ กระบวนกำรที่ผู้สอนมุ่งให้
ผู้เรียนมีโอกำสสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นหรือระดมควำมคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอำจจะเป็นเรื่องหรือ
ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนหรือที่กลุ่มมีควำมสนใจร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือหำค ำตอบ แนวทำงหรือ
แก้ปัญหำร่วมกัน กำรจัดกำรเรียนรู้แบบนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ คือ ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงำน และชื่นชมผลงำนร่วมกัน 

3.  ก ำ ร จั ด ก ำ ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ก ำ ร อ ภิ ป ร ำ ย ก ลุ่ ม ย่ อ ย  ( Small Group Discussion)  
คือ กระบวนกำรเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยประมำณ 4-8 คน ให้ผู้เรียนในกลุ่มมีโอกำส
สนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูลควำมคิดเห็น ประสบกำรณ์ในประเด็นหรือปัญหำที่ก ำหนด และสรุปผลกำรอภิปรำย
ออกมำเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 

4.  กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสำธิต (Demonstration Method) คือ กระบวนกำรที่ผู้สอนหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ในกำรช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ โดยกำรแสดงหรือกระท ำให้ดูเป็น
ตัวอย่ำงพร้อม ๆ กับกำรบอก อธิบำย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผู้เรียนจะเกิดกำรเรียนรู้จำกกำรสังเกตกระบวนกำร
ขั้นตอนกำรสำธิตนั้น ๆ แล้วให้ผู้เรียนซักถำม อภิปรำย และสรุปกำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำรสำธิต กำรจัดกำรเรียนรู้
แบบนี้จึงเหมำะสมส ำหรับกำรสอนที่ต้องกำรให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนของกำรปฏิบัติ เช่น วิชำพลศึกษำ นำฏศิลป์ 
ศิลปศึกษำ เป็นต้น 

5.  กำรจัดกำรเรียนรู้แบบแสดงบทบำทสมมติ (Role Playing) คือ กระบวนกำรที่ผู้สอนก ำหนด
หัวข้อเรื่องปัญหำหรือสร้ำงสถำนกำรณ์ขึ้นมำให้คล้ำยกับสภำพควำมเป็นจริง แล้วให้ผู้เรียนสวมบทบำท หรือ
แสดงบทบำทนั้นตำมควำมรู้สึกนึกคิดและประสบกำรณ์ของผู้เรียนที่คิดว่ำควรจะเป็น ภำยหลังของกำรแสดง
บทบำทสมมติจะต้องมีกำรอภิปรำยเกี่ยวกับกำรแสดงออกทั้งด้ำนควำมรู้และพฤติกรรมของผู้แสดงเพ่ือกำร
เรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ 

6.  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรแสดงละคร (Dramatization) คือ กระบวนกำรเรียนรู้ที่ผู้สอนให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์โดยกำรให้ผู้เรียนแสดงละคร ซึ่งเป็นเรื่องรำวที่ต้องกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตำมเนื้อหำและบทละครที่ได้ก ำหนดไว้ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งผู้เรียนจะต้องแสดงบทบำทหรือสมมติว่ำตนเองเป็น
หรือแสร้งท ำเป็นตัวเขำเองหรือบุคคลอ่ืนหรือตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง โดยจะต้องแสดงบทบำทกำรใช้ภำษำ แสดง
สีหน้ำ ท่ำทำงกับกำรเคลื่อนไหวประกอบกำรสนทนำตำมบทละครที่แต่งไว้เรียบร้อยแล้ว และผู้แสดงจะไม่น ำ
บุคลิกภำพและควำมรู้สึกนึกคิดของตนเองเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจะมีส่วนท ำให้เกิดผลเสียหำยต่อกำรแสดง



บทบำทนั้น ๆ วิธีกำรนี้จะท ำให้ผู้เรียนได้มีประสบกำรณ์ในกำรที่จะเข้ำใจในควำมรู้สึก เหตุผล และพฤติกรรม
ของผู้อื่น และจะสำมำรถจดจ ำเรื่องรำวนั้นได้นำน 

7.  กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulation) คือ กระบวนกำรเรียนรู้ที่ผู้สอนให้
ผู้เรียนเข้ำไปอยู่ในสถำนกำรณ์ที่สร้ำงขึ้นมำ ซึ่งสถำนกำรณ์นั้นจะมีลักษณะคล้ำยคลึงกับสภำพควำมจริงมำก
ที่สุด ทั้งสภำพแวดล้อมและปฏิสัมพันธ์ โดยมีกำรก ำหนดบทบำท ข้อมูลและกติกำไว้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกกำรคิด
แก้ปัญหำและตัดสินใจจำกสภำพกำรณ์ที่เขำก ำลังเผชิญอยู่ ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับประกอบกับ
วิจำรณญำณของตนเองให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมสถำนกำรณ์นั้นให้ดีที่สุด ซึ่งกำรเรียนรู้แบบสร้ำงสถำนกำรณ์จ ำลอง
นี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรถ่ำยโยงกำรเรียนได้ดี และสำมำรถน ำไปใช้แก้ปัญหำในชีวิตจริงได้ 

8.  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เกม (Game) คือ กระบวนกำรเรียนรู้ที่ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นเกมที่มี
กฎเกณฑ์กติกำ เงื่อนไข หรือข้อตกลงร่วมกันที่ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน ท ำให้เกิดควำมสนุกสนำน ร่ำเริง เป็นกำรออก
ก ำลังกำย เพ่ือพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่น โดยมีกำรน ำเนื้อหำ ข้อมูลของเกม พฤติกรรมกำรเล่น วิธีกำรเล่นและผลกำรเล่นเกมมำใช้ในกำรอภิปรำย
เพ่ือสรุปผลกำรเรียนรู้ 

9.  กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกระบวนกำร (Process) คือ กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียน "วิธีกำรเรียนรู้" อย่ำงเป็นขั้นตอน หรือเป็นกระบวนกำร โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ต่ำงๆ ผู้สอนเป็นผู้ก ำกับควบคุมให้ผู้เรียนมีกำรปฏิบัติ ฝึกฝนจนเกิดทักษะ สำมำรถปฏิบัติตำมขั้นตอนได้ และ
รับรู้ขั้นตอนทั้งหมดจนสำมำรถน ำไปใช้ได้อย่ำงอัตโนมัติ และน ำไปใช้ได้จริงในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

10.  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยกระบวนกำรกลุ่ม (Group Process) คือ กระบวนกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ได้รับควำมรู้จำกกำรลงมือร่วมกันปฏิบัติเป็นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อกำรเรียนรู้ของสมำชิกแต่ละคน และสมำชิก
แต่ละคนในกลุ่มก็มีอิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน 

11.  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค (Team Games Tournament) คือ กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
อีกรูปแบบหนึ่งคล้ำยกันกับเทคนิค STAD ที่แบ่งผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถแตกต่ำงกันออกเป็นกลุ่มเพ่ือท ำงำน
ร่วมกัน กลุ่มละประมำณ 4-5 คน โดยก ำหนดให้สมำชิกของกลุ่มได้แข่งขันกันในเกมกำรเรียนที่ผู้สอนจัดเตรียม
ไว้แล้ว ท ำกำรทดสอบควำมรู้โดยกำรใช้เกมกำรแข่งขัน คะแนนที่ได้จำกกำรแข่งขันของสมำชิกแต่ละคนใน
ลักษณะกำรแข่งขันตัวต่อตัวกับทีมอ่ืน น ำเอำมำบวกเป็นคะแนนรวมของทีมผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคกำร
เสริมแรง เช่น ให้รำงวัล ค ำชมเชย เป็นต้น ดังนั้นสมำชิกกลุ่มจะต้องมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เพ่ือควำมส ำเร็จของกลุ่ม 

12.  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) คือ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ใช้แนวคิด
กำรต่อภำพ โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ทุกกลุ่มจะได้รับมอบหมำยให้ท ำกิจกรรมเดียวกัน ผู้สอนจะแบ่งเนื้อหำ
ของเรื่องที่จะให้เรียนรู้ออกเป็นหัวข้อย่อยเท่ำกับจ ำนวนสมำชิกแต่ละกลุ่ม และมอบหมำยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ศึกษำค้นคว้ำคนละหัวข้อ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะเป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะเรื่องที่ตนได้รับมอบหมำยให้ศึกษำจำก
กลุ่ม สมำชิกต่ำงกลุ่มที่ได้รับมอบหมำยในหัวข้อเดียวกันก็จะท ำกำรศึกษำค้นคว้ำร่วมกัน จำกนั้นผู้เรียนแต่ละ
คนจะกลับเข้ำกลุ่มเดิมของตนเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้เชี่ยวชำญอธิบำยควำมรู้ เนื้อหำสำระที่ตนศึกษำให้เพ่ือนร่วม
กลุ่มฟัง เพ่ือให้เพ่ือนสมำชิกทั้งกลุ่มได้รู้เนื้อหำสำระครบทุกหัวข้อย่อยและเกิดกำรเรียนรู้เนื้อหำสำระทั้งเรื่อง 

13.  กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร (Integration) คือ กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงศำสตร์หรือเนื้อหำ
สำขำวิชำต่ำง ๆ ที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมำผสมผสำนเข้ำด้วยกัน เพ่ือให้เกิดควำมรู้ที่มีควำมหมำย มีควำม
หลำกหลำยและสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ ำวัน 



14.  กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Storyline (Storyline) คือ กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรที่มีกำรน ำเอำ
สำระกำรเรียนรู้จำกหลำยกลุ่มสำระมำเชื่อมโยงกัน เพ่ือจัดกำรเรียนรู้ภำยใต้หัวข้อเรื่อง (Theme) เดียวกัน โดย
ผูกเรื่องเป็นตอนๆ (Episode) เรื่องแต่ละตอนจะต่อเนื่องและมีล ำดับเหตุกำรณ์ (Sequence) หรือเรียกว่ำ 
เส้นทำงกำรเดินเรื่อง (Topic line) และใช้ค ำถำมหลัก (Key questions) เป็นตัวน ำไปสู่กำรให้ผู้เรียนท ำ
กิจกรรม (Activity) อย่ำงหลำกหลำย ซึ่งกิจกรรมเหล่ำนั้นจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำมสภำพจริง ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง เน้นทักษะกำรคิด กำรวิเครำะห์ กำรตัดสินใจ กระบวนกำรกลุ่มตลอดจนกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง 
ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Storyline จึงเป็นกำรบูรณำกำรเนื้อหำสำระและทักษะกระบวนกำรต่ำง ๆ เข้ำ
ด้วยกัน 

15.  กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) คือ กระบวนกำรเรียนรู้ที่จัดให้
ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในกำรเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถต่ำงกันออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
ซึ่งเป็นลักษณะกำรรวมกลุ่มอย่ำงมีโครงสร้ำงที่ชัดเจน มีกำรท ำงำนร่วมกัน มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  
มีกำรช่วยเหลือพ่ึงพำอำศัยซึ่งกันและกัน มีควำมรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวมเพ่ือให้ตนเองและ
สมำชิกทุกคนในกลุ่มประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

สรุป กำรน ำรูปแบบหรือเทคนิค กำรเรียนกำรสอนใดมำใช้ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้อง 
ระบุไว้ใน มคอ.3 เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหำวิชำนั้น ๆ อย่ำงชัดเจน และมีกำรท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ของรำยวิชำตำม มคอ.๕ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 3  รำยละเอียดของรำยวิชำ 
รำยละเอียดของรำยวิชำ (Course Specification) หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทำงกำรบริหำร

จัดกำรของแต่ละรำยวิชำเพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องและเป็นไปตำมที่วำงแผนไว้ในรำยละเอียด 
ของหลักสูตร ซ่ึงแต่ละรำยวชิำจะก ำหนดไว้อย่ำงชดัเจนเก่ียวกับวัตถุประสงค์และรำยละเอียดของเน้ือหำควำมรู้
ในรำยวิชำ แนวทำงกำรปลูกฝังทักษะต่ำง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่นักศึกษำจะได้รับกำรพัฒนำให้
ประสบควำมส ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ มีกำรก ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลำที่ใช้ในกำรเรียน 
วิธีกำรเรียน กำรสอน กำรวัดและประเมินผลในรำยวิชำ ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทำงวิชำกำรอ่ืน  ๆ ที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรเรียนรู้ นอกจำกนี้ยังก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรประเมินรำยวิชำและกระบวนกำรปรับปรุง 

ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 

หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรด ำเนินกำร 

หมวดที่ 4 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 

หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 

หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 

หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รำยละเอียดของรำยวิชำ 

ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ 

วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรำยวิชำ 

2. จ ำนวนหน่วยกิต 

บรรยำย-ปฏิบัติ 

3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ 

 ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รำยวิชำนี้ ยกเว้นวิชำที่เปิดเป็นวิชำเลือกทั่วไป ให้ใช้ “หลำยหลักสูตร” และให้
ระบุว่ำเป็นวิชำศึกษำทั่วไปหรือวิชำเฉพำะ เช่น วิชำแกน วิชำเฉพำะด้ำน วิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพหรือวิชำชีพ 
วิชำเอก วิชำเอกเลือก เป็นต้น 

4. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน 

5. ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีที่เรียน 

 ระบุภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีที่เรียน ตำมแผนกำรศึกษำของหลักสูตร 

6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ำมี) 

7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ำมี) 

8. สถำนที่เรียน   

ระบุสถำนที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหำวิทยำลัยให้ครบถ้วน  

9. วันที่จัดท ำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด 

หมวดที่ 2   จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ 

2. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ 

อธิบำยโดยย่อเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำรำยวิชำนี้หรือกำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น 
เพ่ิมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือ web based  กำรเปลี่ยนแปลงเนื้อหำของรำยวิชำซึ่งเป็นผลจำกงำนวิจัย
ใหม่ๆ ในสำขำ 

หมวดที่ 3   ลักษณะและกำรด ำเนินกำร 

1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ  

 ตำมท่ีระบุไว้ในรำยละเอียดหลักสูตร 

2. จ ำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ 

 ระบุจ ำนวนชั่วโมงบรรยำย สอนเสริม กำรฝึกปฏิบัติงำนภำคสนำม/กำรฝึกงำน และกำรศึกษำด้วยตนเอง 



3. จ ำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำเป็นรำยบุคคล 

 ระบุจ ำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ที่จะให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำนอกชั้นเรียน และ
วิธีกำรสื่อสำรให้นักศึกษำได้ทรำบก ำหนดเวลำล่วงหน้ำ 

หมวดที่ 4   กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 

กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้
ในแผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบต่อมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum 
Mapping) ตำมท่ีก ำหนดในรำยละเอียดของหลักสูตร โดยมำตรฐำนกำรเรียนรู้แต่ละด้ำน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

1.   สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับควำมรู้ หรือทักษะที่รำยวิชำมุ่งหวังที่จะพัฒนำนักศึกษำ        

2.   ค ำอธิบำยเกี่ยวกับวิธีกำรสอนที่จะใช้ในรำยวิชำเพ่ือพัฒนำควำมรู้ หรือทักษะในข้อ  1 

3.   วธิีกำรที่จะใช้วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำในรำยวิชำนี้เพื่อประเมินผลกำรเรียนรู้ใน
มำตรฐำนกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนที่เกี่ยวข้อง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนำ 

 1.2  วธิีกำรสอน 

 1.3  วธิีกำรประเมินผล 

2. ควำมรู้ 

 2.1  ควำมรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.2  วธิีกำรสอน 

 2.3  วธิีกำรประเมินผล 

3. ทักษะทำงปัญญำ 

 3.1  ทักษะทำงปัญญำที่ต้องพัฒนำ 

 3.2  วธิีกำรสอน 

 3.3  วธิีกำรประเมินผล 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

 4.1  ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่ต้องพัฒนำ 

 4.2  วธิีกำรสอน 

 4.3  วธิีกำรประเมินผล 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 5.1  ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ต้องพัฒนำ 

 5.2  วธิีกำรสอน 

 5.3  วธิีกำรประเมินผล 



หมวดที่ 5   แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 

1.  แผนกำรสอน 

 ระบุหัวข้อ/รำยละเอียด สัปดำห์ที่สอน จ ำนวนชั่วโมงกำรสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจ ำนวนหน่วยกิต) 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและสื่อท่ีใช้ รวมทั้งอำจำรย์ผู้สอน  ในแต่ละหัวข้อ/รำยละเอียดของรำยวิชำ 

2.  แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 ระบุวิธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตำมที่ปรำกฏในแผนที่แสดงกำรกระจำยควำม
รับผิดชอบของรำยวิชำ (Curriculum Mapping) ตำมท่ีก ำหนดในรำยละเอียดของหลักสูตร  สัปดำห์ที่ประเมิน 
และสัดส่วนของกำรประเมิน 

หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 

1.  ต ำรำและเอกสำรหลัก 

 ระบุต ำรำและเอกสำรหลักท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ 

 ระบุหนังสือ วำรสำร รำยงำน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่ำง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และแหล่งอ้ำงอิงที่ส ำคัญอ่ืน ๆ ซึ่งนักศึกษำจ ำเป็นต้องศึกษำเพ่ิมเติม 

3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ 

ระบุหนังสือ วำรสำร รำยงำน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่ำง ๆ   โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และแหล่งอ้ำงอิงที่ส ำคัญอ่ืน ๆ ซึ่งนักศึกษำควรศึกษำเพ่ิมเติม 

หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 

1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ 

2.  กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน 

ระบุวิธีกำรประเมินที่จะได้ข้อมูลกำรสอน เช่น จำกผู้สังเกตกำรณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลกำรเรียนของ
นักศึกษำ เป็นต้น 

