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1.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร

ในปัจจุบันเป็นระบบ และสำมำรถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได ้

2. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร

บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

3. เพ่ือสร้ำงคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) ส ำหรับ กำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน ของงำน

หลักสูตรและแผนกำรเรียน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

2. ขอบเขตงาน 

คู่มือปฏิบัติงำนกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน ของงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน ส ำนักส่งเสริม

วิชำกำรและงำนทะเบียน ครอบคลุมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ตั้งแตก่ำรออกรำยวิชำตำมแผนกำรเรียน  และ

สำมำรถน ำรำยวิชำมำจัดเป็นตำรำงเรียน ตำรำงสอนได้  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมสะดวก  

รวดเร็ว  และถูกต้องตำมกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

3. ค าจ ากัดความ 

มหำวิทยำลัย  คือ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

อธิกำรบดี   คือ  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

คณบดี    คือ  หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับคณะ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  คือ  หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับส ำนัก 

หัวหน้ำงำน  คือ หัวหน้ำงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร  คือ  สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

คณะ    คือ  คณะครุศำสตร์ 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

คณะพยำบำลศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 

รหัสวิชำ   คือ รหัสวิชำเรียน 

ชื่อรำยวิชำ  คือ ชื่อรำยวิชำเรียน 

หน่วยกิต  คือ หน่วยกิตแต่ละรำยวิชำ 
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ชั่วโมงสอน  คือ จ ำนวนทฤษฏีและจ ำนวนปฏิบัติ 

นักศึกษำ  คือ นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ผู้สอน   คือ อำจำรย์ผู้สอน 

ห้องเรียน  คือ ห้องเรียนที่ใช้จัดกำรเรียนกำรสอน  
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน้ำที่รับผิดชอบของบุคคล/หน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีต่อกำรกำรรับนักศึกษำมีดังต่อไปนี้ 

ผู้รับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบ 
1. อธิกำรบดี 1. ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตำมปฏิทินกำรศึกษำ 

2. อนุมัติลงนำมปฏิทินกำรศึกษำ 
2. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 1. ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน

ทะเบียน 
3. คณบดี 1. ประสำนงำนกำรจัดรำยชื่อผู้สอนตำมรำยวิชำ ที่จะเปิดสอน

ตำมอัตรำก ำลังของสำขำวิชำ และรำยวิชำที่เปิดกำรเรียนกำร
สอนในภำคเรียนศึกษำนั้นๆ 
2. อนุมัติกำรส่งรำยชื่อผู้สอนให้กับส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียนเพ่ือจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน 

4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 1. ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 
2. พิจำรณำหนังสือส่งออกรำยวิชำ ตำรำงเรียน ตำรำงสอน ให้
แต่ละคณะ 
3. ตรวจสอบตำรำงเรียน ตำรำงสอน ตำรำง ก่อนน ำส่งคณะ 

5. หัวหน้ำงำน 1. ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน งำนจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน  
2. ตรวจสอบตำรำงเรียน ตำรำงสอน ก่อนน ำส่งคณะ 
2. ตรวจหนังสือส่งออกรำยวิชำ ตำรำงเรียน ตำรำงสอน ก่อน
ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 

6. ผู้ปฏิบัติงำน 1. จัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน  
2. จัดท ำหนังสือส่งออกรำยวิชำ ตำรำงเรียน ตำรำงสอน เพ่ือ
น ำส่งคณะ 
3. ตรวจสอบตำรำงเรียน ตำรำงสอน 
4. จัดส่ง ตำรำงเรียน ตำรำงสอน ให้ผู้พัฒนำระบบลงในระบบ
ฐำนข้อมูลเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย 
5. จัดกระดำนน ำเสนอตำรำงส ำหรับนักศึกษำ 
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5. การตรวจเอกสาร 

 1. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2562 

2. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เรื่องก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียนและกำรช ำระ

ค่ำลงทะเบียนเรียน ส ำหรับนักศึกษำ ภำคปกติ 

 3. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เรื่องก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียนและกำรช ำระ

ค่ำลงทะเบียนเรียน ส ำหรับนักศึกษำ ภำค กศ.บป. 
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6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

มำตรฐำนข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 
(Standard Operation Procedure) 

กำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน 

 
เขียนโดย : งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน 
ควบคุมโดย : ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) วิธีด าเนินการ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 
 

 

   

 
ฝ่ำยหลักสูตรฯ 

 
 

กรอกรำยวิชำที่อยู่ในแผนกำรเรียนลง
ในโปรแกรม 

- แผนกำรเรียน 1 สัปดำห์ 

 
 

ฝ่ำยหลักสูตรฯ 
 
 
 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของ รหัสวิชำ 
ชื่อวิชำ  

- แผนกำรเรียน 
- หลักสูตร 

1-2 วัน 

 
ฝ่ำยหลักสูตรฯ 

 
 

