แนวปฏิบัติสําหรับอาจารย์พิเศษ
แนวปฏิบัติที่อาจารย์พิเศษควรรับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกัน ดังนี้
1. แนวปฏิบัติในการสอน
1. การศึ ก ษาทํ า ความเข้ า ใจในจุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต รและคํ า อธิ บ าย
รายวิชา อาจารย์ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาที่จะสอนให้เข้าใจ และ
ควรศึกษารายละเอียดในประกาศของมหาวิทยาลัย
2. การวางแผนการเรี ย นการสอน อาจารย์ ผู้ ส อนต้ อ งเข้ า ร่ ว มประชุ ม
ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการประจําหลักสูตร และอาจารย์อื่น ๆ ที่สอนรายวิชาเดียวกัน
เพื่อวางแผนการเรียนการสอนร่วมกันโดยใช้จุดมุ่งหมาย กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
การเรียนการสอน เอกสาร / ตําราหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนการ
สอนอย่างเดียวกัน
3. การใช้ ตํ า ราหลั ก เอกสารประกอบการสอนและแหล่ ง สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
อาจารย์ผู้สอนต้องจัดให้มีตําราหลัก เอกสารที่ใช้ประกอบการสอน และแหล่งสืบค้น
ข้อมูล โดยอาจจัดหา หรือแจ้งแหล่งค้นคว้าให้นักศึกษาได้รับทราบเพื่อใช้ประกอบการเรียน
สําหรับรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป อาจารย์ทุกคนที่สอนวิชาเดียวกันต้องใช้ตํารา
หลัก หรือคู่มือการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดทํา เพื่อให้ขอบข่ายการเรียนการสอนอยู่ในแนว
เดียวกัน
4. การจั ด ทํ า แผนการสอน อาจารย์ ผู้ ส อนต้ อ งจั ด ทํ า แผนการสอนตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนดแล้วส่งให้คณะ พร้อมทั้งสําเนาไว้ล่วงหน้าเพื่อแจกและ
แจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบและเข้าใจตรงกันในครั้งแรกที่เข้าสอน
5. การลงนามปฏิ บั ติ ง าน อาจารย์ ผู้ ส อนต้ อ งลงนามในวั น ที่ มี ส อนก่ อ น
การปฏิบัติงานสอนในเอกสารที่จัดไว้ให้ที่สํานักงานคณะ
6. การขอใช้อุปกรณ์การสอน อาจารย์ผู้สอนสามารถขอใช้อุปกรณ์การสอน
เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฯลฯ โดยแจ้งความ
ประสงค์ได้ที่สํานักงานคณะ หรือสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. การงดสอนและการสอนชดเชย มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้อาจารย์พิเศษ
งดสอนหรือสอนชดเชย อาจารย์พิเศษต้องประสานกับประธานหลักสูตรฯ เพื่อจัดอาจารย์
สอนแทนเฉพาะวันเวลาที่ไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้ ทั้งนี้ อาจารย์ที่สอนแทนต้องเป็น
อาจารย์ประจํา หรืออาจารย์พิเศษที่สอนอยู่ในภาคการศึกษานั้น
8. ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนเนื้อหารายวิชาแล้ว อาจารย์
ผู้สอนต้ องเสริ มสร้ างคุณ ลักษณะอื่ น ๆ แก่นั กศึกษาทุก ๆ ด้ าน เช่น การแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบ และกาลเทศะ ความมีน้ําใจ ความมีระเบียบวินัยในตนเอง การตรงต่อ
เวลา การสร้ า งคุ ณ ธรรม / จริ ย ธรรม การปฏิ บั ติ ต นให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
9. การประเมินผลการสอน มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประเมินผลการสอน
ของอาจารย์ ทั้ ง อาจารย์ป ระจํ า และอาจารย์พิ เ ศษทุก ภาคการศึก ษา เพื่อ นํ า ผลการ
ประเมินนั้นไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่รับผิดชอบการประเมินผลการสอนดังกล่าว ได้แก่ สํานักประกัน
คุณภาพทางการศึกษา โดยมหาวิทยาลั ยจะส่งผลการประเมินให้อาจารย์ที่ ได้รับการ
ประเมินได้รับทราบเฉพาะรายบุคคล ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนในครั้งต่อไป
2. แนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผล
1. การศึกษาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล อาจารย์
ผู้สอนต้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
วัดผล และประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.พบ.) เพื่อ
นําไปปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับสถานภาพของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่
ละปีการศึกษา
2. การประเมินผลการศึกษา ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ
ตามหลักสูตร โดยการวัดผลจะต้องทําตลอดภาคการศึกษาด้วยวิธีต่างๆ เช่น การสอบ
ย่อย
การรายงาน การทํางานกลุ่ม การสอบกลางภาคและมีการสอบปลายภาค
การศึกษา โดยคิดคะแนนเก็บระหว่างภาคให้อยู่ในระหว่างร้อยละ 60 ถึง 80 ยกเว้น