3.  กำรปรับปรุงกำรสอน 

อธิบำยกลไกและวิธีกำรปรับปรุงกำรสอน เช่น คณะ/สำขำวิชำ มีกำรก ำหนดกลไกและวิธีกำรปรับปรุง
กำรสอนไว้อย่ำงไรบ้ำง กำรวิจัยในชั้นเรียน กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เป็นต้น 

4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ 

อธิบำยกระบวนกำรที่ใช้ในกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ของรำยวิชำ เช่น ทวนสอบจำกคะแนนข้อสอบ หรืองำนที่มอบหมำย กระบวนกำรอำจจะต่ำงกันไปส ำหรับ
รำยวิชำที่แตกต่ำงกัน หรือส ำหรับมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำน 

5.  กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 

อธิบำยกระบวนกำรในกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินจำกข้อ 2 และ 2 มำวำงแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภำพ 

 



มคอ. 5   รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ (Course Report) หมำยถึง รำยงำนผลกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของอำจำรย์ผู้สอนแต่ละรำยวิชำเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำเกี่ยวกับภำพรวมของกำรจัด   กำรเรียนกำร
สอนในวิชำนั้น ๆ ว่ำ ได้ด ำเนินกำรสอนอย่ำงครอบคลุมและเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ในรำยละเอียดของรำยวิชำ
หรือไม่ และหำกไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะ ในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของรำยวิชำดังกล่ำวในครั้งต่อไป รำยงำนนี้จะครอบคลุมถึงผลกำรเรียนของนักศึกษำ จ ำนวนนักศึกษำ
ตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหำในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก กำรวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินรำยวิชำของนักศึกษำ/หัวหน้ำภำค/หรือผู้ประเมินภำยนอก รวมทั้งกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิต กำรวำงแผนและให้ข้อเสนอแนะ ต่อผู้ประสำนงำนหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนำรำยวิชำ 

 

ประกอบด้วย 6 หมวด ดังนี้ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

หมวดที่ 2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเปรียบเทียบกับแผนกำรสอน 

 

หมวดที่ 3 สรุปผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำ 

 

หมวดที่ 4 ปัญหำและผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำร 

 

หมวดที่ 5 กำรประเมินรำยวิชำ 

 

หมวดที่ 6 แผนกำรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 

ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ 

วิทยำเขต/คณะ/ ภำควิชำ 

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและช่ือรำยวิชำ 

2.  รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อนรำยวิชำนี้  (ถ้ำมี) 

3.  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ อำจำรย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (Section) 

  ให้รำยงำนเป็นรำยกลุ่ม   

4.  ภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศึกษำที่เปิดสอนรำยวิชำ 

5.  สถำนที่เรียน 

 ระบุสถำนที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหำวิทยำลัยให้ครบถ้วน  

หมวดที่ 2   กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เปรียบเทียบกับแผนกำรสอน 

1.   รำยงำนชั่วโมงกำรสอนจริงเทียบกับแผนกำรสอน 

 ระบุหัวข้อ จ ำนวนชั่วโมงตำมแผนกำรสอน จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอนจริง ระบุเหตุผลที่กำรสอนจริงต่ำงจำก
แผนกำรสอนหำกมีควำมแตกต่ำงเกิน 25% 

2.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตำมแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตำมแผน และพิจำรณำนัยส ำคัญของหัวข้อต่อผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำ
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยส ำคัญให้เสนอแนวทำงชดเชย 

3.  ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท ำให้เกิดผลกำรเรียนรู้ตำมท่ีระบุในรำยละเอียดของรำยวิชำ  

ระบุว่ำวิธีสอนเพ่ือให้บรรลุผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนตำมที่ระบุในรำยละเอียดรำยวิชำมีประสิทธิผลหรือ 
ไมม่ีและปัญหำของวิธีสอนที่ใช้ (ถ้ำมี) พร้อมข้อเสนอแนะในกำรแก้ไข 

4. ข้อเสนอกำรด ำเนินกำรเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุข้อเสนอเพ่ือกำรปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จำกปัญหำที่พบในข้อ 3 

หมวดที่ 3    สรุปผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำ 

1.  จ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดก ำหนดกำรเพิ่มถอน )   

2.  จ ำนวนนักศึกษำที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ                                                         

3.  จ ำนวนนักศึกษำที่ถอน  (W)                                                                                            

4.  กำรกระจำยของระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจ ำนวนและร้อยละของนักศึกษำในแต่ละระดับคะแนน 

5.  ปัจจัยท่ีท ำให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ำมี)  

 



6.  ควำมคลำดเคลื่อนจำกแผนกำรประเมินที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดรำยวิชำ 

ระบุควำมคลำดเคลื่อนจำกแผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2 

 6.1 ควำมคลำดเคลื่อนด้ำนก ำหนดเวลำกำรประเมิน 

  ระบุควำมคำดเคลื่อนที่เกิดข้ึนพร้อมเหตุผล 

 6.2 ควำมคลำดเคลื่อนด้ำนวิธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ (ถ้ำมี) 

   ระบุควำมคำดเคลื่อนที่เกิดข้ึนพร้อมเหตุผล 

 7.  กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ 

ระบุวิธีกำรทวนสอบ และสรุปผลกำรทวนสอบ         

หมวดที่ 4   ปัญหำและผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำร 

1.   ประเด็นด้ำนทรัพยำกรประกอบกำรเรียนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ระบุปัญหำในกำรใช้ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน (ถ้ำมี) และผลกระทบ 

2.  ประเด็นด้ำนกำรบริหำรและองค์กร 

ระบุปัญหำด้ำนกำรบริหำรและองค์กร(ถ้ำมี) และผลกระทบต่อผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 

หมวดที่ 5   กำรประเมินรำยวิชำ 

1. ผลกำรประเมินรำยวิชำโดยนักศึกษำ  (แนบเอกสำร) 

 1.1   ข้อวิพำกษ์ที่ส ำคัญจำกผลกำรประเมินโดยนักศึกษำ 

     ระบุข้อวิพำกษ์ท้ังที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

 1.2   ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้สอนต่อข้อวิพำกษ์ตำมข้อ 1.1 

2. ผลกำรประเมินรำยวิชำโดยวิธีอื่น  

 2.1   ข้อวิพำกษ์ที่ส ำคัญจำกผลกำรประเมินโดยวิธีอื่น 

               ระบุข้อวิพำกษ์ท้ังที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

 2.2   ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้สอนต่อข้อวิพำกษ์ตำมข้อ 2.1 

หมวดที่ 6   แผนกำรปรับปรุง 

1.   ควำมก้ำวหนำ้ของกำรปรับปรงุกำรเรียนกำรสอนตำมที่เสนอในรำยงำนของรำยวิชำครั้งที่ผำ่นมำ 

ระบุแผนกำรปรับปรุงที่เสนอในภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำและอธิบำยผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผน ถ้ำไม่ได้ด ำเนินกำรหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล 

2.  กำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ในกำรปรับปรุงรำยวิชำ 

อธิบำยกำรปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอนส ำหรับภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศึกษำนี้ กำรใช้
อุปกรณ์กำรสอนแบบใหม่ เป็นต้น 

3.  ข้อเสนอแผนกำรปรับปรุงส ำหรับภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศึกษำต่อไป 

ระบุข้อเสนอพร้อมก ำหนดเวลำที่ควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ 



4.  ข้อเสนอแนะของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำต่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ:……………………………………………………………………………… 

 

 ลงชื่อ.................................................. วันที่รำยงำน ............................................................. 

 

ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ………………………………………………………………………….. 

 

 ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรำยงำน ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๔ 

กำรส่งผลกำรเรียน 
กำรส่งผลกำรเรียนหลังสิ้นภำคกำรศึกษำตำมปฏิทินกำรศึกษำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำต้องบันทึก

คะแนนวัดผลประเมินผลกำรสอนให้แล้วเสร็จรวมถึงกำรส่งผลกำรเรียนเข้ำในระบบออนไลน์ของมหำวิทยำลัย 
โดยมีรำยละเอียดและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 
ขั้นตอนกำรส่งผลกำรเรียนออนไลน์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

ภำคผนวก ก. 
หลักเกณฑ์กำรสรรหำ และพัฒนำอำจำรย์พิเศษ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภำคผนวก ข. 
 

ระเบียบกำรใช้บริกำรห้องคอมพิวเตอร์  

           ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ผังกระบวนกำรให้บริกำรยืมหนังสือ (ห้องสมุด)  

ผังกระบวนกำรให้บริกำรคืนหนังสือ  

ขั้นตอนกำรยื่นแบบฟอร์มค ำร้องขอสอบ กรณีขำดสอบปลำยภำค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบกำรใช้บริกำรห้องคอมพิวเตอร์ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

วันและเวลำเปิดให้บริกำร 

             ส ำหรับ ครู อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

        ช่วงเปิดภำคกำรศึกษำ วันจันทร์ – วันอำทิตย์ เวลำ 8.30 - 20.00 น. 
        ช่วงปิดภำคกำรศึกษำ  วันจันทร์ – วันอำทิตย์ เวลำ 8.30 - 17.30 น. 
   ส ำหรับผู้เข้ำฝึกอบรมโครงกำรต่ำง ๆ 

        ช่วงเปิด-ปิด ตำมก ำหนดกำรอบรม 

   (ในกรณีท่ีเปิดบริกำรในวันหยุดรำชกำรและนอกเวลำปกตินั้น จะประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำ)     

กำรขอใช้บริกำร 

          บุคคลที่ขอใช้บริกำรคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นอำจำรย์ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ/ชั่วครำว และนักศึกษำ
ของมหำวิทยำรำชภัฏพระนคร กรณีหน่วยงำน/คณะ/โครงกำรต่ำงๆ มีควำมประสงค์จะใช้ห้องคอมพิวเตอร์ฯ 
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน กำรอบรม ให้ท ำบันทึกถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
แจ้งล่วงหน้ำก่อนใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ประมำณ 3 วันท ำกำร 

ข้อปฏิบัติในกำรใช้ห้องคอมพิวเตอร์ส ำหรับนักศึกษำ 

1.  นักศึกษำต้องแต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อย ตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย บุคคลทั่วไปแต่งกำยชุดสุภำพ 

2.  นักศึกษำจะต้องน ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ หรือบัตรประจ ำตัวประชำชน มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ ที่
เคำน์เตอร์ทุกครั้งที่มำใช้บริกำร (ไม่มีบัตรไม่อนุญำตให้เข้ำใช้บริกำร) และก่อนเข้ำใช้เครื่องนักศึกษำจะต้องแลก
บัตรกบัเจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกครั้ง ไม่อนุญำตให้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้แลกบัตร เข้ำใช้บริกำรได้ 1 คน/เครื่อง 
เท่ำนั้น 

3.  เมื่อนักศึกษำปลดล๊อคเครื่องแล้ว หำกเกิดกรณีเครื่องที่ใช้เสีย/ขัดข้อง ให้นักศึกษำแจ้งเจ้ำหน้ำที่
ที่เคำน์เตอร์ทันที ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องอ่ืนแทน 

4.  กรณีมีผู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับนักศึกษำที่อยู่ในระหว่ำงกำรใช้เครื่องนั้น ให้ผู้นั้นติดต่อกับ
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำเคำน์เตอร์ก่อน และให้รอพบได้ท่ีด้ำนนอกห้องฯ (ห้ำมเข้ำไปในห้องเครื่องฯ ก่อนได้รับอนุญำต) 

5.  ห้ำมนักศึกษำท ำกำรเคลื่อนย้ำยหรือสับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดัดแปลงระบบ
ค ำสั่งงำน ถอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือน ำอุปกรณ์ที่มิใช่ของห้องบริกำรคอมฯ มำต่อเข้ำกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และห้ำมน ำอุปกรณ์ใดๆ ออกนอกห้องคอมพิวเตอร์ โดยมิได้รับอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่โดยเด็ดขำด 

6.  ห้ำมเก็บงำนหรือ File ไว้ในเครื่อง (ทำงห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ เกิด
กำรสูญหำยขึ้น) 

7.  ห้ำมนักศึกษำเปิดรูปภำพ วีดีโอ เว็บไซต์ ที่ไม่เหมำะสม 

8.  รักษำควำมสะอำด ห้ำมน ำอำหำร และเครื่องดื่มใด ๆ เข้ำในห้อง 

9.  ห้ำมส่งเสียงดัง เปิดเพลง วิ่งเล่น หรือกระท ำกำรรบกวนผู้อ่ืน 

10.  เมื่อพบปัญหำใดๆ ให้รีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่ให้ทรำบโดยทันที 



ผังกระบวนกำรให้บริกำรยืมหนังสือ (ห้องสมุด) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับบัตรสมาชิกเพ่ือ 

Scan Barcode 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ข้อมูลสมาชิก 

ไม่มีรายการค้างส่งหนังสือ 

ท ารายการยืมผ่านระบบ VTLS 

ประทับตราวันก าหนดส่ง 

ลบสัญญาณแม่เหล็ก 

ให้ผู้ใช้บริการประเมิน 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 
สิ้นสุดการ 

ให้บริการ 

คืนบัตรและหนังสือให้ผู้ใช้บริการ 

มีหนังสือเกินก าหนด/เกินจ านวน

ที่จะยืม แจ้งผู้ใช้บริการว่าไม่

สามารถยืมได้ 



ผังกระบวนกำรให้บริกำรคืนหนังสือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ Scan Barcode หนังสือที่

ผู้ใช้บริการ 

น าหนังสือมาคืน 

(กรณีส่งหนังสือตามก าหนด) 

 

เจ้าหน้าท่ี Scan Barcode หนังสอื

ที่ผู้ใช้บริการ 

น าหนังสือมาคืน 

(กรณีเกินก าหนดส่ง) 
 

ประทับตราส่งหนังสือ 
 

เพ่ิมสัญญาณแม่เหล็ก 
 

ให้ผู้ใช้บริการประเมิน 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 
 

สิ้นสุดการ 

ให้บริการ 

ระบบจะท าการแจ้งว่ามีค่าปรับ 

สมาชิกช าระค่าปรับ 
ตามที่ระบบแจ้งไว ้

 

เจ้าหน้าทีอ่อกใบเสร็จ 
ให้กับสมาชิก 

 

เจ้าหน้าที่น าหนังสือขึ้นรถเข็น 
เตรียมขึ้นชั้นให้บริการ 

 

รับหนังสือเพ่ือ 

Scan Barcode 

เจ้าหน้าที ่   

ตรวจสอบ 



ขั้นตอนกำรย่ืนแบบฟอร์มค ำร้องขอสอบ  

กรณีขำดสอบปลำยภำค 
 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

ภำคผนวก ค. 
 

แนวปฏิบัติและขั้นตอนกำรท ำ  
แบบฟอร์มค ำร้องต่ำง ๆ (พน.)  

 
 
 
 
 
 
 



 
กำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ 
 บุคคลที่สอบผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ต้องรำยงำนตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษำใหม่ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ท่ีก ำหนด โดยมีขั้นตอนกำรรำยงำนตัวดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  ๑   บันทึกประวัติส่วนตัว พิมพ์ใบระเบียนประวัติโดยใช้หมำยเลขบัตรประชำชน เข้ำสู่ระบบ 

 ขั้นตอนที่  ๒   ลงชื่อรำยงำนตัว และยื่นเอกสำรดังนี้ 

 ๑.  ใบระเบียนประวัติ  

 ๒.  ใบ ปพ.๑ หรือใบระเบียนแสดงผลกำรเรียนที่แสดงว่ำส ำเร็จกำรศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
พร้อมส ำเนำ ๒ ฉบับ 

 ๓.  ทะเบียนบ้ำนของผู้มำรำยงำนตัว พร้อมส ำเนำ ๑ ฉบับ 

 ๔.  บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มำรำยงำนตัว พร้อมส ำเนำ ๑ ฉบับ 

 ๕.  บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือหนังสือส ำคัญต่ำงด้ำว (ใช้เฉพำะกรณีบิดำมำรดำเป็นชำวต่ำง
ด้ำว) ของบิดำ-มำรดำ พร้อมส ำเนำ ๑ ฉบับ (หนังสือส ำคัญต่ำงด้ำวให้ถ่ำยส ำเนำหน้ำแรก และหน้ำถัดไปที่แจง
รำยละเอียดต่ำงๆ และหน้ำที่ต่ออำยุครั้งสุดท้ำย 

 ๖.  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ำมี) พร้อมส ำเนำ ๑ ฉบับ 

หมำยเหตุ 

  -   เอกสำรทุกฉบับ ให้เขียนชื่อ - สกุล สำขำวิชำเอกไว้ที่มุมบนด้ำนขวำ และต้องรับรองส ำเนำ
ถูกต้องเอกสำรทุกฉบับ 

  -   เอกสำรทุกฉบับมหำวิทยำลัยจะเก็บไว้เป็นหลักฐำนและไม่คืนไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ขั้นตอนที่  ๓    ท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ 

 เอกสำรที่นักศึกษำจะได้รับในวันรำยงำนตัว มีดังนี้ 

 ๑. ประกำศแจ้งก ำหนดกำรกิจกรรมต่ำงๆ 

 ๒. เอกสำรแจ้งรหัสผ่ำนเข้ำสู่ระบบบริกำรศึกษำ (ห้ำมท ำหำย) 