ส่งรำยวิชำสอนไปยังโปรแกรมวิชำ
ต่ำงๆ เพื่อให้แต่ละโปรแกรมวิชำจัด
อำจำรย์ผู้สอนพร้อมจ ำนวนนักศึกษำ 

- เอกสำรรำยวิชำสอน 
(Load) 

1-2 
สัปดำห์ 

ฝ่ำยหลักสูตรฯ 

กรอกรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอนลงใน
รำยวิชำต่ำงๆ 

- เอกสำรรำยวิชำสอน 
(Load) ที่ได้รับจำกคณะ 

2-3 วัน 

 
ฝ่ำยหลักสูตรฯ 

 
 

จัดท ำตำรำงเรียน ตำรำงสอน - ตำรำงเรียน ตำรำงสอน 3-4 
สัปดำห์ 

 
ฝ่ำยหลักสูตรฯ 

 
 
 

ตรวจสอบวันเวลำของตำรำงเรียน
ตำรำงสอน ไม่ให้ทับซ้อนกัน 

- ตำรำงเรียน ตำรำงสอน 2 สัปดำห์ 

 
ฝ่ำยหลักสูตรฯ 

 
 
 
 

จัดท ำเล่มตำรำงเรียน ตำรำงสอน 
และตำรำงใช้ห้อง 

- ตำรำงเรียน ตำรำงสอน 2-3 วัน 

 
ฝ่ำยหลักสูตรฯ 

 
 
 

จัดส่งตำรำงสอน เล่มตำรำงเรียน 
ตำรำงสอน ไปยังคณะเพื่อให้คณะ
ด ำเนินกำรต่อไป / แจกตำรำงใช้ห้อง
ให้แม่บ้ำนแต่ละตึกเพื่อท ำกำรแปะที่
หน้ำห้องเรียนแต่ละห้อง / น ำตำรำง
เรียนตำรำงสอนอัพข้ึนบน เว็บไซต์
ส ำนังส่งเสริมวิชำกำรฯ 
 

- ตำรำงเรียน ตำรำงสอน 
ฉบับสมบูรณ์ 

1-2 วัน 

กรอกแผนกำรเรียน 

ตรวจสอบ

ควำมถูกต้อง 

ส่งรำยวิชำสอนไปยังแต่ละโปรแกรมวิชำ 

กรอกรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน 

ท ำกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน 

ตรวจสอบ

ควำมถูกต้อง 

จัดท ำเล่มตำรำงเรียน ตำรำงสอน / 

พิมพ์ตำรำงสอนแจกผู้สอน / จัดท ำ

ตำรำงใช้ห้อง 

ส่งตำรำงสอน เล่มตำรำงเรียน 

ตำรำงสอน ตำรำงใช้ห้องเรียน และน ำ

ตำรำงเรียนตำรำงสอนข้ึนบนระบบ

เครือข่ำย 

ผิด 

ถูก 

ถูก 

ผิด 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 
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มรภ.ก ำแพงเพชร 

มำตรฐำนข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 
(Standard Operation Procedure) 

ตำรำงสอบ 

 
เขียนโดย : งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน 
ควบคุมโดย : ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

     

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) วิธีด าเนินการ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 
 

 

   

 
ฝ่ำยหลักสูตรฯ 

 
 

น ำข้อมูลเพิ่มถอนรำยวิชำของ
นักศึกษำจำกฝ่ำยทะเบียน มำกรอก
เพิ่มในรำยวิชำเรียนเดิมที่มีอยู่ของแต่
ละคณะ พร้อมจ ำนวนนักศึกษำที่
ลงทะเบียน 

- เอกสำรจ ำนวนเพิ่มถอน
รำยวิชำของนักศึกษำ 

2-3 วัน 

 
 

ฝ่ำยหลักสูตรฯ 
 
 
 
 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยวิชำ
และจ ำนวนนักศึกษำ 

- เอกสำรจ ำนวนเพิ่มถอน
รำยวิชำของนักศึกษำ 

1-2 วัน 

 
ฝ่ำยหลักสูตรฯ 

 
 
 

จัดท ำตำรำงสอบโดยให้รำยวิชำ
เดียวกัน สอบในวันและเวลำเดียวกัน 

- ตำรำงสอบ 2-3
สัปดำห์ 

 
 

ฝ่ำยหลักสูตรฯ 
 
 
 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของตำรำง
สอบ โดยให้รำยวิชำเดียวกันสอบใน
วันและเวลำเดียวกัน และตำรำงเรียน
ของนักศึกษำไม่มีกำรทับซ้อนกัน เว้น
แต่จะมีกำรลงทะเบียนเรียนเพิ่มของ
นักศึกษำแต่ละหมู่เรียน 

- ตำรำงสอบ 1 สัปดำห์ 

 
ฝ่ำยหลักสูตรฯ 

 
 