รายวิชาที่กําหนดให้มีการประเมินในลักษณะอื่นนอกจากการสอบปลายภาค
1.1.1 ผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค
1) นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่ น้อยกว่ าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด ของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลา

เรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องยื่นคําร้องของมีสิทธิ์สอบ พร้อมหลักฐานแสดงเหตุจําเป็น
ของการขาดเรียน โดยยื่นที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนสอบปลายภาค 3
สัปดาห์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสิทธิ์ในการเข้าสอบ นักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อย
กว่าร้อยละ 60 จะหมดสิทธิ์สอบ
2) ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ 60
ของเวลาเรียนทั้งหมด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องยื่นคําร้องขอ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์ หากนักศึกษาไม่ได้
ดําเนินการใด ๆ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
1.1.2 การประเมินผลการศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร มี 2 ระบบ
ดังนี้
1) ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนนความหมายค่าระดับคะแนน
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ระบบนี้ ใ ช้ สํ าหรั บ การประเมิ น ผลรายวิ ช าที่ เ รีย นตามหลั กสู ต ร ระดั บ
คะแนนที่ถือว่านักศึกษาสอบผ่านต้องไม่ต่ํากว่า “D” ในกรณีที่ได้ระดับคะแนนที่ต่ํากว่า
“D” นักศึกษาต้องลงทะเบียน และเรียนใหม่ จนกว่าจะสอบผ่าน โดยนักศึกษาสามารถ
เปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนต่ํากว่า “C” ถือ
ว่ า สอบไม่ ผ่ า น นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งลงทะเบี ย นและเรี ย นใหม่ ถ้ า นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การ
ประเมินผลต่ําว่า “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษาขอลงทะเบียนรายวิชาเลือกในรายวิชาอื่น แทนรายวิชา
เลือกที่สอบไม่ผ่าน ผลการเรียนรายวิชาที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านจะต้องเป็น “E” เท่านั้น
จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาเลือกและเรียนใหม่ได้

2) ระดับไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินผล
ดังนี้
ระดับคะแนนความหมายค่าระดับคะแนน
ผลการศึกษา
ระดับการประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผ่าน
F (Fall)
ระบบคะแนนนี้ใช้สําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียน
เพิ่มตามข้อกําหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้ผลการประเมินเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียน
ใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา ผลการประเมินต้องเป็น “P”
3) สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้
Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สําหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก
รายวิชานั้ น โดยต้ องดําเนินการให้เ สร็จสิ้นก่ อนกําหนดสอบปลายภาค ไม่ น้อยกว่า 2
สัปดาห์ และใช้ในกรณีที่นักศึกษา ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษา หลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
I (Incomplete) ใช้สําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่
นั ก ศึ ก ษายั ง ทํ า งานไม่ ส มบู ร ณ์ เ มื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษาหรื อ ใช้ สํ า หรั บ บั น ทึ ก รายวิ ช าที่
นักศึกษาขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการประเมินผล เพื่อเปลี่ยน
ระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I”
ให้
ดําเนินการ ดังนี้
(1) กรณีที่นักศึกษายังทํางานไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่ติดต่ออาจารย์
ผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้ตามเวลาที่กําหนด ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้าง
อยู่เป็นศูนย์ และส่งผลการประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ภายในภาคการศึกษา
ถัดไป
(2) กรณีที่นักศึกษาขาดสอบ และมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้สอบ
หรือมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ แต่ไม่สามารถมาสอบภายในภาคการศึกษาถัดไป นาย
ทะเบียนจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “E” หรือ “F” โดยอัตโนมัติ

∗∗ (3) นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนเป็น “I” ในภาคการศึกษา
สุดท้ายและดําเนินการแก้ “I” ในภาคการศึกษาถัดไปต้องชําระค่าธรรมเนียมการรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา
4) การสอบปลายภาคการศึกษา
อาจารย์ผู้สอนต้องสอบปลายภาคการศึกษาตามตารางสอบของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะกําหนดในสัปดาห์ที่ 16 หลังจากเปิดภาคการศึกษา โดย
(1) รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ต้องใช้ข้อสอบชุด
เดียวกัน สําหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่เรียนรายวิชานั้น ๆ
(2) การจัดทําข้อสอบ บรรจุซองข้อสอบ อาจารย์ผู้สอนต้อง
เป็นผู้ดําเนินการเอง โดยประสานงานกับสํานักงานคณะที่อาจารย์ผู้สอนสังกัด หรือสํานัก
วิชาศึกษาทั่วไป
(3) อาจารย์ผู้สอนต้องปฏิบัติหน้าที่กรรมการกํากับการสอบใน
รายวิชาที่สอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในตารางสอบด้วย
3. แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน
การส่งผลการเรียนรายวิชานั้นให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. อาจารย์ทุกท่านต้องส่งผลการเรียนตามวันที่กําหนดในปฏิทินวิชาการและ
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดการส่งผลการเรียน ซึ่งจะประกาศให้ทราบใน
ปลายภาคการศึกษานั้น ๆ
2. ถ้านักศึกษาที่สอนจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นทั้งหมู่เรียน หรือ
เป็นนักศึกษาที่ขอเข้าเรียนร่วม (โปรดสอบถามไว้ก่อน) จะต้องส่งผลการเรียนหลังจาก
สอบปลายภาคประมาณ 7 วั น (ตามประกาศฯ) โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเตรียมทํา
คะแนนไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การส่งผลการเรียนทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. การส่งผลการเรียน อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียนด้วยระบบ On line โดยให้เข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
- www.pnru.ac.th เมนู “ระบบส่งเกรดออนไลน์” หรือ
- www.edutoday.in.th เมนู “ระบบส่งเกรดออนไลน์”
4. หลังจากที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนด้วยระบบ on-line ต้องพิมพ์เอกสาร
ผลการเรียนส่งหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด (คณะ / ศูนย์บริการฯ / โครงการศูนย์การ
เรียนรู้ฯ / โครงการบัณฑิตศึกษา / โครงการผนึกกําลัง) ภายใน 3 วัน จึงจะถือว่าการ
ส่งผลการเรียนเสร็จสิ้นตามกระบวนการโดยสมบูรณ์

3.4.1 อาจารย์ผู้สอนที่สอนในมหาวิทยาลัย ให้พิมพ์เอกสารผลการเรียน
แบบมีคะแนน จํานวน 3 ชุด
1) ส่งให้หน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด
จํานวน 1 ชุด
2) ส่งให้งานทะเบียนและวัดผล
จํานวน 1 ชุด
3) ส่งให้อาจารย์ผู้สอนเก็บไว้เป็นหลักฐาน จํานวน 1 ชุด
3.4.2 อาจารย์ผู้สอนที่สอน ณ ศูนย์บริการฯ / โครงการศูนย์การเรียนรู้ฯ /
โครงการบัณฑิตศึกษา / โครงการผนึกกําลัง ให้พิมพ์เอกสารผลการเรียนแบบมีคะแนน
จํานวน 3 ชุด และแบบไม่มีคะแนน จํานวน 1 ชุด
1) ส่งให้หน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด
จํานวน 1 ชุด
2) ส่งให้งานทะเบียนและวัดผล
จํานวน 1 ชุด
3) ส่งให้อาจารย์ผู้สอนเก็บไว้เป็นหลักฐาน จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
4) บริการนักศึกษา (แบบไม่มีคะแนน)
5. นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในระบบส่งผลการเรียน On - line อาจเกิดจากกรณี
ต่อไปนี้
3.5.1 นักศึกษาค้างชําระค่าลงทะเบียนเรียน
3.5.2 นั กศึกษาชํ าระค่ าลงทะเบียนเรียนผ่ านธนาคาร โดยไม่ได้ชําระ
ค่าปรับให้ครบถ้วน
∗∗ ให้นั กศึก ษาติ ดต่องานการเงิ น เพื่ อชํ าระค่าปรั บเพิ่มเติม และทํ า
บันทึกฯ แจ้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อส่งผลการเรียน ∗∗
4. แนวปฏิบัติในกรณีที่มีปัญหา
กรณี ที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนมี ปั ญ หาในด้ า นต่ า ง ๆ สามารถขอคํ า ปรึ ก ษา ความ
ช่วยเหลือ หรือแนะนําได้จากประธานหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา คณบดี รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ และ/หรือ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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