 ๓. คู่มือนักศึกษำ 

กำรลงทะเบียนรำยวิชำ 

 กำรลงทะเบียนเรียนเป็นกิจกรรมหลักส ำคัญที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรด้วยตนเองทุกภำคกำรศึกษำ  
ตลอดจนกระทั่งส ำเร็จกำรศึกษำ  โดยจะต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจวิธีกำร   และข้ันตอนของกำรลงทะเบียน
อย่ำงรอบคอบ และ ปฏิบัติให้ถูกต้อง  สำมำรถลงทะเบียนผ่ำนระบบบริกำรกำรศึกษำที่ www.pnru.ac.th  
โดยใช้รหัสผ่ำนที่ได้รับในวันรำยงำนตัวก่อนกำรลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำนักศึกษำควรศึกษำและ
ปฏิบัติดังนี้ 

 ๑.  ศึกษำโครงสร้ำงและแผนกำรเรียนของตนเอง โดยศึกษำจำกคู่มือนักศึกษำอย่ำงละเอียด กรณี
ตกแผนกกำรเรียนนักศึกษำจะต้องปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำ ก่อนกำรลงทะเบียนทุกครั้ง 

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


 ๒.  รำยวิชำที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจัดไว้ในตำรำงเรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ 
เป็นรำยวิชำที่จัดตำมแผนกำรเรียน โดยงำนทะเบียนวัดผลจะด ำเนินกำรบันทึกรำยวิชำให้กับนักศึกษำทั้งหมด
ทุกรำยวิชำที่ปรำกฏในตำรำงเรียน นักศึกษำจะต้องตรวจสอบผลกำรลงทะเบียนทุกภำคกำรศึกษำให้ตรงกับ
รำยวิชำที่เข้ำเรียน 

 กำรลงทะเบียนเรียนแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑. กำรลงทะเบียนปกติคือกำรลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำที่ลงทะเบียนรำยวิชำตำมส ำรับหรือ
ตำรำงเรียนโดยไม่เปลี่ยนแปลงรำยวิชำในตำรำงเรียน    สำมำรถลงทะเบียนผ่ำนระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอน 
ตำมล ำดับดังนี้ 

 

ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเรียน 
1. เข้ำเว็บไซด์ www.pnru.ac.th แล้ว ไปทีข่้อมูลด้ำนล่ำงสุด 
2. เลือกระบบบริกำรกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. คลิก Login ลงชื่อเข้ำใช้ในระบบบริกำรนักศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ใส่รหัสนักศึกษำ(Username) และรหัสผ่ำน (password) แล้วคลิกปุ่ม เข้ำสู่ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. เลือกเมนูกำรเงิน pay in เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งช ำระค่ำลงทะเบียนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. เลือกเทอมที่ต้องกำรพิมพ์ โดยคลิกที่รูปเครื่องพิมพ์  เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. น ำใบแจง้หนี้ไปช ำระค่ำลงทะเบียนเรียนไปช ำระเงินที่ธนำคำรตำมวันที่ก ำหนด 

 

 



 

 

8. นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียนได้จำกเมนู ผลกำรลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ใส่เทอม ปี ที่ต้องกำรตรวจสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กำรลงทะเบียนรำยวิชำส ำหรับนักศึกษำตกแผนกำรเรียนคือกำรลงทะเบียนรำยวิชำของนักศึกษำ
ที่ตกแผนกำรเรียน, กำรลงทะเบียนรำยวิชำที่เกินจ ำนวนหน่วยกิต, ลงทะเบียนรำยวิชำนักศึกษำต่ำงประเภท 



ซึ่งไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงทะเบียนรำยวิชำผ่ำนระบบออนไลน์ได้ นักศึกษำต้ องยื่นค ำร้องขอลงทะเบียน
รำยวิชำ ตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนกำรลงทะเบียนส ำหรับนักศึกษำ 

กรณีไม่สำมำรถท ำในระบบออนไลน์ 

 
รับค ำร้องกำรลงทะเบียนเรียน 

จำกนักศึกษำ 

 

 

ตรวจสอบกำรลงทะเบียนเรียน 

ของนักศึกษำ 

 

 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำร     น ำเอกสำรเสนอกำรพิจำรณำ              ไม่อนุญำต      แจง้ผลกำร 

   3 วันท ำกำร        อนุญำต/ไม่อนุญำต จำก       พิจำรณำ 

                                                     นำยทะเบียน                ให้นักศึกษำ 

 

 

บันทึกผลกำรลงทะเบียนเรียน 

เข้ำสู่ระบบงำน 

 

 

ข้อควรทรำบในกำรลงทะเบียน 
 ๑.  กำรขอลงทะเบียนเรียนนักศึกษำต้องไม่มีหนี้สิ้นใดๆ กับมหำวิทยำลัยหำกนักศึกษำมีหนี้สินจะ
ถูก Lock กำรเข้ำใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ 

 ๒.  กำรลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ตำมประกำศฯ ภำยใน
วัน – เวลำ ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และเก็บเอกสำรกำรช ำระเงินไว้เป็นหลักฐำน 

 ๓.  รำยวิชำที่ได้รับอักษร I หรือ P ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ ำ 



 ๔.  รำยวิชำใดท่ีมีวิชำบังคับก่อน นักศึกษำต้องเรียนรำยวิชำบังคับก่อน และมีผลกำรเรียนอย่ำงต่ ำ 
คือ D จึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำต่อเนื่องได้ หำกนักศึกษำลงทะเบียนผิดเงื่ อนไข (ไม่เรียนรำยวิชำ
บังคับก่อน) ให้ถือว่ำกำรลงทะเบียนเป็นโมฆะ และรำยวิชำที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไข 

 ๕.  หำกนักศึกษำไม่ด ำเนินกำรลงทะเบียน และไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมในเวลำที่ก ำหนด นักศึกษำ
จะต้องด ำเนินกำรรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ จึงจะมีสิทธิ์ในกำรลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำถัดไป 

 ๖.  ถ้ำนักศึกษำได้ลงทะเบียนโดยสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่เข้ำเรียนหรือคำดกำรณ์ผลกำรประเมินกำร
เรียนไม่ผ่ำน นักศึกษำควรด ำเนินกำรยกเลิกรำยวิชำบำงรำยวิชำ หรือ ทุกรำยวิชำในภำคกำรศึกษำนั้น เพ่ือ
ไม่ให้ผลกำรประเมินรำยวิชำ เป็น E หรือ F แล้วแต่กรณี 

กำรลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน รำยวิชำ 

กำรลงทะเบียนรำยวิชำที่ไม่เป็นไปตำมส ำรับหรือตำรำงเรียนที่จัดไว้ให้นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรำยวิชำได้ตำมต้องกำร โดยเลือกรำยวิชำลงทะเบียนให้เป็นไปตำมล ำดับก่อนหลังให้ถูกต้อง 

 กำรเพ่ิมรำยวิชำ กระท ำได้ในกรณีที่จ ำนวนหน่วยกิตยังไม่ครบจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ในตำรำงเรียนของ
แต่ละภำคกำรศึกษำไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส ำหรับภำคปกติ หรือไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ส ำหรับภำคกศ.พบ กรณี
เป็นภำคกำรศึกษำสุดท้ำยของนักศึกษำ อำจขออนุมัติเรียนเกินกว่ำหน่วยกิตที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรเรียน โดย
นักศึกษำต้อนยื่นค ำร้องขออนุมัติเป็นรำยกรณ ี

 กำรถอนรำยวิชำ กระท ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 ๑. เป็นรำยวิชำที่เคยเรียนมำแล้ว 

 ๒.  เป็นรำยวิชำที่ได้รับกำรโอนผลกำรเรียนหรือยกเว้นรำยวิชำ  

 กำรเพ่ิม – ถอนวิชำเรียน นักศึกษำสำมำรถด ำเนินทำงระบบออนไลน์ เหมือนกำรลงทะเบียนปกติ 
หำกกรณีนักศึกษำตกแผนกำรเรียนต้องยื่นค ำร้อง กำรเพ่ิม – ถอนวิชำเรียน (แบบพน.๒) ตำมข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนกำรเพิ่ม-ถอน รำยวิชำ 

๑. เข้ำเว็บไซด์ www.pnru.ac.th แล้ว ไปทีข่้อมูลด้ำนล่ำงสุด 
๒. เลือกระบบบริกำรกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓. คลิก Login ลงชื่อเข้ำใช้ในระบบบริกำรนักศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ใส่รหัสนักศึกษำ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) แล้วคลิกปุ่ม เข้ำสู่ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕. ไปที่เมนู ลงทะเบียน-ออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. เพ่ิม-ถอนรำยวิชำโดยกดปุ่มสีแดงด้ำนหลัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. นักศึกษำภำคปกติ สำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ภำคกำรศึกษำละไม่เกิน 22 หน่วยกิต 

๘. ในกำรเพิ่มรำยวิชำ นักศึกษำต้องดูรหัสวิชำ section และวันเวลำเรียนให้ถูกต้อง 

๙. ในกำรถอนรำววิชำ นักศึกษำสำมำรถเลือกรำยวิชำที่ต้องกำรถอน แล้วกดปุ่มลดได้เลย 

๑๐. เมื่อท ำกำรเพ่ิม-ถอน รำยวิชำเรียบร้อยแล้ว นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบรำยวิชำได้ที่เมนู  

ผลกำรลงทะเบียน 



กำรช ำระเงิน 
 กำรลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อได้ช ำระค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด นักศึกษำ
ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมแบบเหมำจ่ำย ที่ขอเพ่ิมและถอนรำยวิชำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ไม่ต้องช ำระเงินเพ่ิม
ในกรณีเพ่ิมรำยวิชำ และไม่สำมำรถถอนเงินคืนได้กรณีขอถอนรำยวิชำ 

 ก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมตำมประกำศมหำวิทยำลัย แบ่ง 3 ช่วงเวลำดังนี้ 

 ช่วงท่ี ๑   ๑– ๒๐   วัน   นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำช ำระเงินผ่ำนธนำคำรที่ระบุในใบแจ้งช ำระเงิน 

 ช่วงท่ี ๒    ๒๑– ๔๐ วัน  นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำ เป็นกำรช ำระเงินล้ำช้ำโดยเสียค่ำปรับวันละ 
๕๐ บำทช ำระเงินที่กองคลัง 

 ช่วงท่ี ๓    ๔๑– ๖๐ วัน  นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำ เป็นช่วงขอผ่อนผันกำรลงทะเบียน โดยเสีย
ค่ำปรับ โดยนักศึกษำต้องเขียนบันทึกขอผ่อนผันกำรช ำระเงินล่ำช้ำที่คณะ/วิทยำลัย นักศึกษำสังกัด ช ำระเงินที่
กองคลัง 

หมำยเหตุ 

 ถ้ำเป็นภำคฤดูร้อน จะแบ่งเป็น ๓ ช่วง ๆ ละ ๑๐ วัน 

กำรประเมินผลกำรศึกษำ 
กำรประเมินผลกำรศึกษำประกอบด้วย กำรประเมินเพ่ือปรับปรุง พัฒนำผู้เรียน กำรจัดกำรเรียน  

กำรสอน และ กำรประเมินเพ่ือตัดสินผลกำรศึกษำ 

 ระบบทะเบียนและบริกำรกำรศึกษำ เป็นระบบที่นักศึกษำจะต้องใช้ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำอยู่ใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ผลกำรศึกษำจะปรำกฏบน web เมื่อวันที่อำจำรย์ผู้สอนและคณะ/วิทยำลัย  
วิชำส่งผลกำรศึกษำให้งำนทะเบียนวัดผล โดยผลกำรศึกษำเข้ำระบบงำนทะเบียนวัดผล และระบบจะค ำนวณ
เฉพำะรำยวิชำที่ได้รับผลกำรศึกษำเท่ำนั้น ถ้ำรำยวิชำใดงำนทะเบียนวัดผลยังไม่ได้รับระบบก็จะยังไม่น ำ
รำยวิชำนั้นๆ มำค ำนวณ 
 กำรประเมินผลกำรศึกษำในรำยวิชำต่ำง ๆ ตำมหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้ 
ระบบค่ำระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ 

ระดับคะแนน ควำมหมำย ค่ำระดับคะแนน 

A               ดีเยี่ยม ๔.๐ 

  B+               ดีมำก ๓.๕ 

B               ดี ๓.๐ 

  C+               ดีพอใช้ ๒.๕ 

C               พอใช้ ๒.๐ 

  D+               อ่อน ๑.๕ 

D               อ่อนมำก ๑.๐ 

E               ตก ๐.๐ 



ระบบนี้ใช้ส ำหรับกำรประเมินผลรำยวิชำที่เรียนตำมหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่ำสอบได้ต้องไม่ต่ ำ
กว่ำ “D” ถ้ำนักศึกษำได้ระดับคะแนนในรำยวิชำใดต่ ำกว่ำ ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่ำจะสอบได้ 

 กรณี วิชำเลือก ถ้ำได้ระดับคะแนนต่ ำกว่ำ “D” สำมำรถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรำยวิชำอ่ืนได้ส่วนกำร
ประเมินผลรำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ถ้ำได้ระดับคะแนน
ต่ ำกว่ำ “C” ถือว่ำ สอบตก นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้ำได้ระดับกำรประเมินผลต่ ำกว่ำ “C” 
เป็นครั้งที่สอง ถือว่ำ พ้นสภำพเป็นนักศึกษำ  

กรณีที่นักศึกษำขอลงทะเบียนรำยวิชำเลือกอ่ืนแทนรำยวิชำเลือกที่สอบไม่ผ่ำน รำยวิชำที่สอบไม่ ผ่ำน
จะได้รับกำรบันทึกผลกำรเรียนเป็น “E”และน ำมำค ำนวณค่ำคะแนนเฉลี่ยด้วย 

ระบบไม่มีค่ำระดับคะแนน ก ำหนดสัญลักษณ์กำรประเมินผลดังนี้ 

ผลกำรศึกษำ ระดับกำรประเมิน 

          ผ่ำนดีเยี่ยม           PD (Pass with Distinction) 

          ผ่ำน           P (Pass) 

          ไม่ผ่ำน           F (Fail) 

ระบบคะแนนนี้ใช้ส ำหรับกำรประเมินผลรำยวิชำที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตำมข้อก ำหนดเฉพำะ
และรำยวิชำที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนดให้เรียนเพิ่ม 

รำยวิชำที่ได้ผลประเมิน “F” นักศึกษำต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่ำจะสอบได้คะแนนเฉลี่ย 
มี 2 ประเภท  

1. คะแนนเฉลี่ยประจ ำภำค (GPA.=Grade Point Average) หมำยถึง ผลเฉลี่ยของคะแนนที่ได้
ในแต่ละวิชำของแต่ละภำคภำคศึกษำ 

2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (CUM.GPA.-Cumulative Grade Point Average) หมำยถึง ผลเฉลี่ย
ของคะแนนที่ได้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ที่เริ่มศึกษำ ถึง ภำคกำรศึกษำสุดท้ำยที่ทรำบผลกำรศึกษำ 

วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำคและคะแนนเฉลี่ยสะสม 
1. วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำค (GPA.=Grade Point Average) 

 วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำคท ำได้ตำมล ำดับขั้นตอนต่อไปนี้คือ 
1.1 แทนค่ำเกรดที่ได้ในแต่ละวิชำ โดยก ำหนดให้ 

A มีค่ำเท่ำกับ 4.00 
B+ มีค่ำเท่ำกับ 3.50 
B มีค่ำเท่ำกับ 3.00 
C+ มีค่ำเท่ำกับ 2.50 
C มีค่ำเท่ำกับ 2.00  
D+ มีค่ำเท่ำกับ 1.50 
D มีค่ำเท่ำกับ 1.00 
I มีค่ำเท่ำกับ 0 
E มีค่ำเท่ำกับ 0 
W (Withdrawal) หมำยถึง กำรขอยกเลิกวิชำ หรือขอยุติกำรเรียนในวิชำนั้น 

หรือถูกมหำวิทยำลัยตัดสิทธิ์โดยจะไม่น ำหน่วยกิตของวิชำที่ได้ W ไปคิดคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ประเภท 



 1.2  น ำค่ำเกรดที่สอบได้ของแต่ละวิชำคูณกับจ ำนวนหน่วยกิต 
 1.3  น ำค่ำที่คูณได้จำกข้อ 1.2 ของทุกวิชำรวมกัน 
 1.4  น ำผลรวมข้อมูล 1.3 หำรด้วยจ ำนวนหน่วยกิตทั้งหมดในภำคเรียน (ยกเว้น 
W กับ I ไม่น ำมำคิดและไม่นับหน่วยกิต) 

1.   วิธีคิดคะแนนเฉลี่ย 
 ตัวอย่ำง : ภำคกำรศึกษำที่ 1 

รหัส  วิชำ             หน่วยกิต  เกรด       คะแนนที่ได้ 

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

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

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

5001102 หลักพืชศำสตร์    3(2-2)  C 2.00x3 = 6.00 

5001101 ปฐพีวิทยำ    3(2-2  B 3.00x3 = 9.00 

รวม       15               43.50 

คะแนนเฉลี่ย : ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1 (GPA)  43.50 = 2.90 

                 15 

2.   วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (CUM.GPA. =Cumulative Grade Point Average) 
 วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม ท ำได้โดยน ำค่ำของคะแนนที่ได้ทั้งหมดหำรด้วยจ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมดที่เรียน
มำแล้วทั้งหมดตั้งแต่ต้น 
 ตัวอย่ำง : ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัส  วิชำ             หน่วยกิต  เกรด   คะแนนที่ได้ 