 
 

พิมพ์ตำรำงสอบของอำจำรย์ผู้สอน
เพื่อแจ้งอำจำรย์ผู้สอน / จัดท ำเล่ม
ตำรำงสอบ ให้ฝ่ำยทะเบียนและ
ประมวลผล / น ำตำรำงสอบอัพข้ึนบน
เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 

- ตำรำงสอบ ฉบับสมบูรณ์ 2-3 วัน 

 
ฝ่ำยหลักสูตรฯ 

 
 
 

น ำตำรำงสอบส่งไปยังคณะเพื่อให้
คณะด ำเนินกำรต่อไป 

- ตำรำงสอบ ฉบับสมบูรณ์ 1 วัน 

 
 
 
 
 

   

กรอกรำยวิชำ เพิ่ม-ถอน ของ นักศึกษำแต่ละหมู่

เรียน และจ ำนวนนักศึกษำ 

ตรวจสอบ

ควำมถูกต้อง 

ท ำกำรจัดตำรำงสอบ 

ตรวจสอบ

ควำมถกูต้อง 

พิมพ์ตำรำงสอบของอำจำรย์ผู้สอน 

จัดท ำเล่มตำรำงสอบ และน ำตำรำงสอบ

ข้ึนบนระบบเครือข่ำย 

ส่งตำรำงสอบไปยังคณะ 

ผิด 

ถูก 

ถูก 

ผิด 

เร่ิมต้น 

 

สิ้นสุด 
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คู่มือปฏิบัติงำน งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

แต่ละปีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษำ 

ระดับปริญญำตรี 4 ปี และระดับปริญญำตรี 4 ปี (เทียบโอน) ระหว่ำงเดือนธันวำคม – เดือน 

มิถุนำยนของทุกปี และเปิดรับนักศึกษำ โดยเปิดกำรเรียนกำรสอน จำนวน 7 คณะ ดังนี้ 

1. คณะครุศำสตร์  

2. คณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

3. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

4. คณะวิทยำกำรจัดกำร 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  

6. มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 

7. คณะพยำบำลศำสตร์ 

 เมื่อเปิดภำคกำรศึกษำ นักศึกษำต้องเรียนตำมตำรำงเรียน อำจำรย์ผู้สอนต้องสอนตำมตำรำงสอน 

เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลห้องเรียนต้องเปิด-ปิด ห้องตำรำงกำรใช้ห้อง 

  

ระบบกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน  

 ๏ ส่วนของผู้จัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน 

  1. กำรออกรำยวิชำเพ่ือจัดส่งคณะ 

  2. กำรน ำผู้สอนลงตำรำง Microsoft Excel เพ่ือจัดตำรำง 

  3. กำรลงวัน เวลำ และห้องเรียน 

  4. กำรตรวจรำยวิชำเรียน 

  5. กำรตรวจสอบหมู่เรียน 

  6. กำรตรวจสอบผู้สอน 

  7. กำรตรวจสอบห้องเรียน 

  8. กำรน ำส่งข้อมูลไฟล์ เพ่ือน ำลงระบบฐำนข้อมูล 

 

  ๏ ส่วนของนักศึกษำ 

   1. กำรตรวจสอบหรือค้นหำตำรำงเรียน  

   2. กำรตรวจสอหรือค้นหำตำรำงเรียน ผ่ำนระบบเครือข่ำย 

  ๏ ส่วนของอำจำรย์ 

   1. กำรตรวจสอบหรือค้นหำตำรำงสอน  
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คู่มือปฏิบัติงำน งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

   2. กำรดูหรือค้นหำ ตำรำงสอน ผ่ำนระบบเครือข่ำย 

  ๏ ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

   1. กำรดูและระบบฐำนข้อมูลตำรำงเรียน ตำรำงสอน 
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คู่มือปฏิบัติงำน งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๏ ส่วนของผู้จัดตารางเรียน ตารางสอน 

  1. การออกรายวิชาเพือ่จัดส่งคณะ 

  2. การน าผู้สอนลงตาราง Microsoft Excel เพื่อจัดตาราง 

  3. การลงวัน เวลา และห้องเรียน 

  4. การตรวจรายวิชาเรยีน 

  5. การตรวจสอบหมูเ่รยีน 

  6. การตรวจสอบผู้สอน 

  7. การตรวจสอบห้องเรียนหรือห้องสอบ 

  8. การน าส่งข้อมูลไฟล ์เพื่อน าลงระบบฐานขอ้มูล 

 

  



10 

คู่มือปฏิบัติงำน งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

ส่วนของผู้จัดตารางเรียน ตารางสอน 

 

 

1. การออกรายวิชาเพื่อจัดส่งคณะ 

1.1 ไปทีเ่ว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน https://reg.kpru.ac.th  ดังรูป 

 