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

4011309 ฟิสิกส์พื้นฐำน   3(3-0)  C 2.00x3 =  6.00 

3521101 กำรบัญชี 1   3(2-2)  B+ 3.50x3 = 10.50 

3541101 หลักกำรตลำด   3(2-2)  C 2.00x3 =  6.00 

3591105 เศรษฐศำสตร์ทั่วไป  3(2-2)  B 3.00x3 =  9.00 

5041101 หลักกำรสื่อสำร   3(2-2)  D+ 1.50x3 =  4.50 

5033204 เห็ดและกำรผลิตเห็ด  3(2-2  D 1.00x3 =  3.00 

รวม       21              51.00 

คะแนนเฉลี่ย : ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 (GPA)  51.00 = 2.43 

       21 

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

        (15 + 21)          36 



3.   กำรขอยกเลิกรำยวิชำ (Withdraw) 

 รำยวิชำที่ขอเพิกถอนจะบันทึก W ซึ่งจะไม่น่ำจ ำนวนหน่วยกิตของวิชำนั้นมำรวมในกำรคิดคะแนนเฉลี่ย
ประจ ำภำคและคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 ตัวอย่ำง : ภำคกำรศึกษำที่  1 

รหัส  วิชำ             หน่วยกิต  เกรด   คะแนนที่ได้ 

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

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

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

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

5001101 ปฐพีวิทยำ    3(2-2  B 3.00x3 = 9.00 

รวม       12              37.50 

คะแนนเฉลี่ย : ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1 (GPA)  37.50 = 3.12 

       12 

4.    กำรรอผลกำรเรียน (I) 

 วิชำที่ไม่ทรำบผลกำรเรียนเป็นเกรดจะบันทึก I และไม่นับจ ำนวนหน่วยกิต ของวิชำนั้นมำรวมในกำรคิด
คะแนนเฉลี่ยประจ ำภำคและคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 ตัวอย่ำง : ภำคกำรศึกษำที่ 1 

รหัส  วิชำ             หน่วยกิต  เกรด   คะแนนที่ได้ 

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

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

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

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

5001101 ปฐพีวิทยำ    3(2-2  I     -     =    - 

รวม       9               28.50 

คะแนนเฉลี่ย : ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1 (GPA)  28.50 = 3.16 

       9 

 

 

 

 

 



กำรโอนผลกำรเรียนและยกวันกำรศึกษำรำยวิชำ 
 “กำรโอนผลกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ กำรน ำหน่วยกิตและค่ำระดับคะแนนของทุกรำยวิชำที่เคย
ศึกษำจำกหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนครมำใช้โดยไม่ต้องศึกษำรำยวิชำนั้นอีก 

 “กำรยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ” หมำยควำมว่ำ กำรน ำหน่วยกิตของรำยวิชำที่เคยศึกษำหลักสูตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนครมำใช้โดยไม่ต้องศึกษำรำยวิชำนั้นอีก และหมำยควำมรวมถึงกำรเทียบเนื้อหำของ
รำยวิชำระหว่ำงหลักสูตรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครกับหลักสูตรของสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนที่ได้เคยศึกษำ
มำแล้ว 

 กำรขอโอนผลกำรเรียนและยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ มีข้ันตอนดังนี้ 

 ๑. กรอกรำยละเอียดในค ำร้องขอโอนผลกำรเรียนและกำรยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ (ค ำร้อง พน.
๑๒ หรือ พน.๑๓) ให้ครบถ้วนพร้อมแนบผลกำรเรียนและค ำอธิบำยรำยวิชำ ที่เคยได้ศึกษำมำแล้วเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำ 

 ๒. น ำค ำร้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ และคณบดีเพ่ือพิจำรณำ 

 ๓. ส่งค ำร้องที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

 ๔. ขอรับผลกำรพิจำรณำหลังจำกยื่นค ำร้องโดยติดตำมผลที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ 
งำนทะเบียน ได้ก่อนสิ้นสุดภำคกำรศึกษำท่ี 1 

 ๕. นักศึกษำช ำระเงินค่ำธรรมเนียมตำมระเบียบมหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมใน
กำรโอนผลกำรเรียนและยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ พ.ศ.2558 

  ๕.๑. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนผลกำรเรียนรวมทุกหน่วยกิต 500 บำท 

  ๕.๒. ค่ำธรรมเนียมกำรยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำหน่วยกิตละ 50 บำท 

 ๖. นักศึกษำส่งหลักฐำนกำรช ำระเงินและส ำเนำผลกำรพิจำรณำที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ 
งำนทะเบียน เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรประมวลผลกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

หมำยเหตุ 

 ๑. กำรโอนผลกำรเรียนและยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำต้องด ำเนินกำรภำยในภำคกำรศึกษำแรกที่
เข้ำศึกษำและต้องไม่เคยได้รับกำรพิจำรณำกำรโอนผลกำรศึกษำหรือยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำมำก่อน 

 ๒. กำรโอนผลกำรเรียนและยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ ท ำได้เพียงครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 

 ๓. ผลกำรศึกษำของรำยวิชำที่ยกเว้นกำรศึกษำจะต้องไม่ต่ ำกว่ำ “C” และยกเว้นกำรศึกษำ
รำยวิชำได้เพียง ๓ ใน ๔ ของหน่วยกิตรวมซึ่งก ำหนดในสำขำท่ีก ำลังศึกษำในมหำวิทยำลัย 

 ๔. นักศึกษำจะต้องไม่ลงทะเบียนรำยวิชำที่ได้รับกำรโอนผลกำรเรียนและหรือได้รับกำรยกเว้น
กำรศึกษำ ถ้ำลงทะเบียนซ้ ำจะต้องด ำเนินกำรถอนรำยวิชำ หรือยกเลิกรำยวิชำนั้น 

 

 

 

 



กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
 นักศึกษำภำคปกติและนักศึกษำภำคพิเศษ จะพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

 ๑. ผลกำรประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำปกติภำคที่ ๒  
เเละเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำท่ี ๓  ส ำหรับนักศึกษำภำคพิเศษ นับตั้งแต่เริ่มเข้ำเรียน 

 ๒. ผลกำรประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ ๑.๘๐  เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำปกติภำคที่ ๔  
ที่ ๖ ที่ ๘ ส ำหรับนักศึกษำภำคปกติ และเม่ือสิ้นภำคกำรศึกษำท่ี ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ ส ำหรับนักศึกษำภำคพิเศษ 

 ๓. ลงทะเบียนเรียนครบตำมที่หลักสูตรก ำหนดแต่ยังได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ ๑.๘๐ 

 ๔. ไม่ผ่ำนกำรประเมินรำยวิชำกำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
และสหกิจศึกษำเป็นครั้งที่ ๒ 

 ๕. เป็นผู้ขำดคุณสมบัติกำรเป็นนักศึกษำ 

 ๖. นักศึกษำใหม่ที่เข้ำศึกษำในภำคกำรศึกษำแรกไม่ลงทะเบียนเรียนภำยในเวลำที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

 ๗. นักศึกษำที่ไม่ลงทะเบียนเรียนภำยในเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยไม่ได้ยื่นค ำร้องขอลำพัก
กำรศึกษำ และช ำระค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

 ๘. นักศึกษำที่ใช้เวลำศึกษำเกินกว่ำระยะเวลำกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยก ำหนดในข้อ ๑๑.๖  

 ๙. นักศึกษำที่กระท ำผิดวินัยนักศึกษำตำมระเบียบมหำวิทยำลัยว่ำด้วยวินัยนักศึกษำทั้งนี้กำรนับ
ภำคกำรศึกษำท่ีเรียนให้นับรวมภำคกำรศึกษำที่มีกำรรักษำสภำพนักศึกษำ หรือให้พักกำรศึกษำด้วย 

กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

 นักศึกษำที่จะจบกำรศึกษำให้เข้ำ “ระบบบริกำรกำรศึกษำ” เมนู “ตรวจจบ” เพ่ือตรวจสอบว่ำเรียน
ครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตรแล้วหรือยัง (ระบบนี้เป็นเครื่องช่วยตรวจสอบเท่ำนั้น อำจจะมีรำยวิชำอยู่ผิดหมวด
บ้ำงเพรำะมีปัญหำเรื่อง Version ของหลักสูตร) 

 เมื่อนักศึกษำเรียนครบตำมโครงสร้ำงและทุกเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรขอ
ส ำเร็จกำรศึกษำได้เลย เจ้ำหน้ำที่จะตรวจสอบและด ำเนินกำรโยกรำยวิชำให้อีกครั้ง แต่บำงครั้งอำจเกิดควำม
ผิดพลำด (เนื่องจำกระบบไม่สำมำรถตรวจสอบได้ทุกเงื่อนไขตำมโครงสร้ำงหลักสูตรของแต่ละคณะวิชำ)  
ถ้ำนักศึกษำได้ส ำรวจหรือตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดว่ำตนเองจบกำรศึกษำ ให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนกำรขอส ำเร็จกำรศึกษำ 

 ทุก ๆ ภำคกำรศึกษำที่นักศึกษำคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำให้นักศึกษำยื่นค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
ได้เมื่อหมดก ำหนดกำรเพ่ิม – ถอน รำยวิชำของแต่ละภำคกำรศึกษำ (ก ำหนดตำมปฏิทินกำรศึกษำ) 

 ถ้ำนักศึกษำเคยยื่นค ำร้องแล้ว ภำยหลังทรำบผลกำรศึกษำปรำกฏว่ำนักศึกษำไม่จบกำรศึกษำนั้น ๆ 
แล้วต้องลงทะเบียนเรียนใหม่นักศึกษำต้องยื่นค ำร้องขอจบกำรศึกษำใหม่ทุกครั้ง 

 
 
 



นักศึกษำเขียนค ำร้อง 
 

งำนทะเบียนวัดผล 

ประกำศรำยชื่อ 

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 

นักศึกษำยื่นค ำร้อง ขอส ำเร็จ
กำรศึกษำท่ีงำนทะเบียนวัดผล 

 

งำนทะเบียนวัดผลและคณะกรรมกำร 
           ตรวจสอบผลกำรศึกษำ 

 

เสนอคณะกรรมกำรสภำวิชำกำรพิจำรณำ
เห็นชอบกำรให้ปริญญำ 

 

เสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติปริญญำ 

งำนทะเบียนวัดผล 

ตรวจสอบเงื่อนไข
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

งำนทะเบียนวัดผลแจ้ง        
นักศึกษำ 

 

ขั้นตอนกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 

 
 
 
 

  
 

              
 
 

             
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมำยเหตุ 

 ๑.  มหำวิทยำลัยจะไม่ด ำเนินกำรขออนุมัติปริญญำให้แก่นักศึกษำที่ไม่ยื่นค ำร้องขอส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

 ๒.  เมื่อนักศึกษำยื่นค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำเรียบร้อยแล้ว เกิดเปลี่ยนใจต้องกำรลงทะเบียน
เรียนในภำคกำรศึกษำต่อไป ให้นักศึกษำยื่นค ำร้องขอยกเลิกกำรจบกำรศึกษำโดยเร็วที่สุด ก่อนที่งำนทะเบียน
วัดผลจะได้รับผลกำรศึกษำทุกรำยวิชำ มิฉะนั้นงำนทะเบียนวัดผลจะด ำเนินกำรเสนอรำยชื่อผู้สมควรส ำเร็จ
กำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรวิชำกำรและสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติปริญญำต่อไป 

คุณสมบัติผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
ต้องมีคุณสมบัตคิรบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 

1. มีควำมประพฤติดี 
2. สอบได้ในรำยวิชำต่ำงๆ ครบถ้วนตำมที่หลักสูตรและสภำมหำวิทยำลัยก ำหนด รวมทั้งผ่ำนเกณฑ์ตำม

ข้อก ำหนดต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 
3. ไม่ติดค้ำงระดับคะแนน “E” “F” และ “I” ในรำยวิชำที่ลงทะเบียน 
4. ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
5. มีเวลำเรียนตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรรักษำสถำนภำพนักศึกษำ 
นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นเข้ำศึกษำจนกระทั่งส ำเร็จกำรศึกษำ หำก

ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำหนึ่งภำคกำรศึกษำใด จะพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ นักศึกษำจะต้อง
ด ำเนินกำรรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำก่อนสอบปลำยภำคกำรศึกษำนั้น ๆ ซึ่งมีขั้นตอนด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี้ 

หมำยเหตุ 
1. กำรลำพักกำรศึกษำ กระท ำได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภำคกำรศึกษำติดต่อกัน  ถ้ำจ ำเป็นต้องลำพัก

กำรศึกษำต่อให้ยื่นค ำร้องใหม่  กำรลำพักกำรศึกษำทุกครั้งต้องได้รับกำรอนุมัติจำกมหำวิทยำลัย 
2. ถ้ำนักศึกษำช ำระเงินลงทะเบียนภำคกำรศึกษำนั้นแล้วไม่ต้องช ำระเงินค่ำรักษำสถำนภำพฯ แต่ต้อง

ด ำเนินกำรขอยกเลิกรำยวิชำ (Withdraw) ที่ลงทะเบียนเรียนไว้ทั้งหมด 

ขั้นตอนกำรท ำเร่ืองขอรักษำสถำนภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษำรับค ำร้อง (พน.10) ได้ที่กลุ่มงำนทะเบียน  
หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ 

กรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน 

น ำเอกสำรผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ท่ี
ปรึกษำพิจำรณำ/ลงนำม 

น ำค ำร้องมำย่ืนท่ีกลุ่มงำนทะเบียน 

รับใบนัดรับเอกสำร 

น ำค ำร้องไปยื่นท่ีฝ่ำยกำรเงินเพื่อช ำระเงิน 

ถ่ำยส ำเนำใบเสร็จ 1 ชุด มำย่ืนท่ีกลุ่มงำนทะเบียน
เพ่ือบนัทึกข้อมูล 



กำรขอยกเลิกวิชำเรียน (Withdraw) 
 กำรยกเลิกรำยวิชำ คือ กำรถอนรำยวิชำใดรำยวิชำหนึ่ง หรือทุกรำยวิชำที่ได้ลงทะเบียนไว้ หลังจำก
เลยก ำหนดกำรเพ่ิม-ถอนรำยวิชำ โดยไม่ต้องกำรให้อำจำรย์ผู้สอนประเมินผลกำรกำรเรียนท ำให้สอบตก 
(ไม่ผ่ำน) ท ำให้ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ หรือค่ำคะแนนเฉลี่ยลดลง 

          ถ้ำหำกนักศึกษำลงทะเบียนรำยวิชำแล้วแต่ไม่เข้ำเรียน หรือมีคะแนนระหว่ำงภำคต่ ำควรด ำเนินกำร
ยกเลิกรำยวิชำเรียนนั้น 

 

ขั้นตอนกำรท ำยกเลิกรำยวิชำ (w) ออนไลน์ 

๑. เข้ำเว็บไซด์ www.pnru.ac.th แล้วไปที่ข้อมูลด้ำนล่ำงสุด 
๒. เลือกระบบบริกำรกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓. คลิก Login ลงชื่อเข้ำใช้ในระบบบริกำรนักศึกษำ 

 

 

 

๔. ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่ำน แล้วกดปุ่ม Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ใส่รหัสนักศึกษำ(Username) และรหัสผ่ำน (password) แล้วคลิกปุ่ม เข้ำสู่ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕.   ไปที่เมนู ลงทะเบียน-ออนไลน์

 
 

 

๖. เลือกผลกำรเรียนออนไลน์จะแสดงผลกำรลงทะเบียน  ในภำคกำรศึกษำปัจจุบัน คลิกที่
เครื่องหมำย + สีแดง  ด้ำนหลังรำยวิชำที่ต้องกำรจะท ำกำรยกเลิกรำยวิชำ รำยวิชำที่ท ำกำรยกเลิกเรียบร้อย
แล้ว จะมีตัวอักษร w สีแดง ขึ้นอยู่หลังสุดของวิชำนั้นๆ ถ้ำต้องกำรที่จะยกเลิกกำรท ำ W ให้กดปุ่มเครื่องหมำย
บวกสีเขียว รำยวิชำที่ท ำกำรยกเลิกไปแล้วจะกลับคืนมำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗. เมื่อท ำกำรยกเลิกรำยวิชำเรียบร้อย ตำมที่ต้องกำรแล้ว ให้กดที่รูปเครื่องพิมพ์ เพ่ือสั่งพิมพ์
เอกสำรใบแจ้งกำรลงทะเบียน w รำยวิชำออนไลน์  ออกมำ แล้วน ำมำส่งที่ฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล
กำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

ขั้นตอนกำรยกเลิกรำยวิชำส ำหรับที่ตกแผนกำรเรียน 

 
    กำรขอยกเลิกวิชำเรียน 

    นักศึกษำขอค ำร้อง (พน.11)        ต้องกระท ำให้เสร็จสิ้น 

      ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ   ก่อนถึงก ำหนดกำรสอบปลำยภำค 

        อย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ตำมปฏิทิน 

 
    แจ้งอำจำรย์ผู้สอนที่รับทรำบและลงนำม 

 

 

    แจ้งอำจำรย์ที่ปรึกษำรับทรำบและลงนำม 

 

 ถ้ำยกเลิกวิชำเรียนต้องลงทะเบียน 
นักศึกษำขอค ำร้อง (พน.11)    รำยวิชำเดิมในภำคกำรศึกษำต่อไป 

ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ    ถ้ำยกเลิกรำยวิชำเลือก อำจเลือกเรียน 

 

 

หมำยเหตุ 

                 กำรยกเลิกรำยวิชำ เป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือยกเลิกวิชำเรียนหลังจำกที่นักศึกษำช ำระ เงิน
ค่ำลงทะเบียนแล้วและจะไม่ได้รับเงินคืน ดังนั้นถ้ำนักศึกษำไม่ต้องกำรเรียนรำยวิชำใดในภำคเรียนนั้นจะต้องยื่น
ค ำร้อง (พน. 2) ขอถอนวิชำเรียนนั้นออกในช่วงก ำหนดวันเพ่ิม – ถอน ซึ่งจะท ำให้นักศึกษำไม่ต้องเสียเงินค่ำ
หน่วยกิต ในรำยวิชำนั้น 

 
 
 
 
 

1 
 

๓ 
 

๔ 
 



แบบฟอร์มค ำร้องต่ำง ๆ (พน.) 
 

 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



พน 11 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 

 
 



 

 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
  
 
 
 
 

ภำคผนวก ง. 
 

ประกำศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรศึกษำระดับอนุปริญญำปริญญำตรี  และปริญญำตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

 เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำระดับอนุปริญญำ  ปริญญำตรี  และปริญญำตรี
(ต่อเนื่อง)  ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  สอดคล้องกับข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครว่ำด้วยกำร
จัดกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ  ปริญญำตรี  และปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘
(๒) และมำตรำ ๒๒(๑) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร                
จึงก ำหนดระเบียบเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรศึกษำ
ระดับอนุปริญญำปริญญำตรี  และปริญญำตรี (ต่อเนื่อง)  พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้ส ำหรับกำรประเมินผลกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ ปริญญำตรี และปริญญำ
ตรี(ต่อเนื่อง)  นับจำกวันที่ประกำศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ บรรดำระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

 “สภำมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

 “อธิกำรบดี” หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

  “นักศึกษำภำคปกติ” หมำยควำมว่ำ  นักศึกษำที่ศึกษำเต็มเวลำในวันที่ท ำกำรปกติ 

 “นักศึกษำภำคพิเศษ” หมำยควำมว่ำ  นั กศึ กษำที่ เ ข้ ำ ศึ กษำตำมโคร งกำรก ำร                  
จัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษำที่เข้ำศึกษำตำมโครงกำรอื่นใดที่ไม่ใช่นักศึกษำภำคปกติ  

 “ภำคกำรศึกษำปกติ” หมำยควำมว่ำ     ภำคกำรศึกษำต้นและภำคกำรศึกษำปลำย 

 “ ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน” หมำยควำมว่ำ   ภำคกำรศึกษำหลังภำคกำรศึกษำปลำย  

 “อำจำรย์ท่ีปรึกษำ” หมำยควำมว่ำ อำจำรย์ที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง โดยค ำแนะน ำ
ของคณบดีเพื่อให้ท ำหน้ำที่แนะน ำนักศึกษำและให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเรียนและด้ำนอ่ืนๆ 

 “ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พระนคร ที่ตั้งอยู่ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

 

 



 ข้อ ๕ กำรประเมินผลกำรศึกษำ 

  ให้มีกำรประเมินผลกำรศึกษำในรำยวิชำต่ำงๆ ตำมหลักสูตร โดยกำรวัดผลจะต้องท ำ                 
ตลอดภำคกำรศึกษำด้วยวิธีต่ำงๆ  เช่น กำรสอบย่อย  กำรรำยงำน  กำรท ำงำนกลุ่ม  กำรสอบกลำงภำค และ                  
มีกำรสอบปลำยภำคเรียน   โดยคิดคะแนนเก็บระหว่ำงภำคให้อยู่ในระหว่ำงร้อยละ ๕๐  ถึง ๘๐ เว้นแต่
รำยวิชำที่ก ำหนดให้ประเมินในลักษณะอ่ืนนอกจำกกำรสอบปลำยภำค   

  ๕.๑  ผู้มีสิทธิ์สอบปลำยภำค 

  ๕.๑.๑  นักศึกษำจะต้องมีเวลำเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  ของเวลำเรียนทั้งหมดของ
รำยวิชำนั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้ำสอบปลำยภำค  ในกรณีที่นักศึกษำมีเวลำเรียนน้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ต้องยื่นค ำร้อง  
ขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐำนแสดงเหตุจ ำเป็นของกำรขำดเรียน   โดยยื่นที่ส ำนักส่งเสริม วิชำกำรและ            
งำนทะเบียนก่อนสอบปลำยภำค  ๓  สัปดำห์   เพ่ือให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำสิทธิ์ในกำรเข้ำสอบ  นักศึกษำที่มี
เวลำเรียนน้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ จะหมดสิทธิ์สอบ 

 ๕.๑.๒  ในกรณีที่นักศึกษำมีเวลำเรียนในรำยวิชำใดน้อยกว่ำร้อยละ  ๖๐  ของเวลำเรียน
ทั้งหมดจะไม่มีสิทธิ์สอบในรำยวิชำนั้น   นักศึกษำจะต้องยื่นค ำร้องขอยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้น
ก่อนสอบปลำยภำค  ๒  สัปดำห์   หำกไม่ด ำเนินกำรใดๆให้ผู้สอนส่งผลกำรเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่
กรณ ี

 ๕.๒  กำรประเมินผลกำรศึกษำรำยวิชำต่ำงๆตำมหลักสูตรมี ๒ ระบบ ดังนี้ 

  ๕.๒.๑ ระบบค่ำระดับคะแนน แบ่งเป็น  ๘  ระดับ 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบนี้ใช้ส ำหรับกำรประเมินผลรำยวิชำที่เรียนตำมหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่ำสอบได้
ต้องไม่ต่ ำกว่ำ “D” ถ้ำนักศึกษำได้ระดับคะแนนในรำยวิชำใดต่ ำกว่ำ ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่ำ            
จะสอบได้ กรณีวิชำเลือกถ้ำได้ระดับคะแนนต่ ำกว่ำ “D” สำมำรถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรำยวิชำอ่ืนได้ ส่วน                 
กำรประเมินผลรำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ถ้ำได้ระดับ
คะแนนต่ ำกว่ำ “C”  ถือว่ำสอบตก  นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ถ้ำได้รับกำรประเมินผลต่ ำกว่ำ  
“C” เป็นครั้งที่สอง  ถือว่ำพ้นสภำพเป็นนักศึกษำ  

กรณีที่นักศึกษำขอลงทะเบียนรำยวิชำเลือกอ่ืนแทนรำยวิชำเลือกที่สอบไม่ผ่ำน  รำยวิชำที่                  
สอบไม่ผ่ำนจะได้รับกำรบันทึกผลกำรเรียนเป็น “E” 

ระดับคะแนน ควำมหมำย ค่ำระดับคะแนน 

         A 

         B+ 

         B 

         C+ 

         C 

         D+ 

         D 

         E 

ดีเยี่ยม 

ดีมำก 

ดี 

ดีพอใช้ 

พอใช้ 

อ่อน 

อ่อนมำก 

ตก 

๔.๐ 

๓.๕ 

๓.๐ 

๒.๕ 

๒.๐ 

๑.๕ 

๑.๐ 

๐.๐ 



  ๕.๒.๒ ระบบไม่มีค่ำระดับคะแนน ก ำหนดสัญลักษณ์กำรประเมินผลดังนี้ 

ผลกำรศึกษำ ระดับกำรประเมิน 

ผ่ำนดีเยี่ยม 

ผ่ำน 

ไม่ผ่ำน 

PD (Pass with Distinction) 

P (Pass) 

F (Fail) 

  

ระบบคะแนนนี้ใช้ส ำหรับกำรประเมินผลรำยวิชำที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตำมข้อก ำหนด
เฉพำะ และรำยวิชำที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนดให้เรียนเพิ่ม   

  รำยวิชำที่ได้ผลประเมิน “ F ” นักศึกษำต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่ำจะสอบได้ 

  รำยวิชำที่ได้รับกำรยกเว้นกำรศึกษำ ให้ได้ผลกำรประเมินเป็น   “P” 

 ข้อ ๖  สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 

 Au (Audit)ใช้ส ำหรับกำรลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 

 W (Withdraw)ใช้ส ำหรับกำรบันทึกรำยวิชำที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรำยวิชำนั้น โดยต้อง
ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนก ำหนดสอบปลำยภำคไม่น้อยกว่ำ ๒ สัปดำห์  และใช้ในกรณีที่นักศึกษำลำพัก
กำรศึกษำหรือถูกสั่งให้พักกำรศึกษำหลังจำกลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำนั้นแล้ว  

 I  (Incomplete) ใช้ส ำหรับกำรบันทึกกำรประเมินผลในรำยวิชำที่นักศึกษำยั งท ำงำน              
ไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำหรือใช้ส ำหรับบันทึกรำยวิชำที่นักศึกษำขำดสอบ นักศึกษำที่ได้ “I” ต้อง
ด ำเนินกำรขอรับกำรประเมินผล เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภำคกำรศึกษำถัดไป   กำรเปลี่ยนระดับ
คะแนน “I”ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

 (๑) กรณีนักศกึษำยังท ำงำนไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สำมำรถส่งงำนได้ ตำมเวลำที่
ก ำหนดให้ผู้สอนพิจำรณำผลงำนที่ค้ำงอยู่เป็นศูนย์ และส่งผลกำรประเมินผลกำรศึกษำจำกคะแนนที่มีอยู่
ภำยในภำคกำรศึกษำถัดไป 

 (๒) กรณีนักศึกษำขำดสอบ และมหำวิทยำลัยไม่อนุญำตให้สอบหรือมหำวิทยำลัยอนุญำต
ให้สอบแต่ไม่มำสอบภำยในภำคกำรศึกษำถัดไป นำยทะเบียนจะเปลี่ยนผลกำรศึกษำเป็น    “E” หรือ “F”  
โดยอัตโนมัติ 

 (๓)  นักศึกษำที่ได้รับผลกำรเรียนเป็น “I”  ในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยและด ำเนินกำรแก้ 
“I”  ในภำคกำรศึกษำถัดไปต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

 ข้อ ๗  กำรหำค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย 

 ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำค และค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็นเลขทศนิยม             
2 ต ำแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส ำหรับรำยวิชำที่ยังมีผลกำรศึกษำเป็น “I” ไม่น ำหน่วยกิตมำรวมเป็นตัวหำรเฉลี่ย 

 ๗.๑ กรณีที่สอบตกทั้งรำยวิชำเลือกและรำยวิชำบังคับ ให้น ำหน่วยกิตของรำยวิชำที่สอบตก   
มำคิดค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 



 ๗.๒ กรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนเรียนวิชำซ้ ำกับรำยวิชำที่สอบได้แล้ว หรือเรียนวิชำที่ระบุไว้       
ในหลักสูตรที่เทียบเท่ำ ให้นับหน่วยกิตและค่ำระดับคะแนนเฉพำะรำยวิชำที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่ำนั้น 

 ข้อ ๘  นักศึกษำที่เข้ำศึกษำในหลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรำยวิชำซ้ ำกับ
รำยวิชำที่ศึกษำมำแล้วในระดับอนุปริญญำไม่ได้ หำกลงทะเบียนซ้ ำให้เว้นกำรนับหน่วยกิตเพ่ือพิจำรณำวิชำ
เรียนครบตำมหลักสูตรที่ก ำลังศึกษำอยู่ 

 ข้อ ๙ นักศึกษำที่ทุจริตในกำรสอบ  เมื่อนักศึกษำกระท ำผิดหรือร่วมกระท ำผิดระเบียบกำรสอบ
ให้คณะกรรมกำรที่สภำวิชำกำรแต่งตั้งพิจำรณำโทษนักศึกษำที่กระท ำผิดระเบียบกำรสอบแล้วรำยงำนผลกำร
พิจำรณำต่อมหำวิทยำลัยเพ่ือด ำเนินกำรลงโทษและแจ้งโทษให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทรำบ   โดยมีแนวทำงกำร
พิจำรณำโทษดังต่อไปนี้ 

  ๙.๑  ถ้ำเป็นควำมผิดประเภททุจริต เช่น  ส่งกระดำษค ำตอบให้เพ่ือน  สอบแทนกัน  หรือ
คัดลอกค ำตอบจำกเอกสำร ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E” หรือ “F” ในรำยวิชำที่กระท ำผิดระเบียบกำรสอบ ส่วน
รำยวิชำอ่ืนที่นักศึกษำผู้นั้นลงทะเบียนเรียนไว้ให้ได้ผลกำรสอบตำมที่สอบได้จริง   และให้พิจำรณำสั่งพัก
กำรศึกษำนักศึกษำผู้นั้น  ๑  ภำคกำรศึกษำเป็นอย่ำงน้อยในภำคกำรศึกษำถัดไป   หรืออำจให้พ้นสภำพกำร
เป็นนักศึกษำก็ได ้

  ๙.๒ ถ้ำเป็นควำมผิดประเภทส่อเจตนำ เช่น กำรเปิดโอกำสให้เพ่ือนลอกค ำตอบ   กำรโน้ตย่อ
เข้ำห้องสอบ  แต่ยังไม่มีโอกำสลอกค ำตอบ  ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E” หรือ “F” ในรำยวิชำที่กระท ำผิด
ระเบียบกำรสอบ  และอำจพิจำรณำสั่งพักกำรศึกษำนักศึกษำผู้นั้นได้ไม่เกิน  ๑  ภำคกำรศึกษำ 

  ๙.๓ ถ้ำเป็นควำมผิดอย่ำงอ่ืนตำมที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษำในกำรสอบ ให้ลงโทษตำม
ควรแก่ควำมผิดนั้น  แต่จะต้องไม่เกินกว่ำระดับโทษต่ ำสุดของควำมผิดประเภททุจริต 

  ๙.๔   ถ้ำนักศึกษำกระท ำผิดหรือร่วมกระท ำผิดอ่ืนๆที่เกี่ยวกับกำรสอบให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำโทษนักศึกษำที่กระท ำผิดระเบียบกำรสอบเป็นผู้พิจำรณำเสนอกำรลงโทษต่อมหำวิทยำลัยตำมควรแก่
ควำมผิดนั้น 

  ๙.๕  กำรให้พักกำรศึกษำของนักศึกษำตำมค ำสั่งของมหำวิทยำลัย  ให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภำค
กำรศึกษำที่กระท ำผิดนั้นโดยให้มีระยะเวลำกำรลงโทษต่อเนื่องกัน   ทั้งนี้ให้นับระยะเวลำที่ถูกสั่งพักกำรศึกษำ
เข้ำเป็นระยะเวลำกำรศึกษำ 

 ข้อ ๑๐  นักศึกษำที่ถูกสั่งพักกำรศึกษำจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสถำนภำพนักศึกษำ           
ทุกภำคกำรศึกษำท่ีพักกำรศึกษำ    

 ข้อ ๑๑ ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 

 ๑๑.๑  มีควำมประพฤติด ี

 ๑๑.๒  สอบได้ในรำยวิชำต่ำงๆ ครบถ้วนตำมทีห่ลักสูตร และสภำมหำวิทยำลัยก ำหนด  รวมทั้ง
กำรผ่ำนเกณฑ์ตำมข้อก ำหนดต่ำงๆของมหำวิทยำลัย 

 ๑๑.๓  ไม่ติดค้ำงระดับคะแนน “E”“F”และ “I”ในรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียน 

 ๑๑.๔  ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 

 ๑๑.๕  ผ่ำนกำรประเมินควำมสำมำรถทำงทักษะภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ  และคอมพิวเตอร์
ตำมเกณฑ์ที่ทำงมหำวิทยำลัยก ำหนด 



 ๑๑.๖  มีเวลำเรียนตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำดังนี้ 

 

นักศึกษำภำคปกติ 

หลักสูตรอนุปริญญำ (๓ ปี)  ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ  ๕  ภำคกำรศึกษำปกติ  และ              
ไม่เกิน  ๖  ปีกำรศึกษำ   

หลักสูตรปริญญำตรี (๔ ปี)   ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ  ๖  ภำคกำรศึกษำปกติ  และ    
ไม่เกิน  ๘  ปีกำรศึกษำ 

หลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลำศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ ๔ ภำคกำรศึกษำปกติ  และ
ไม่เกิน  ๔  ปีกำรศึกษำ  

หลักสูตรปริญญำตรี (๕ ปี)  ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ  ๘  ภำค กำรศึกษำปกติ  และ            
ไม่เกิน  ๑๐  ปีกำรศึกษำ 

หลักสูตรปริญญำตรี (๖ ปี)  ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๑๐  ภำคกำรศึกษำปกติ  และ            
ไม่เกิน  ๑๒  ปีกำรศึกษำหรือเทียบเท่ำ 

นักศึกษำภำคพิเศษ 

หลักสูตรอนุปริญญำ (๓ ปี)   ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๘  ภำคกำรศึกษำ  และ               
ไม่เกิน   ๖  ปีกำรศึกษำ   

หลักสูตรปริญญำตรี (๔ ปี)  ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ  ๑๐  ภำคกำรศึกษำ และ                  
ไม่เกิน   ๘  ปีกำรศึกษำ 

หลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลำศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ  ๖  ภำคกำรศึกษำ และ              
ไม่เกิน   ๔  ปีกำรศึกษำ  

หลักสูตรปริญญำตรี (๕ ปี)  ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ  ๑๓   ภำคกำรศึกษำ  และ                
ไม่เกิน   ๑๐  ปีกำรศึกษำ 

หลักสูตรปริญญำตรี (๖ ปี)  ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ  ๑๕  ภำคกำรศึกษำ และ               
ไม่เกิน   ๑๒  ปีกำรศึกษำ 

 ข้อ ๑๒ กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

 นักศึกษำภำคปกติและนักศึกษำภำคพิเศษ จะพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ เมื่ออยู่ในเกณฑ์              
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 ๑๒.๑  ผลกำรประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำปกติ         
ภำคท่ี ๒  และเม่ือสิ้นภำคกำรศึกษำท่ี ๓ ส ำหรับนักศึกษำภำคพิเศษ นับตั้งแต่เริ่มเข้ำเรียน 