 
 

1.2 เลือกหัวข้อระบบสำรสนเทศ และเลือกระบบงำนหลักสูตร 
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คู่มือปฏิบัติงำน งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

1.3 จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 

 

 
 

1.4 ท ำกำร Login โดยใช้ Username และ Password เพ่ือเข้ำระบบ 

 

 
 

1.5 จะปรำกฏหน้ำต่ำงดังรูป 
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คู่มือปฏิบัติงำน งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

1.6 เลือกหัวข้อดึงข้อมูลเพ่ือจัดท ำโหลด 

 

 
 

1.7 เลือกประเภทนักศึกษำ ให้ตรงกับภำคเรียนที่จะออกโหลดรำยวิชำ 
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1.8 เลือกปีกำรศึกษำ 

 

 
 

1.9 เลือกหัวข้อ ส่งออก 
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คู่มือปฏิบัติงำน งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

1.10 จะได้ไฟล์ข้อมูล MyXls.xls เพ่ือใช้ในกำรส่งรำยวิชำให้กับคณะเพ่ือจัดผู้สอนตำรำง และสำมำรถ

บันทึกลงระบบผู้สอนออนไลน์ได้ 

 

 
 

 

2. การน าผู้สอนลงตาราง Microsoft Excel เพื่อจัดตาราง 

2.1 เข้ำสู่เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน https://reg.kpru.ac.th  

 
  

 2.2 เลือกระบบทะเบียนออนไลน์ 

https://reg.kpru.ac.th/
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 2.3 จำกนั้นจะเข้ำหน้ำระบบ Login ดังรูป พร้อมใส่ ชื่อผู้ใช้ Username และรหัสผ่ำน Password 
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 2.4 จะปรำกฎหน้ำจอ ดังรูป 

 
 

 2.5 เลือกเมนู จัดกำรกลุ่ม/แยกตำมสำขำวิชำ และเลือกที่ประเภทนักศึกษำ 
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2.6 เลือกปีกำรศึกษำ 
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2.7 จำกนั้นกด รันกลุ่มอัตโนมัติ 

 

 
 

 2.8 เลือกพิมพ์รำยงำนเพ่ือตรวจสอบ 

 

 
 

 2.9 จำกนั้นเลือกดึงข้อมูลตำรำงสอน เพื่อน ำไปจัดตำรำง วัน เวลำ และห้องเรียน 
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3. การลงวัน เวลา และห้องเรียน 

 3.1 เปิดโปรแกรม Microsoft Excel 

 
 

 3.2 เปิดไฟล์ ที่ดึงข้อมูลตำรำงเรียนตำรำงสอนจำกระบบ ซึ่งเป็นตำรำงเรียนที่มีชื่อผู้สอนที่คณะหรือ

สำขำวิชำกรอกและบันทึกส่งมำให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
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 3.3 ท ำกำรลงวัน เวลำ และห้องเรียน หรือห้องสอบ ตำมล ำดับ 

 
 

 

4. การตรวจรายวิชาเรียน 

 4.1 ให้ตรวจสอบรำยวิชำ ทุกรำยวิชำให้จ ำนวนหน่วยกิต จ ำนวนชั่วโมง ให้ตรงกับเล่ม มคอ.2 ใน

หลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรฐำนหลักสูตร 
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5. การตรวจสอบหมู่เรียน 

 5.1 เรียงล ำดับหมู่เรียน วัน เวลำ และห้องเรียน ตำมล ำดับ 

 
 

 5.2 ใช้สูตรค ำนวณ IF ในโปรแกรม Excel เพ่ือหำหมู่เรียนที่เรียนวันเวลำเดียวกัน เพ่ือเปลี่ยนวันเวลำ

ใหม่ ไม่ให้ซ้อนกัน 

 
 

 5.3 เมื่อใช้สูตรเสร็จให้ตรวจสอบตำมรหัสดังนี้ 
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 111 คือ หมู่เรียนเดียวกัน วันเดียวกัน และเวลำเดียวกัน ต้องเปลี่ยนวันและเวลาใหม่ 

 112 คือ หมู่เรียนเดียวกัน วันเดียวกัน เวลำคนละเวลำ สำมำรถเรียนได้ 

 121 คือ หมู่เรียนเดียวกัน คนละวันกัน เวลำเดียวกัน สำมำรถเรียนได้ 

 122 คือ หมู่เรียนเดียวกัน คนละวันกัน เวลำคนละเวลำ สำมำรถเรียนได้ 

 211 คือ คนละหมู่เรียน วันเดียวกัน และเวลำเดียวกัน สำมำรถเรียนได้ 

 221 คือ คนละหมู่เรียน คนละวันกัน เวลำเดียวกัน สำมำรถเรียนได้ 

 222 คือ คนละหมู่เรียน คนละวันกัน เวลำคนละเวลำ สำมำรถเรียนได้ 

 