 ๑๒.๒ ผลกำรประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำปกติ              
ภำคท่ี ๔  ที ่๖  ที ่๘  ส ำหรับนักศึกษำภำคปกต ิและเม่ือสิ้นภำคกำรศึกษำท่ี ๖  ที่ ๙  ที่ ๑๒  ส ำหรับนักศึกษำ
ภำคพิเศษ   

 ๑๒.๓ ลงทะเบียนเรียนครบตำมที่หลักสูตรก ำหนดแต่ยังได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม                
ต่ ำกว่ำ ๑.๘๐ 



 ๑๒.๔ไม่ผ่ำนกำรประเมินรำยวิชำกำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ กำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ และสหกิจศึกษำเป็นครั้งที่ ๒ 

 ๑๒.๕ เป็นผู้ขำดคุณสมบัติกำรเป็นนักศึกษำ 

 ๑๒.๖ นักศึกษำใหม่ที่เข้ำศึกษำในภำคกำรศึกษำแรกไม่ลงทะเบียนเรียนภำยในเวลำที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 ๑๒.๗ นักศึกษำที่ไม่ลงทะเบียนเรียนภำยในเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยไม่ได้                      
ยื่นค ำร้องขอลำพักกำรศึกษำ และช ำระค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

 ๑๒.๘ นักศึกษำที่ใช้เวลำศึกษำเกินกว่ำระยะเวลำกำรศึกษำที่มหำวิทยำลั ยก ำหนด                    
ในข้อ ๑๑.๖ 

 ๑๒.๙ นักศึกษำที่กระท ำผิดวินัยนักศึกษำตำมระเบียบมหำวิทยำลัยว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ 

 ทั้งนี้กำรนับภำคกำรศึกษำที่เรียนให้นับรวมภำคกำรศึกษำที่มีกำรรักษำสภำพนักศึกษำ หรือ                     
ให้พักกำรศึกษำด้วย 

 ข้อ ๑๓ เมื่อนักศึกษำเรียนได้จ ำนวนหน่วยกิตครบตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่ำระดับ
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรำยวิชำเพ่ิมเติมเพ่ือท ำค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 
๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ ๑๑.๖และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

  นักศึกษำที่เรียนครบตำมหลักสูตรในระดับปริญญำตรีผ่ำนเกณฑ์ตำมข้อก ำหนดของหลักสูตร                  
และของสภำมหำวิทยำลัย แต่ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ อำจขอรับอนุปริญญำได้ ทั้งนี้ต้อง         
ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่ำ ๑.๘๐ 

 ข้อ ๑๔ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  ๑๔.๑  คุณสมบัติด้ำนกำรศึกษำของนักศึกษำที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญำเกียรตินิยม 

   ๑๔.๑.๑  สอบได้รำยวิชำเฉพำะด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำ “C”  ตำมระบบค่ำระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F“  ตำมระบบไม่มีค่ำระดับคะแนน 

   ๑๔.๑.๒  สอบได้รำยวิชำในหมวดวิชำอ่ืนๆไม่ต่ ำกว่ำ “C” และอำจได้รับผลกำรประเมิน
บำงรำยวิชำในระดับคะแนน “D”  ได้ไม่เกิน ๒ รำยวิชำ 

   ๑๔.๑.๓  ไม่เคยเรียนซ้ ำรำยวิชำใดเพ่ือเปลี่ยนค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

   ๑๔.๑.๔ ไม่เคยเรียนซ้ ำเพ่ือนับหน่วยกิตในรำยวิชำที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
(Audit)  มำก่อน 

   ๑๔.๑.๕ ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ๓.๖๐ ขึ้นไปส ำหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และ
ไดค้่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๒๕ ขึ้นไป   ส ำหรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

         กรณีศึกษำในระดับปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) ต้องได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย                  
ตำมเกณฑ์ในวรรคแรกท้ังในระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำและในระดับปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) 

   ๑๔.๑.๖ เรียนจบภำยในก ำหนดเวลำไม่เกินจ ำนวนปีที่ระบุไว้ในหลักสูตรนักศึกษำ                  
ภำคปกติที่ลงทะเบียนเรียนภำคฤดูร้อนต่อจำกภำคกำรศึกษำสุดท้ำยของหลักสูตร ไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม 

 



 

  ๑๔.๒ คุณสมบัติด้ำนคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษำที่จะได้รับปริญญำเกียรตินิยมจะต้อง                
เป็นผู้มีควำมประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยตลอดระยะเวลำที่ศึกษำในมหำวิทยำลัย  

 ข้อ ๑๕  รำงวัลกำรเรียนดี 

  นักศึกษำที่มีสิทธิ์ได้รับรำงวัลกำรเรียนดี จะต้องมีค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดแต่ละสำขำวิชำ
ทั้งนี้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๖๐ และต้องมีคุณสมบัติตำมข้อ ๑๔.๒ 

 ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมกำรทีม่หำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัตผิลกำรประเมินผลกำรศึกษำ 

 ข้อ ๑๗ ให้อธิกำรบดีเป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำดในกรณีที่มีปัญหำ                       
จำกกำรใช้ระเบียบนี้ 

 ประกำศ ณ วันที่  ๒๑ มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 

                     (รองศำสตรำจำรย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร) 

                            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

ว่ำด้วยกำรยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2560 

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

  เพ่ืออนุวัตตำมควำมในมำตรำ ๑๕ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ก ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตรระดับปริญญำตรีให้สถำบันอุดมศึกษำยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในกำร  
จัดกำรศึกษำ  

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 (9) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 
ข้อ 33 และข้อ ๒๓.2 แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ 
ปริญญำตรี และปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครจึงวำงระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้    

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ว่ำด้วยกำรยกเว้นกำรศึกษำ
รำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2560”  

  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕59 
เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ว่ำด้วยกำรยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ    
ในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๙  

  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

  “นักศึกษำระดับปริญญำตรี (ต่อเนื่อง)”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร 
วิชำชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่ำ หรือระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 

  “สถำบันอุดมศึกษำอ่ืน”  หมำยควำมว่ำ  สถำบันอุดมศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ระดับหลังชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยซึ่งมีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนไม่ต่ ำกว่ำระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 

  “กำรยกเว้นกำรศึกษำ”  หมำยควำมว่ำ  กำรน ำหน่วยกิตของรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปที่
เคยศึกษำในหลักสูตรของมหำวิทยำลัยหรือของสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนมำใช้โดยที่ไม่ต้องศึกษำรำยวิชำนั้นอีก 
และหมำยควำมรวมถึงกำรเทียบเนื้อหำของรำยวิชำระหว่ำงหลักสูตรของมหำวิทยำลัยกับหลักสูตรของสถำบัน 
อุดมศึกษำอ่ืนที่ได้ศึกษำมำแล้ว หรือกำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรฝึกอำชีพ หรือจำก
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

 



 

  ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิขอยกเว้นกำรศึกษำ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

   (๑) เคยศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย 

   (๒) ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน 

 (๓) ผ่ำนกำรศึกษำอบรมที่มีเนื้อหำและจ ำนวนชั่วโมงเทียบได้กับรำยวิชำที่จะขอยกเว้นกำรศึกษำ  

  ข้อ ๖ เงื่อนไขในกำรยกเว้นกำรศึกษำ 

(๑)  เป็นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญำที่
เข้ำศึกษำ ในหลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) จะได้รับกำรยกเว้นกำรศึกษำได้ จ ำนวนไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต และ
จะต้องเลือกเรียนในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไปอีก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๘ หน่วยกิต ดังนี้   

       (ก) กลุ่มวิชำบังคับ ให้เลือกเรียน จ ำนวน ๑๕ หน่วยกิต คือ  

- กลุ่มวิชำภำษำ ให้เลือกเรียน ๑ รำยวิชำ จ ำนวน ๓ หน่วยกิต โดยไม่ให้ซ้ ำกับรำยวิชำที่ได้
ศึกษำมำแล้ว  

- กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ให้เลือกเรียน ๒ รำยวิชำ จ ำนวน ๖ หน่วยกิต   โดยไม่ให้
ซ้ ำกับรำยวิชำที่ได้ศึกษำมำแล้ว   

- กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียน ๑ รำยวิชำ จ ำนวน ๓ หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชำสหวิทยำกำร ให้เลือกเรียน ๑ รำยวิชำ จ ำนวน ๒ หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชำพลำนำมัย ให้เลือกเรียน ๑ รำยวิชำ จ ำนวน ๑ หน่วยกิต 

   (ข) กลุ่มวิชำเลือก ให้เลือกเรียน ๑ รำยวิชำ จ ำนวน ๓ หน่วยกิต  

   (๒) กรณีที่ได้ศึกษำครบทุกรำยวิชำในกลุ่มวิชำใดๆ ให้เลือกเรียนรำยวิชำในกลุ่มวิชำ
ที่เหลือ เพ่ือให้จ ำนวนหน่วยกิตครบจ ำนวน ๑๘ หน่วยกิต  

   (๓) รำยวิชำที่ได้รับกำรยกเว้นกำรศึกษำ ให้บันทึกไว้ในระเบียนกำรศึกษำของนักศึกษำ 
โดยใช้ อักษรย่อ “P” (Pass) ในช่องระดับคะแนน  

  ข้อ 7 ให้คณะกรรมกำรที่อธิกำรบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ ำนำจพิจำรณำเพื่อเสนออนุมัติกำรยกเว้น 
กำรศึกษำ 

  ข้อ 8 ให้อธิกำรบดีเป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้ 

 ประกำศ  ณ  วันที่  14  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕60  

 

 

 (รองศำสตรำจำรย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร) 

 รักษำรำชกำรแทน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
 

 



 

 

 

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
ว่ำด้วยกำรโอนผลกำรศึกษำและกำรยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
  เพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมย์ของมำตรำ ๑๕ วรรค ๓ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒  ที่ก ำหนดให้มีกำรเทียบโอนผลกำรศึกษำในระบบ  กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย และอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ๑๘(๒)แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร จึงก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรโอนผลกำรศึกษำและกำรยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ  
พ.ศ.๒๕๔๘ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่ำ "ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร  ว่ำด้วยกำรโอนผลกำรศึกษำและ
กำรยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำพ.ศ.๒๕๔๘ 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับส ำหรับนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  บรรดำระเบียบ  ค ำสั่งใดที่เกี่ยวกับกำรโอนผลกำรศึกษำและกำรยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ  ซึ่งขัด 

หรือแยง้กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้   

“มหำวิทยำลัย”  หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

“อธิกำรบดี”  หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

“นักศึกษำภำคปกติ”  หมำยควำมว่ำ นักศึกษำที่ศึกษำเต็มเวลำในวันที่ท ำกำรปกติ 

“นักศึกษำภำคพิเศษ”   หมำยควำมว่ำ  นักศึกษำที่ เ ข้ ำศึกษำตำมโครงกำรกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือปวงชนหรือนักศึกษำที่เข้ำศึกษำตำมโครงกำรอ่ืนใดที่ไม่ใช่นักศึกษำภำคปกติ   

"มหำวิทยำลัยอ่ืน"   หมำยควำมว่ำ  มหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนที่มีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนระดับหลังชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำที่
สภำมหำวิทยำลัยรับรอง 

"กำรโอนผลกำรศึกษำ"    หมำยควำมว่ำ  กำรน ำหน่ วยกิตและค่ ำระดับคะแนนของ                  
ทุกรำยวิชำที่เคยศึกษำจำกหลักสูตรสถำบันรำชภัฏหรือหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏมำใช้โดยไม่ต้องศึกษำ
รำยวิชำนั้นอีก 

"กำรยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ" หมำยควำมว่ำ กำรน ำหน่ วยกิ ตของรำยวิ ช ำที่ เ คยศึ กษ ำ                  
ในหลักสูตรสถำบันรำชภัฏหรือหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครมำใช้โดยไม่ต้องศึกษำรำยวิชำนั้นอีก และ
หมำยควำมรวมถึงกำรเทียบเนื้อหำของรำยวิชำระหว่ำงหลักสูตรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร กับหลักสูตร
ของสถำบัน 

อุดมศึกษำอ่ืนที่ได้ศึกษำมำแล้ว  และ/หรือกำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรฝึกอำชีพ 
หรือ จำกประสบกำรณ์กำรท ำงำน 



"กำรประเมินผล"  หมำยควำมว่ำ  กำรสอบภำคทฤษฎี หรือกำรสอบสัมภำษณ์ หรือกำรสอบ
ภำคปฏิบัติในรำยวิชำ  หรือกำรน ำเสนอแฟ้มสะสมผลงำน หรือกำรน ำเสนอโครงงำน วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลำยวิธีตำมประกำศ
ของมหำวิทยำลัย โดยมีเนื้อหำสำระควำมยำกง่ำยเทียบได้ไม่น้อยกว่ำรำยวิชำในหลักสูตรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

ข้อ ๕  ผู้มีสิทธิ์ขอโอนผลกำรศึกษำต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไป 

 (๑)  ผู้ที่เคยศึกษำในหลักสูตรสถำบันรำชภัฏหรือในหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
มำแล้วและยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำแล้วกลับเข้ำมำศึกษำในระดับเดิมอีก   

(๒)  ผู้ที่เคยศึกษำอบรมในรำยวิชำใดรำยวิชำหนึ่ง ตำมหลักสูตรสถำบันรำชภัฏหรือหลักสูตร 

(๓)  ผู้ที่ขอย้ำยสถำนศึกษำมำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏอ่ืน   

(๔)  ผู้ที่เปลี่ยนสถำนภำพจำกนักศึกษำภำคปกติเป็นนักศึกษำตำมโครงกำรอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครหรือผู้ที่ศึกษำตำมโครงกำรอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร แล้ว
เปลี่ยนสถำนภำพเป็นนักศึกษำภำคปกต ิ

(๕)  ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำโปรแกรมวิชำนั้นในระดับอนุปริญญำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
แล้วเข้ำศึกษำโปรแกรมวิชำนั้นในระดับปริญญำตรี  

ข้อ ๖  เงื่อนไขในกำรโอนผลกำรศึกษำ 

(๑) ผู้ขอโอนต้องมีสภำพกำรเป็นนักศึกษำภำคปกติหรือนักศึกษำภำคพิเศษตำมโครงกำรอ่ืน
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

(๒) ผู ้ขอโอนต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจำกสถำนศึกษำตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร                 
ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับอนุปริญญำปริญญำตรี และปริญญำตรี(ต่อเนื่อง) 

(๓) กำรโอนต้องโอนทั้งหมดทุกรำยวิชำที่เคยศึกษำมำ โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนหน่วยกิตที่ขอ              
โอนผลกำรศึกษำ 

(๔) กำรรับย้ำย ต้องไม่มีรำยวิชำที่ผลกำรเรียนเป็น   “I”  (Incomplete) 
ข้อ ๗   ผู้มีสิทธิ์ขอยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ งต่ อไปนี้  

  (๑) ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหรือเคยศึกษำจำกสถำบันรำชภัฏหรือมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
  (๒)  ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหรือเคยศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน เข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนคร 
  (๓)  ผู้ที่ผ่ำนกำรศึกษำอบรมในรำยวิชำใดวิชำหนึ่งตำมหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
  (4)  ผู้ที่ศึกษำจำกกำรศึกษำนอกระบบ และหรือกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  (๕)  ผู้ที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรประกอบอำชีพที่เทียบได้ในรำยวิชำหรือสำขำวิชำนั้น  ๆจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  ทั้งในสถำบันกำรศึกษำหรือสถำนประกอบกำร   

ข้อ ๘  เงื่อนไขในกำรยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ   
(๑) ต้องเป็นรำยวิชำที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ C   
(๒) กำรขอยกเว้นกำรศึกษำของผู้ศึกษำจำกกำรศึกษำนอกระบบ และ/หรือ  กำรศึกษำ

ตำมอัธยำศัย  กำรฝึกอำชีพ หรือจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำน ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนด
วิธีกำรประเมินผลเพ่ือขอยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ และจัดท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัย 

(๓) ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีมำแล้ว และเข้ำศึกษำในระดับอนุปริญญำหรือ
ปริญญำตรีในอีกโปรแกรมวิชำหนึ่ง  ให้ยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไปทั้งหมด  โดย   
ไม่น ำเงื่อนไขข้อ  ๘ (๑) และข้อ  ๙  มำพิจำรณำ 



(รองศำสตรำจำรย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

(๔) จ ำนวนหน่วยกิตที่ได้รับกำรยกเว้นกำรศึกษำ รวมแล้วต้องไม่เกินสำมในสี่ของจ ำนวนหน่วยกิ
ตซึ่งก ำหนดไว้ในโปรแกรมวิชำหรือสำขำที่ก ำลังศึกษำในมหำวิทยำลัย และเมื่อได้รับกำรยกเว้นแล้วต้องมีเวลำ
ศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยไม่น้อยกว่ำ ๒ ภำคกำรศึกษำปกติ 

(๕) รำยวิชำที่ได้รับกำรยกเว้นกำรศึกษำให้บันทึกไว้ในระเบียนกำรศึกษำของนักศึกษำ  โดย
ใช้อักษรย่อ "P"  ในช่องระดับคะแนน  ส่วนผู้ที่ได้รับกำรยกเว้นผลกำรศึกษำตำมข้อ ๘ (๓) ให้นับหน่วยกิต
หมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไป  รวมในเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำ  โดยไม่ต้องบันทึกผลกำรศึกษำเป็นรำยวิชำ 

ข้อ ๙  รำยวิชำที่จะน ำมำโอนผลกำรศึกษำหรือยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ ต้องสอบได้ หรือได้ศึ กษำ  
ฝึกอบรมมำแล้วไม่เกิน  ๑๐  ปี นับถึงวันที่เข้ำศึกษำ โดยเริ่มนับจำกวันส ำเร็จกำรศึกษำหรือภำคกำรศึกษำสุดท้ำย
ที่มีผลกำรศึกษำ  หรือวันสุดท้ำยที่ศึกษำอบรม  

ข้อ ๑๐ ผู้ที่จะขอโอนผลกำรศึกษำและยกเว้นผลกำรศึกษำรำยวิชำ  ต้องกระท ำให้เสร็จสิ้นภำยในภำค
กำรศึกษำแรกของกำรศึกษำตำมหลักสูตร และต้องไม่เคยได้รับกำรพิจำรณำกำรโอนผล   กำรศึกษำหรือยกเว้น
กำรศึกษำรำยวิชำมำก่อน 

ข้อ ๑๑ กำรนับจ ำนวนภำคกำรศึกษำของผู้ที่ได้รับกำรโอนผลกำรศึกษำ หรือยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (๑) นักศึกษำภำคปกติ และนักศึกษำตำมโครงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำบุคลำกรในท้องถิ่น 
(กศ.พท.) ให้นับจ ำนวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต เป็น  ๑  ภำคกำรศึกษำ 

 (๒)  ผู้ที่ศึกษำอบรมตำมโครงกำรอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครให้นับ
จ ำนวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต  เป็น  ๑  ภำคกำรศึกษำ 

 (๓) กำรโอนผลกำรศึกษำของนักศึกษำตำมข้อ ๕ (๑) ให้นับเฉพำะภำคกำรศึกษำที่เคยศึกษำ
และมีผลกำรศึกษำ  นักศึกษำตำมข้อ ๕ (๓) (๔)และ (๕) ให้นับจ ำนวนภำคกำรศึกษำต่อเนื่องกัน 

ข้อ ๑๒  กำรขอโอนผลกำรศึกษำหรือขอยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมตำมระเบียบ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมในกำรโอนผลกำรศึกษำและกำรยกเว้นกำรศึกษำ
รำยวิชำ  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๓  ให้คณะกรรมกำรที่อธิกำรบดีแต่งตั้ง   เป็นผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรโอนผลกำรศึกษำ   
หรือกำรยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำ   

ข้อ ๑๔  ผู้ได้รับกำรโอนผลกำรศึกษำไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญำเกียรตินิยม  แต่ผู้ที่ได้รับกำรยกเว้น
กำรศึกษำรำยวิชำ ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญำเกียรตินิยม ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตำมคุณสมบัติของผู้ได้รับเกียรติ นิยม
ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ   ปริญญำตรี  และ
ปริญญำตรี(ต่อเนื่อง)   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๕  กำรโอนผลกำรศึกษำและกำรยกเว้นกำรศึกษำรำยวิชำที่ด ำเนินกำรไปแล้วก่อนประกำศใช้
ระเบียบฉบับนี้ให้เป็นไปโดยสมบูรณ์  ส่วนกำรด ำเนินกำรต่อไปให้เป็นไปตำมระเบียบฉบับนี้ 

ข้อ ๑๖ ให้อธิกำรบดีเป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้  มีอ ำนำจสั่งกำรในกำรออกระเบียบประกำศหรือ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำดในกรณีที่มีปัญหำจำกกำรใช้ระเบียบนี้ 
   ประกำศ  ณ  วันที่    ๑    กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 
    

 



 

 

 

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

เรื่อง   แนวปฏิบัติของนักศึกษำเกี่ยวกับกำรสอบปลำยภำค 
_________________ 

  เพ่ือให้กระบวนกำรสอบด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยมหำวิทยำลัยจึงออกประกำศเรื่องแนว
ปฏิบัติของนักศึกษำเกี่ยวกับกำรสอบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  สิทธิ์ในกำรสอบปลำยภำค 
   ๑.๑ นักศึกษำต้องมีเวลำเรียนในรำยวิชำนั้นๆไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียนทั้งหมด 
   ๑.๒  ในกรณีที่นักศึกษำมีเวลำเรียนในรำยวิชำใดน้อยกว่ำร้อยละ  ๖๐  ของเวลำเรียนทั้งหมด
จะไม่มีสิทธิ์สอบในรำยวิชำนั้น  นักศึกษำจะต้องยื่นค ำร้องขอยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้นก่อนสอบ
ปลำยภำค  ๒  สัปดำห์ หำกไม่ด ำเนินกำรใดๆให้ผู้สอนส่งผลกำรเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี

 ข้อ ๒   กำรปฏิบัติตนของนักศึกษำในกำรเข้ำสอบ 
   ๒.๑  นักศึกษำต้องแต่งกำยให้เรียบร้อยตำมระเบียบและข้อบังคับของมหำวิทยำลัยนักศึกษำผู้ใด

ฝ่ำฝืนจะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ 
   ๒.๒  นักศึกษำต้องแสดงหลักฐำนบัตรประจ ำตัวนักศึกษำต่อกรรมกำรควบคุมกำรสอบทุกครั้ง  

นักศึกษำที่ไม่มีหลักฐำนดังกล่ำวให้ขอกำรรับรองกำรเป็นนักศึกษำจำกอำจำรย์ผู้สอนหรืออำจำรย์ที่สำมำรถให้
กำรรับรองได ้

   ๒.๓  นักศึกษำที่เข้ำห้องสอบสำยเกินกว่ำ๑๕ นำทีจะหมดสิทธิ์สอบและนักศึกษำจะออกนอก
ห้องสอบได้เม่ือกำรสอบผ่ำนไปแล้ว  ๓๐  นำที 

   ๒ .๔   นั กศึ กษำต้ อ งปฏิบั ติ ต ำมค ำสั่ ง กรรมกำรควบคุ มกำรสอบโดย เคร่ ง ค รั ด 
   ๒.๕  ห้ำมน ำต ำรำ เอกสำร โน้ตย่อ สูตรต่ำงๆ เครื่องคิดเลข กระดำษ หรือ อุปกรณ์อ่ืนๆ  
ตลอดจนเครื่องมือสื่อสำรทุกประเภทติดตัวเข้ำไปในห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกอำจำรย์ประจ ำวิชำ
หรืออำจำรย์ก ำกับห้องสอบ 

   ๒.๖  ห้ำมน ำข้อสอบ และกระดำษค ำตอบออกจำกห้องสอบ 
   ๒.๗  ห้ำมนักศึกษำท ำปฏิกิริยำที่ส่อไปในทำงทุจริตในกำรสอบโดยเด็ดขำดและต้องระมัดระวัง 

ไม่ให้นักศึกษำคนอ่ืน มีโอกำสคัดลอกค ำตอบ 
   ๒.๘  ถ้ำนักศึกษำฝ่ำฝืนแนวปฏิบัติข้อหนึ่งข้อใดดังกล่ำวจะถูกท ำโทษทำงวินัยตำมระเบียบ

ของมหำวิทยำลัย 
 ข้อ ๓   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรขำดสอบปลำยภำค 
   กรณีที่นักศึกษำมีสิทธิ์สอบแต่ขำดสอบปลำยภำคหรือไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบให้

นักศึกษำยื่นค ำร้องขอสอบพร้อมหลักฐำนที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและชัดเจน ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียนอย่ำงช้ำที่สุดภำยใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันเปิดภำคเรียนถัดไป   กำรพิจำรณำค ำร้องให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมกำรวิชำกำร 

   นักศึกษำสำมำรถยื่นค ำร้องขอสอบพร้อมหลักฐำนที่เป็นลำยลักษณ์อักษรที่ชัดเจนได้ในกรณี
ใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้เท่ำนั้น 



   ๓.๑  เจ็บป่วยหนักหรือเข้ำรับกำรผ่ำตัดในโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลที่ เชื่อถือได ้โดย
มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ำเป็นกำรป่วยที่ท ำให้ไม่สำมำรถมำสอบได้ 

   ๓.๒  ประสบอุบัติเหตุท ำให้ได้รับบำดเจ็บ  หรือต้องอยู่ในที่เกิดเหตุเพ่ือแก้ไขปัญหำ 
   ๓.๓  บิดำมำรดำหรือผู้ปกครองซึ่งให้ควำมอุปกำระทำงกำรเงินของนักศึกษำเจ็บป่วยอย่ำงหนัก   หรือ
ประสบอุบัติเหตุร้ำยแรง  หรือเสียชีวิต 

   ๓.๔  นักกีฬำทีมชำติที่ต้องไปแข่งขันต่ำงประเทศหรือนักศึกษำที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนที่ต้อง
เดินทำงไปต่ำงประเทศในช่วงกำรสอบ หรือมีภำรกิจที่ต้องไปปฏิบัติตำมค ำสั่งของหน่วยงำนให้ยื่นค ำร้องทันทีที่
ทรำบว่ำต้องเดินทำง 

   ๓.๕  เป็นเหตุสุดวิสัยและจะต้องน ำหลักฐำนที่เป็นทำงกำรมำแสดง 
 ข้อ ๔  บทลงโทษนักศึกษำที่ทุจริตกำรสอบ 
  นักศึกษำที่ทุจริตกำรสอบ  มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดบทลงโทษไว้ดังนี้ 
   ๔.๑  ถ้ำเป็นควำมผิดประเภททุจริตร้ำยแรง เช่น ส่งกระดำษค ำตอบให้เพ่ือน  สอบแทนกัน  หรือ

คัดลอกค ำตอบจำกเอกสำร  ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E” หรือ “F” ในรำยวิชำที่กระท ำผิดระเบียบกำรสอบ   และ
ให้พิจำรณำ สั่งพักกำรศึกษำนักศึกษำผู้นั้น  ๑  ภำคกำรศึกษำเป็นอย่ำงน้อยในภำคกำรศึกษำถัดไป หรืออำจ
ให้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำก็ได้ 

   ๔.๒  ถ้ำเป็นควำมผิดประเภทส่อเจตนำ เช่น กำรเปิดโอกำสให้เพ่ือนลอกค ำตอบ  กำรโน้ตย่อ
เข้ำห้องสอบแต่ยังไม่มีโอกำสลอกค ำตอบ ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ“E”  หรือ “F” ในรำยวิชำที่กระท ำผิดระเบียบ
กำรสอบ และอำจพิจำรณำสั่งพักกำรศึกษำนักศึกษำผู้นั้นได้ไม่เกิน ๑ ภำคกำรศึกษำ  หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของ
มหำวิทยำลัย 

   ๔.๓  ถ้ำเป็นควำมผิดอย่ำงอ่ืนตำมที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษำในกำรสอบ ให้ลงโทษตำม
ค ว ร แ ก่ ค ว ำ ม ผิ ด นั้ น   แ ต่ จ ะ ต้ อ ง ไ ม่ เ กิ น ก ว่ ำ ร ะ ดั บ โ ท ษ ต่ ำ สุ ด ข อ ง ค ว ำ ม ผิ ด ป ร ะ เ ภ ท ทุ จ ริ ต  
   ๔.๔  ถ้ำนักศึกษำกระท ำผิดหรือร่วมกระท ำผิดอ่ืนๆที่เกี่ยวกับกำรสอบให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำโทษนักศึกษำที่กระท ำผิดระเบียบกำรสอบเป็นผู้พิจำรณำเสนอกำรลงโทษต่อมหำวิทยำลัยตำมควรแก่
ควำมผิดนั้น 

   ๔.๕  กำรให้พักกำรศึกษำของนักศึกษำตำมค ำสั่งของมหำวิทยำลัย  ให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภำค
กำรศึกษำที่กระท ำผิดนั้นโดยให้มีระยะเวลำกำรลงโทษต่อเนื่องกัน  ทั้งนี้ให้นับระยะเวลำที่ถูกสั่งพักกำรศึกษำ
เข้ำเป็นระยะเวลำกำรศึกษำด้วย 

   ๔.๖  นักศึกษำที่ถูกสั่งพักกำรศึกษำจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสถำนภำพนักศึกษำ 
ทุกภำคกำรศึกษำท่ีพักกำรศึกษำ 

 จึงประกำศมำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

    ประกำศ  ณ   วันที่   ๑๔  กมุภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 

         (รองศำสตรำจำรย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร) 

    อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
 



  

 

 

ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

ว่ำด้วยวินัยนักศกึษำ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

..................................................... 
 ด้วยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร เห็นสมควรวำงระเบียบว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ เพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครให้เป็นผู้มีควำมประพฤติดี มีวินัย มีคุณธรรม และ
จริยธรรมอันดีงำม 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๘ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครจึงวำงระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้ ตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ บรรดำระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง หรือ ประกำศอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

  “มหำวิทยำลัย”  หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

  “อธิกำรบดี”  หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

  “อำจำรย์”  หมำยควำมว่ำ ผู้สอนหรือผู้บรรยำยประจ ำในรำยวิชำต่ำง ๆ ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร รวมถึงอำจำรย์พิเศษ และอำจำรย์ที่ปรึกษำกิจกรรมนักศึกษำด้วย 

  “เจ้ำหน้ำที”่  หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนคร รวมถึงพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในควำมหมำยของข้ำรำชกำรฝ่ำยปกครองด้วย 

  “นักศึกษำ”  หมำยควำมว่ำ นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

  “ผู้ปกครอง”  หมำยควำมว่ำ บิดำ มำรดำ หรือผู้ที่แสดงตนเป็นผู้ปกครอง
นักศึกษำที่มหำวิทยำลัยเชื่อถือ 

  “วินัย”   หมำยควำมว่ำ วินัยนักศึกษำตำมระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕ นักศึกษำต้องปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยวินัยนักศึกษำโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่ำฝืนถือว่ำมีควำมผิด
จะต้องได้รับโทษตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 ข้อ ๖ วินัยนักศึกษำ ได้แก่ 

(๑) ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง ของมหำวิทยำลัยโดยเคร่งครัด 

(๒) ประพฤติตนเป็นสุภำพชน ต้องไม่ประพฤติในสิ่งที่จะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียแก่ตนเอง  



บิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง และมหำวิทยำลัย 

(๓) ไม่สูบบุหรี่ในที่สำธำรณะและเขตหวงห้ำม 
(4) แต่งกำยสุภำพเรียบร้อยตำมระเบียบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
(5) ต้องแสดงบัตรประจ ำตัวนักศึกษำได้ทันทีในขณะที่ติดต่อหน่วยงำนทุกหน่วยใน

มหำวิทยำลัย หรือเมื่ออำจำรย์ และ/หรือ เจ้ำหน้ำที่ขอตรวจสอบ 
(6) แสดงคำรวะต่ออำจำรย์ และไม่แสดงกิริยำมำรยำทอันไม่สมควร ต้องเชื่อฟังค ำตักเตือน 

ของอำจำรย์หรือเจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยที่ปฏิบัติหน้ำที่โดยชอบ 

(7) อยู่ในมหำวิทยำลัยไม่เกินเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำก
มหำวิทยำลัยเป็นกรณี ๆ ไป 

(8) ไม่มีไว้ในครอบครองซึ่งภำพและสื่อที่ลำมกอนำจำร  ไม่จัดท ำและไม่จัดพิมพ์ หรือ มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสิ่งพิมพ์ สิ่งแสดงหรือสิ่งที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งเขียนและ/หรื อ 
กล่ำวถ้อยค ำ หรือกระท ำกำรอ่ืนใดอันอำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อ่ืน หรือมหำวิทยำลัย 

(9) ไม่กระท ำกำรทุจริตใด ๆ อันก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียแก่มหำวิทยำลัย หรือกระท ำทุจริต
ในกำรสอบหรือพยำยำมกระท ำกำรเช่นว่ำนั้น 

(๑๐) ให้ควำมร่วมมือ ไม่กล่ำวข้อควำมอันเป็นเท็จ ไม่ปกปิดควำมจริงต่อผู้มีอ ำนำจ สอบสวน
วินัยนักศึกษำที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 

(๑๑) ไม่เสพสุรำหรือของมึนเมำ ไม่เสพ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งเสพติดต้องห้ำมตำม
กฎหมำย 

(๑๒) ไม่ประพฤติผิดในทำงชู้สำวเป็นที่เสื่อมเสียศีลธรรมอย่ำงร้ำยแรง 
(๑๓) ไม่เล่นกำรพนัน หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนกำรพนันใด ๆ 
(๑๔) ไม่พกพำหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอำวุธ  วัตถุระเบิด หรือสิ่งผิดกฎหมำย 
(๑๕) ไม่ลักทรัพย์ ไม่ยักยอกทรัพย์  ไม่ฉ้อโกงทรัพย์  ไม่ชิงทรัพย์ ไม่ปล้นทรัพย์ ไม่กรรโชก

ทรัพย์ ไม่รีดทรัพย์ หรือท ำลำยทรัพย์สินของผู้อื่น และ/หรือของมหำวิทยำลัย 
(๑๖) ไม่เป็นผู้ก่อกำรทะเลำะวิวำท หรือท ำร้ำยผู้อ่ืน หรือยุยงให้เกิดเหตุวุ่นวำยร้ำยแรงขึ้น    

ในมหำวิทยำลัย หรือก่อให้เกิดควำมแตกแยกควำมสำมัคคีของนักศึกษำและส่วนรวม 
(๑๗)   ไม่กระท ำผิดคดีอำญำถึงต้องโทษจ ำคุก เว้นแต่กระท ำควำมผิดโดยประมำทหรือลหุโทษ 
(๑๘) ไม่กระท ำผิดในกรณีอ่ืนๆ ที่น ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียแก่มหำวิทยำลัย 