 

6. การตรวจสอบผู้สอน 

 6.1 เรียงล ำดับผู้สอน วัน เวลำสอน และห้องสอน ตำมล ำดับ 

 
 

 6.2 ใช้สูตรค ำนวณ IF เพ่ือหำผู้สอนที่สอนวันเวลำเดียวกัน เพ่ือเปลี่ยนวันเวลำใหม่ ไม่ให้ซ้อนกัน 

 
 

 6.3 ท ำกำรกรองตัวเลขเพ่ือตรวจสอบกำรสอนวันเวลำเดียวกัน 
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 6.4 เมื่อใช้สูตรเสร็จให้ตรวจสอบตำมรหัสดังนี้ 

 111 คือ ผู้สอนเดียวกัน สอนวันเดียวกัน เวลำเดียวกัน ต้องเปลี่ยนวันและเวลาใหม่ 

 112 คือ ผู้สอนเดียวกัน สอนวันเดียวกัน เวลำคนละเวลำ สำมำรถสอนได้ 

 121 คือ ผู้สอนเดียวกัน สอนคนละวันกัน เวลำเดียวกัน สำมำรถสอนได้ 

 122 คือ ผู้สอนเดียวกัน สอนคนละวันกัน เวลำคนละเวลำ สำมำรถสอนได้ 

 211 คือ ผู้สอนคนละคนกัน สอนวันเดียวกัน เวลำเดียวกัน สำมำรถสอนได้ 

 221 คือ ผู้สอนคนละคนกัน สอนคนละวันกัน เวลำเดียวกัน สำมำรถสอนได้ 

 222 คือ ผู้สอนคนละคนกัน สอนคนละวันกัน เวลำคนละเวลำ สำมำรถสอนได้ 

 

 

7. การตรวจสอบห้องเรียนหรือห้องสอบ 

 7.1 เรียงล ำดับห้องเรียน วัน เวลำสอน ตำมล ำดับ 

 
 

 7.2 ใช้สูตรค ำนวณ IF เพ่ือหำห้องเรียนที่เรียนวันเวลำเดียวกัน เพื่อเปลี่ยนวันเวลำใหม่ ไม่ให้ตรงกัน 
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 7.3  

 
 

 7.4 เมื่อใช้สูตรเสร็จให้ตรวจสอบตำมรหัสดังนี้ 

 111 คือ ห้องเรียนเดียวกัน สอนวันเดียวกัน เวลำเดียวกัน ต้องเปลี่ยนวันและเวลาใหม่ 

 112 คือ ห้องเรียนเดียวกัน สอนวันเดียวกัน เวลำคนละเวลำ สำมำรถสอนได้ 

 121 คือ ห้องเรียนเดียวกัน สอนคนละวันกัน เวลำเดียวกัน สำมำรถสอนได้ 

 122 คือ ห้องเรียนเดียวกัน สอนคนละวันกัน เวลำคนละเวลำ สำมำรถสอนได้ 

 211 คือ ห้องเรียนคนละห้องกัน สอนวันเดียวกัน และเวลำเดียวกัน สำมำรถสอนได้ 

 221 คือ ห้องเรียนคนละห้องกัน สอนคนละวันกัน เวลำเดียวกัน สำมำรถสอนได้ 

 222 คือ ห้องเรียนคนละห้องกัน สอนคนละวันกัน เวลำคนละเวลำ สำมำรถสอนได้ 
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คู่มือปฏิบัติงำน งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

8. การน าส่งข้อมูลไฟล์ เพื่อน าลงระบบฐานข้อมูล 

 8.1 เปิดไฟล์ข้อมูลตำรำงเรียน ตำรำงสอน ในโปรแกรม Microsoft Excel 

 
 

 8.2 ตั้งส่วนหัวตำรำงตำมหัวข้อดังนี้ 

Term  คือ เทอม 

sub_id  คือ รหัสรำยวิชำ 

sub_name คือ ชื่อรำยวิชำ 

ng  คือ หน่วยกิต 

hr  คือ ชั่วโมง 

stu_id  คือ รหัสหมู่เรียน 

stu_name คือ ชื่อหมู่เรียน 

no  คือ จ ำนวน 

teacher คือ ชื่อผู้สอน 

day  คือ วัน 

time  คือ เวลำ 

room  คือ ห้องเรียน 

 

 8.3 จำกนั้นน ำส่งให้ผู้ดูแลระบบน ำเข้ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยมหำวิทยำลัย 
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  ๏ ส่วนของนักศึกษา 

   1. การตรวจสอบหรือคน้หาตารางเรียน  

   2. การตรวจสอบหรือคน้หาตารางเรียน ผ่านระบบเครือข่าย 
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คู่มือปฏิบัติงำน งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

ส่วนของนักศึกษา 

1. การตรวจสอบหรือค้นหาตารางเรียน  

 นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบหรือค้นหำตำรำงเรียนของตนได้จำกหลำยช่องทำง ดังนี้ 

 1.1 ตรวจสอบได้ที่คณะ เพรำะทำงส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จะส่งเล่มตำรำงเรียน กับ

ตำรำงกำรใช้ห้อง ให้แต่ละคณะ 

 1.2 ตรวจสอบได้ที่บอร์ดตำรำงเรียนส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนชั้น 2 อำคำรเรียนรวม

และอ ำนวย 

 1.3 ตรวจสอบผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

2. การดูหรือค้นหาตารางเรียน ผ่านระบบเครือข่าย 

 2.1 เข้ำไปที่เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน https://reg.kpru.ac.th 

 
 

 2.2 เลือกเมนู นักศึกษา จำกนั้นเลือก ตารางเรียน 

https://reg.kpru.ac.th/
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 2.3 จะแสดงผลหน้ำจอดังรูป 

 
 

 2.4 เลือกประเภทนักศึกษำ 
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2.5 เลือกหมู่เรียน 
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 2.6 เลือกปีกำรศึกษำ 

 
 

 2.7 กดค ำว่ำ ค้นหา ระบบจะแสดงรำยละเอียด ตำรำงเรียนของหมู่เรียนในภำคกำรศึกษำ ที่เลือก 
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  3. ส่วนของอาจารย์ 

   ๏ การตรวจสอบหรือคน้หา ตารางสอน  

   ๏ การตรวจสอบหรือคน้หา ตารางสอน ผ่านระบบเครือข่าย 
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ส่วนของอาจารย์ 

1. การตรวจสอบหรือค้นหาตารางสอน  

 อำจำรย์ผู้สอนสำมำรถตรวจสอบหรือค้นหำตำรำงสอนของตนเองได้จำกหลำยช่องทำง ดังนี้ 

 1.1 ตรวจสอบได้ที่คณะ เพรำะทำงส ำนักส่งเสริม จะส่งเล่มตำรำงสอน กับตำรำงกำรใช้ห้อง ให้แต่ละ

คณะ 

 1.2 ตรวจสอบไดท้ีส่ำขำวิชำ เพรำะทำงส ำนักส่งเสริม จะส่งตำรำงเป็นรำยบุคคลไปให้แต่ละสำขำวิชำ 

 1.3 ตรวจสอบผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

2. การดูหรือค้นหา ตารางสอน ผ่านระบบเครือข่าย 

 2.1 เข้ำไปที่เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน https://reg.kpru.ac.th 

 
 

 2.2 เลือกเมนู อาจารย์ จำกนั้นเลือก ตารางสอน 

 

https://reg.kpru.ac.th/
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 2.3 เลือกคณะ 

 
 

 2.4 พิมพ์ชื่ออำจำรย์ที่จะค้นหำตำรำงสอน 
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2.5 เลือกปีกำรศึกษำ 

 
 

 2.6 ตำรำงสอนจะแสดงรำยละเอียด รำยวิชำ หมู่เรียน วัน เวลำสอนดังรูป 
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  4. ส่วนของผู้ดแูลระบบ 

   ๏ การน าฐานข้อมูลลงระบบตารางเรียน ตารางสอน 
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ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

 

1. การน าฐานข้อมูลลงระบบตารางเรียน ตารางสอน  

 1.1 เปิดไฟล์ข้อมูลตำรำงเรียน ตำรำงสอน ในโปรแกรม Microsoft Excel 

 
 

 1.2 ส่วนหัวตำรำงจะต้องเรียงตำมหัวข้อดังนี้ 

Term  คือ เทอม 

sub_id  คือ รหัสรำยวิชำ 

sub_name คือ ชื่อรำยวิชำ 

ng  คือ หน่วยกิต 

hr  คือ ชั่วโมง 

stu_id  คือ รหัสหมู่เรียน 

stu_name คือ ชื่อหมู่เรียน 

no  คือ จ ำนวน 

teacher คือ ชื่อผู้สอน 

day  คือ วัน 

time  คือ เวลำ 

room  คือ ห้องเรียน 

 

 1.3 เปิดไฟล์ฐำนข้อมูลในเว็บไซต์ ชื่อไฟล์ teacher.mdb 
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1.4 เปิดไฟล์ teacher.mdb และเลือก StudyStudent 

 
 

 1.5 วำงข้อมูลในตำรำงexcel ลงฐำนข้อมูล teacher.mdb 
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แนวการปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. กรอกรำยวิชำที่อยู่ในแผนกำรเรียนลงในโปรแกรม 

2. ตรวจสอบควำมถูกต้องของ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ  

3. ส่งรำยวิชำสอนไปยังโปรแกรมวิชำต่ำงๆ เพ่ือให้แต่ละโปรแกรมวิชำจัดอำจำรย์ผู้สอนพร้อมจ ำนวน