ข้อ ๗  กำรกระท ำผิดวินัยร้ำยแรง  หมำยควำมว่ำ กำรประพฤติตนไม่เหมำะสมอย่ำงยิ่งแก่สภำพของ
กำรเป็นนักศึกษำ และกระท ำกำรใด ๆ โดยมีผลต่อควำมเสียหำยแก่ชื่อเสียงของมหำวิทยำลัย ตำมข้อ ๖ (๑๑), 
๖(๑๒), ๖(๑๓), ๖(๑๔), (๑๕), ๖(๑๖),๖(๑๗) และ/หรือ ๖(๑๘) 

ข้อ ๘ กำรลงโทษนักศึกษำให้อยู่ในดุลพินิจของอธิกำรบดี หรือผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำยให้ด ำเนินกำร
ตำมควำมเหมำะสม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ว่ำกล่ำวตักเตือน 
(2) ท ำทัณฑ์บนเป็นลำยลักษณ์อักษร และ/หรือ บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมของมหำวิทยำลยั 
(3) ให้พักกำรศึกษำและ/หรือตัดสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ 
(4) ชะลอกำรออกใบแสดงผลกำรศึกษำ ใบปริญญำบัตรหรือใบรับรองใด ๆ 
(5) ให้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำโดยให้ลำออก หำกไม่ปฏิบัติตำม มหำวิทยำลัยจะประกำศ 



ให้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

 ข้อ ๙ โทษกำรว่ำกล่ำวตักเตือน ใช้ส ำหรับนักศึกษำที่กระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรงหรือกระท ำโดยประมำท 
ตำมควำมเหมำะสมแก่กรณี 

 ข้อ ๑๐ โทษกำรท ำทัณฑ์บน และ/หรือ บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมของมหำวิทยำลัย ใช้ส ำหรับ
นักศึกษำที่ได้กระท ำผิดซ้ ำ  หรือท ำนองเดียวกับที่เคยถูกลงโทษว่ำกล่ำวตักเตือนมำแล้ว และมหำวิทยำลัยเห็น
ว่ำนักศึกษำผู้นั้นรู้ส ำนึกในกำรกระท ำควำมผิด กำรท ำทัณฑ์บน หรือบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมของ
มหำวิทยำลัยให้ท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร และให้เชิญบิดำ  มำรดำ  หรือผู้ปกครองมำรับทรำบพร้อมทั้งแจ้ง
หนว่ยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 

 ข้อ ๑๑ โทษให้พักกำรศึกษำและ/หรือตัดสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ ใช้ส ำหรับนักศึกษำที่กระท ำผิดวินัย
ร้ำยแรงหรือเคยได้รับกำรท ำทัณฑ์บนมำแล้ว แต่เห็นว่ำสำมำรถกลับตัวเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีได้ กำรลงโทษให้
พักกำรศึกษำและ/หรือตัดสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ให้ท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรและให้เชิญบิดำ มำรดำ หรือ
ผู้ปกครองมำรับทรำบ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 

 ข้อ ๑๒ โทษชะลอกำรออกใบแสดงผลกำรศึกษำ ใบปริญญำบัตร หรือใบรับรองใด ๆ ใช้ส ำหรับ
นักศึกษำที่กระท ำผิดวินัยร้ำยแรง หรือเคยถูกลงโทษให้พักกำรศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ภำคกำรศึกษำ 

 ข้อ ๑๓ โทษให้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ใช้ส ำหรับนักศึกษำที่กระท ำควำมผิดวินัยร้ำยแรงหรือเคย
ถูกลงโทษให้พักกำรศึกษำมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ ๒ ภำคกำรศึกษำ และเห็นว่ำไม่สำมำรถกลับตัวประพฤติตนเป็น
คนดีได้อีกแล้ว 

 ข้อ ๑๔ กำรลงโทษตำมข้อ ๘ (๒) ถึง ข้อ ๘ (๕) มหำวิทยำลัยต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน            
ไม่น้อยกว่ำ ๓ คน และควรมีอำจำรย์แนะแนว หรือนักจิตวิทยำรวมอยู่ อย่ำงน้อย ๑ คน เป็นที่ปรึกษำ              
เพ่ือด ำเนินกำรสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงปรำกฏเป็นที่แน่ชัด แล้วเสนอต่อมหำวิทยำลัย 

 ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำ ตำมข้อ ๑๔ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

(๑) พิจำรณำสอบสวนนักศึกษำที่กระท ำควำมผิด โดยด ำเนินกำร 
(ก) เรียกตรวจและรวบรวมพยำน และ/หรือ หลักฐำนต่ำงๆ อันเกี่ยวข้องกับกำร

กระท ำผิดวินัย 
(ข) เรียกพบและสอบสวนนักศึกษำที่กระท ำผิดวินัย หรือถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำ

ผิด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำผิด  หรือผู้อ่ืนที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำผิด 
(๒) ให้คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำตำมข้อ ๑๔ ด ำเนินกำรสอบสวนและเสนอ

รำยงำนกำรสอบสวน พร้อมโทษที่จะลงแก่นักศึกษำต่อมหำวิทยำลัย  เพ่ือให้ผู้มีอ ำนำจตำมข้อ ๘ พิจำรณำ             
มีค ำสั่งลงโทษต่อไป 

 ข้อ ๑๖ กำรอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษ 

(๑) นักศึกษำที่ถูกลงโทษ มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อมหำวิทยำลัยภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
มหำวิทยำลัยสั่งลงโทษ 

(๒) กำรยื่นอุทธรณ์ให้กระท ำเพ่ือตนเอง และด้วยตนเองเท่ำนั้น 
(๓) ถ้ำนักศึกษำไม่ยื่นอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษภำยในระยะเวลำตำม (๑) ให้ค ำสั่งลงโทษเป็นที่

สิ้นสุด 



(๔) ถ้ำนักศึกษำยื่นอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษภำยในระยะเวลำตำม (๑) ให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ และให้น ำควำมในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ มำใช้บังคับกับคณะกรรมกำร กำร
พิจำรณำอุทธรณ์โดยอนุโลม 

 ข้อ ๑๗ กำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ 

(๑) เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์เสนอรำยงำนต่อมหำวิทยำลัยแล้วให้อธิกำรบดี 

พิจำรณำอุทธรณ์โดยมีอ ำนำจสั่งยกอุทธรณ์  ลดโทษ หรือยกโทษตำมแต่กรณี 

(๒) ค ำสั่งของอธิกำรบดีให้เป็นที่สิ้นสุด 

(๓) เมื่ออธิกำรบดีสั่งกำรเป็นประกำรใดแล้ว ให้แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบเพ่ือด ำเนินกำร
ต่อไป 

 ข้อ ๑๘ ในกรณีที่นักศึกษำกระท ำผิดวินัยก่อนวันประกำศใช้ระเบียบนี้ และกำรด ำเนินกำรทำงวินัยยัง
ไม่เสร็จสิ้น ให้ใช้ระเบียบนี้ในกำรพิจำรณำด ำเนินกำรเฉพำะส่วนที่เป็นคุณแก่นักศึกษำ 

 ข้อ ๑๙  ให้อธิกำรบดีเป็นผู้รักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ และมีอ ำนำจออกประกำศ หรือ ค ำสั่งใด ๆ 
เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 

 ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ ให้อธิกำรบดีมีอ ำนำจตีควำมและวินิจฉัยชี้ขำด 

 

     ประกำศ  ณ  วันที่ ๑๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 

        พลอำกำศเอก(วีระ  กิจจำทร) 

       นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ระเบียบเกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

เรื่อง ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำ 

ที่เข้ำรับกำรศึกษำตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ของนักศึกษำภำคปกติ ภำค กศ.พบ. 
(โครงกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับพัฒนำบุคลำกร) และภำค กศ. พท. (โครงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำบุคลำกร
ส่วนท้องถิ่น) เหมำะสมยิ่งขึ้น  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และข้อ ๖ แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครว่ำด้วย กำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๗ 
จึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้             

ข้อ ๑ ให้มหำวิทยำลัยเรียกเก็บเงินค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำลงทะเบียน ส ำหรับนักศึกษำ
ของภำคปกติ ภำค กศ.พบ. (โครงกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับพัฒนำบุคลำกร) และภำค กศ.พท. (โครงกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส่วนท้องถิ่น) ที่เข้ำรับกำรศึกษำตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เป็น
ต้นไป จึงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำลงทะเบียน หรือค่ำลงทะเบียนจำกนักศึกษำ ดังนี้ 

   ๑.๑ ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 
 

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 
อัตรำค่ำธรรมเนียม (บำท) 

ภำคปกติ ภำค กศ.พบ. ภำค กศ.พท. 

ค่ำข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ค่ำปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ 

ค่ำตรวจสุขภำพ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ค่ำคู่มือนักศึกษำ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ค่ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 

ค่ำประกันของเสียหำย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

ค่ำประกันอุบัติเหตุ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

รวม ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ 

   
 



 ๑.๒ ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ 
 

ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ 
อัตรำค่ำลงทะเบียน (บำท) 

ภำคปกติ ภำค กศ.พบ. ภำค กศ.พท. 

๑. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๑๑,๐๐๐ - - 

๒. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.) ๑๒,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ 

๓. หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  (น.บ.) ๑๒,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ 

๔. หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

๕. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

 - เฉพำะสำขำวิชำกำรจดักำรธรุกิจสำยกำรบิน ๓๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๒,๕๐๐ 

๖. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

๗. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต (รป.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

๘. หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (ร.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

๙. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.) ๑๒,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ 

 - เฉพำะสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ๒๒,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ 

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

๑๑. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

๑๒. หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

๑๓. หลักสูตรสถำปัตยกรรมบัณฑิต  (สถ.บ.) ๑๓,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ 

 

 ข้อ ๒ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับเฉพำะกับนักศึกษำที่เรียนภำยในระยะเวลำกำรศึกษำตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด บรรดำประกำศ แนวปฏิบัติ หรือค ำสั่งอื่นใดท่ีขัดแย้งกับประกำศนี้ให้ใช้ประกำศนี้แทน 

 ข้อ ๓ ให้อธิกำรบดี เป็นผู้รักษำกำรตำมประกำศนี้ 

 

                           ประกำศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  

 

 

     (รองศำสตรำจำรย์ ดร.พงศ์ หรดำล)  

   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
 



 

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

เรื่อง ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน 

 

 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ของนักศึกษำภำคปกติ ภำค กศ.พบ. 
(โครงกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับพัฒนำบุคลำกร) และภำค กศ. พท. (โครงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำบุคลำกร
ส่วนท้องถิ่น) เหมำะสมยิ่งขึ้น  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และข้อ ๖ แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครว่ำด้วย กำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๗ 
จึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้             

 ข้อ ๑ ให้มหำวิทยำลัยเรียกเก็บเงินค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำลงทะเบียน ส ำหรับนักศึกษำ 
สำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน ของภำคปกติ ภำค กศ.พบ. (โครงกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับพัฒนำบุคลำกร) และ
ภำค กศ.พท. (โครงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส่วนท้องถิ่น) จึงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
และค่ำลงทะเบียน หรือค่ำลงทะเบียนจำกนักศึกษำ ดังนี้ 

   ๑.๑ ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 
 

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 
อัตรำค่ำธรรมเนียม (บำท) 

ภำคปกติ ภำค กศ.พบ. ภำค กศ.พท. 

ค่ำข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ค่ำปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ 

ค่ำตรวจสุขภำพ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ค่ำคู่มือนักศึกษำ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ค่ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 

ค่ำประกันของเสียหำย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

ค่ำประกันอุบัติเหตุ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

รวม ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ 



   ๑.๒ ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ 
 

ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ 
อัตรำค่ำลงทะเบียน (บำท) 

ภำคปกติ ภำค กศ.พบ. ภำค กศ.พท. 

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

 

 ข้อ ๒ ให้มหำวิทยำลัยเรียกเก็บเงินค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ส ำหรับนักศึกษำสำขำวิชำวิศวกรรม
พลังงำน ของภำคปกติ ภำค กศ.พบ. (โครงกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับพัฒนำบุคลำกร) และภำค กศ.พท. 
(โครงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส่วนท้องถิ่น) ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร เรื่อง 
ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ส ำหรับนักศึกษำ ที่เข้ำรับกำรศึกษำตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ ๑ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘  

 ข้อ ๓ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับเฉพำะกับนักศึกษำที่เรียนภำยในระยะเวลำกำรศึกษำตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด บรรดำประกำศ แนวปฏิบัติ หรือค ำสั่งอื่นใดท่ีขัดแย้งกับประกำศนี้ให้ใช้ประกำศนี้แทน 

 ข้อ ๔ ให้อธิกำรบดี เป็นผู้รักษำกำรตำมประกำศนี้ 

 

                           ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

 

 

     (รองศำสตรำจำรย์ ดร.พงศ์ หรดำล)  

   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

 
 
 
 
 
 



 

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

เรื่อง ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำ 

สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก 

 

 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ของนักศึกษำภำคปกติ ภำค กศ.พบ. 
(โครงกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับพัฒนำบุคลำกร) และภำค กศ.พท. (โครงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำบุคลำกร
ส่วนท้องถิ่น) เหมำะสมยิ่งขึ้น  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
และข้อ ๖ แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครว่ำด้วย กำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๗ 
จึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้             

 ข้อ ๑ ให้มหำวิทยำลัยเรียกเก็บเงินค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำลงทะเบียน ส ำหรับนักศึกษำ 
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก ของภำคปกติ ภำค กศ.พบ. (โครงกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับพัฒนำบุคลำกร) 
และภำค กศ.พท. (โครงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส่วนท้องถิ่น) จึงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมแรก
เข้ำและค่ำลงทะเบียน หรือค่ำลงทะเบียนจำกนักศึกษำ ดังนี้ 

   ๑.๑ ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 
 

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 
อัตรำค่ำธรรมเนียม (บำท) 

ภำคปกติ ภำค กศ.พบ. ภำค กศ.พท. 

ค่ำข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ค่ำปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ 

ค่ำตรวจสุขภำพ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ค่ำคู่มือนักศึกษำ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ค่ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 

ค่ำประกันของเสียหำย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

ค่ำประกันอุบัติเหตุ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

รวม ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ 



 
 
 
   ๑.๒ ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ 

 

ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ 
อัตรำค่ำลงทะเบียน (บำท) 

ภำคปกติ ภำค กศ.พบ. ภำค กศ.พท. 

๑. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)    

 - เฉพำะสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก    ๑๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ 

 

 ข้อ ๒ ให้มหำวิทยำลัยเรียกเก็บเงินค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ส ำหรับนักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำร
ธุรกิจค้ำปลีก ของภำคปกติ ภำค กศ.พบ. (โครงกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับพัฒนำบุคลำกร) และภำค กศ.พท. 
(โครงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส่วนท้องถิ่น) ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร เรื่อง 
ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ส ำหรับนักศึกษำ ที่เข้ำรับกำรศึกษำตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ ๑ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘  

 ข้อ ๓ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับเฉพำะกับนักศึกษำที่เรียนภำยในระยะเวลำกำรศึกษำตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด บรรดำประกำศ แนวปฏิบัติ หรือค ำสั่งอื่นใดท่ีขัดแย้งกับประกำศนี้ให้ใช้ประกำศนี้แทน 

 ข้อ ๔ ให้อธิกำรบดี เป็นผู้รักษำกำรตำมประกำศนี้ 

 

                           ประกำศ  ณ  วันที่  ๒  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

 

 

     (รองศำสตรำจำรย์ ดร.พงศ์ หรดำล)  

   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

 
 
 
 
 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



คณะผู้จัดท ำคู่มืออำจำรย์พิเศษ 

  รองศำสตรำจำรย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  ที่ปรึกษำ 
  รองศำสตรำจำรย์วรนุช  แจ้งสว่ำง   ที่ปรึกษำ 
  อำจำรย์สันติเลิศ  เพ็ชรอำภรณ์   ประธำนกรรมกำร 
  อำจำรย์สถำพร  วีระสุนทร   กรรมกำร 
  อำจำรย์ปิยะดำ  จุลวรรณำ   กรรมกำร 
  อำจำรย์ปรียำ สมพืช    กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วณิฎำ  ศิริวรสกุล  กรรมกำร   
  อำจำรย์อิสรี  ศรีคุณ    กรรมกำร 
  อำจำรย์ศศิธร โสภำรัตน์    กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กษิดิศ วัชรพรรณ  กรรมกำร 
  อำจำรย์ศศิพร  รัตนสุวรรณ์   กรรมกำร 
  อำจำรย์สุบัน  บัวขำว    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงพิชญำ  สกุลสุธีบุตร    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงสำวอังคณำ  อุดเมืองเพียร   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงสำวสุนิตรำ  สงวนศักดิ์   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงสุชำนำฏ  แว่นแคว้น    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงสำวกุลธิดำ  บุตรค ำโชติ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงสำวมธุรส  ขอเพ่ิมกลำง   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงสำวสุปำณี  ไชยหำญ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงเพชรศุภำงค์  สำยตำ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงจีระนัน  สินเนียม    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงสำวสอนศรี  อินเสำร์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงสำวมณี  ค ำวงษ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
  นำงสำวฐิตสิริ  บูรณำรมย์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงสำวศริญญำ  สุภำพ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
  นำงจีรำรัตน์  ชำญพ่วง     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำยคมกริช  ระกิติ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ว่ำที่ร้อยตรีหญิง นิศำนำท  ศรีดี   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 นำงสำวมุกดำ  เอี่ยมแสง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 นำงวัชรี  กิ่งนำค     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 นำงสำวอำจำรีย์  ดวงแก้ว    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 



 
 

 