นักศึกษำ 

4. กรอกรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอนลงในรำยวิชำต่ำงๆ 

5. จัดท ำตำรำงเรียน ตำรำงสอน 

6. ตรวจสอบวันเวลำของตำรำงเรียนตำรำงสอน ไม่ให้ทับซ้อนกัน 

7. จัดท ำเล่มตำรำงเรียน ตำรำงสอน และตำรำงใช้ห้อง 

8. จัดส่งตำรำงสอน เล่มตำรำงเรียน ตำรำงสอน ไปยังคณะเพ่ือให้คณะด ำเนินกำรต่อไป / แจกตำรำง

กำรใช้ห้องให้แม่บ้ำนแต่ละอำคำรเพ่ือท ำติดประกำศที่หน้ำห้องเรียนแต่ละห้อง / น ำตำรำงเรียนตำรำงสอนเข้ำ

ระบบเครือข่ำย ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ฯ 
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มาตรฐานคุณภาพงาน 

วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ระยะเวลาด าเนินการ 
กรอกรำยวิชำที่อยู่ในแผนกำรเรียนลงในโปรแกรม - แผนกำรเรียน 1 สัปดำห์ 
ตรวจสอบควำมถูกต้องของ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ  - แผนกำรเรียน 

- หลักสูตร 
1-2 วัน 

ส่งรำยวชิำสอนไปยังโปรแกรมวิชำตำ่งๆ เพื่อให้แต่
ละโปรแกรมวิชำจัดอำจำรย์ผู้สอนพร้อมจ ำนวน
นักศึกษำ 

- เอกสำรรำยวิชำสอน (Load) 1-2 สัปดำห์ 

กรอกรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอนลงในรำยวิชำตำ่งๆ - เอกสำรรำยวิชำสอน (Load) 
ที่ได้รับจำกคณะ 

2-3 วัน 

จัดท ำตำรำงเรียน ตำรำงสอน - ตำรำงเรียน ตำรำงสอน 3-4 สัปดำห์ 
ตรวจสอบวันเวลำของตำรำงเรียนตำรำงสอน ไม่ให้
ทับซ้อนกัน 

- ตำรำงเรียน ตำรำงสอน 2 สัปดำห์ 

จัดท ำเล่มตำรำงเรียน ตำรำงสอน และตำรำงใช้
ห้อง 

- ตำรำงเรียน ตำรำงสอน 2-3 วัน 

จัดส่งตำรำงสอน เล่มตำรำงเรียน ตำรำงสอน ไปยัง
คณะเพื่อให้คณะด ำเนินกำรต่อไป / แจกตำรำงใช้
ห้องให้แม่บ้ำนแต่ละตึกเพื่อท ำตดิประกำศที่หนำ้
ห้องเรียนแต่ละห้อง / น ำตำรำงเรียนตำรำงสอนอัพ
ขึ้นบน เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 

- ตำรำงเรียน ตำรำงสอน ฉบบั
สมบูรณ ์

1-2 วัน 
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ระบบติดตามและประเมินผล 

กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนกำรเปิด

ภำคกำรศึกษำ จะมีกำรรำยงำนจ ำนวนนักศึกษำ รำยวิชำ ผู้สอน ตำมอัตรำก ำลังหรือจ ำนวนชั่วโมงสอนของแต่

ละคณะ เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนต่อไป 
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เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

1. ตัวอย่างแผนการเรียนของแต่ละโปรแกรมวิชา 

 

 
แผนกำรเรียน (ต่อ) 
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แผนกำรเรียน (ต่อ) 
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แผนกำรเรียน (ต่อ) 
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แผนกำรเรียน (ต่อ) 
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2. ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำม ตำรำงเรียน ตำรำงสอน ส่งคณะ 
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48 

คู่มือปฏิบัติงำน งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

ตารางแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบและวิธีในการแก้ไขปัญหา 

 

การปฏิบัติงาน ปัญหา วิธีด าเนินการแก้ไข 
กำรกรอกรำยวิชำที่อยู่ใน
แผนกำรเรียนลงในโปรแกรม 

- สำขำวิชำเขียนรหัสรำยวิชำมำผิด 
ชื่อวิชำผิด หน่วยกิตผิด จ ำนวน
ชั่วโมงผิด ท ำให้ไม่สำมำรถบันทึก
ลงระบบแผนกำรเรียนออนไลน์ที่
จะออกรำยวิชำได้ 

- ตรวจสอบใน มคอ.2 ให้ตรง กับ
รำยวิชำที่สำมำวิชำน ำส่งมำใน
แผน หำกข้อมูลไม่ถูกต้อง งำน
หลักสูตรจะประสำนให้สำขำวิชำ
มำแก้ไขแผนกำรเรียนใหม่ให้
ถูกต้อง 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของ 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ  

- หลักสูตรมีกำรปรับปรุง และอยู่
ระหว่ำงพิจำรณำจำก สป.อว. ท ำ
ให้รำยวิชำที่งำนหลักสูตรบันทึกลง
ระบบ จะเป็นรำยวิชำที่ผ่ำนจำก
สภำมหำวิทยำลัย งำนหลักสูตร
จะต้องปรับแก้ข้อมูลให้ถูกต้อง 

- เปิดรำยวิชำไปก่อนตำม มคอ.2 
ที่มติสภำอนุมัติหลักสูตรให้เปิด
กำรเรียนกำรสอนได้ แล้วท ำกำร
ปรับแก้เพ่ือหลักสูตรได้รับกำร
อนุมัติจำก สป.อว. 

ส่งรำยวิชำสอนไปยังโปรแกรม
วิชำต่ำงๆ เพ่ือให้แต่ละ
โปรแกรมวิชำจัดอำจำรย์ผู้สอน
พร้อมจ ำนวนนักศึกษำ 

- จ ำนวนนักศึกษำไม่ตรงกับจ ำนวน
ที่ส่งคณะ เพรำะ นักศึกษำมีกำร
เพ่ิมถอนรำยวิชำ หลังจำกท่ีตำรำง
เรียนออก 

- ห้องเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
ทำงงำนหลักสูตรได้ท ำกำรจัด
ห้องเรียนเพิ่มให้เหมำะสมกับกำร
เพ่ิมถอนรำยวิชำแล้ว หำกมี
จ ำนวนมำกเกินไป ทำงอำจำรย์
ผู้สอนต้องแจ้งงำนหลักสูตรและ
แผนกำรเรียนเพื่อหำห้องเรียนทีมี่
ขนำดใหญ่ข้ึน 

กรอกรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอนลง
ในรำยวิชำต่ำงๆ 

- อำจำรย์หรือเจ้ำหน้ำที่กรอก
ผู้สอนไม่ครบหรือกระบวนกำรกอ
รกไม่ทันเวลำ ท ำให้ไม่สำมำรถจัด
ตำรำงเรียนได้ตำมก ำหนด 

- งำนหลักสูตรท ำบันทึกข้อควำม 
ก ำหนดช่วงกำรกรอกข้อมูลผู้สอน
ออนไลน์ และปิดระบบตำมวัน
เวลำดังกล่ำว 

จัดท ำตำรำงเรียน ตำรำงสอน - ขั้นตอนกำรตรวจเช็ค IF ต้องท ำ
หลำยขั้นตอน เนื่องจำกอำจำรย์แต่
ละคนมีข้อจ ำกัดแตกต่ำงกัน 

- จัดตำรำงให้ผู้บริหำรหรือผู้ที่มี
ข้อจ ำกัดก่อน เช่น วันอังคำรต้อง
ประชุม กบ. และวันพฤหัส ต้อง
ประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
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การปฏิบัติงาน ปัญหา วิธีด าเนินการแก้ไข 
ตรวจสอบวันเวลำของตำรำง
เรียนตำรำงสอน ไม่ให้ทับซ้อน
กัน 

- มีกำรทับซ้อนกันของผู้สอน
มำกกว่ำห้องเรียน 

- ท ำกำรตรวจสอบผู้สอนแต่ละ
ท่ำนและจัดให้ลงวันเวลำที่
เหมำะสม 

จัดท ำเล่มตำรำงเรียน 
ตำรำงสอน และตำรำงใช้ห้อง 

- ตำรำงมีกำรแก้ไขหลังจำกท ำเล่ม
เรียบร้อยแล้ว เช่น บันทึกขอแก้ไข
อำจำรย์ผู้สอน วันเวลำ ห้องสอน 

- ท ำกำรแก้ไขที่งำนหลักสูตร งำน
ทะเบียน และแก้ไขผ่ำนเว็บไซต์ 

จัดส่งตำรำงสอน เล่มตำรำง
เรียน ตำรำงสอน ไปยังคณะ
เพ่ือให้คณะด ำเนินกำรต่อไป / 
แจกตำรำงใช้ห้องให้แม่บ้ำนแต่
ละตึกเพ่ือท ำกำรแปะที่หน้ำ
ห้องเรียนแต่ละห้อง / น ำตำรำง
เรียนตำรำงสอนอัพขึ้นบน 
เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 
 

- เมื่อจัดส่งตำรำงเรียนแล้ว จะมี
ควำมต้องกำรตำมมำ เนื่องจำกกำร
จัดตำรำง จัดตำมควำมเหมำะสม 
ทั้งอำจำรย์ หมู่เรียน ห้องเรียน ท ำ
ให้บำงครั้งไม่ตรงกับควำมต้องกำร
ของอำจำรย์ 
 

- ว่ำตำมระเบียบมหำวิทยำลัยว่ำ
ด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก 

 

1. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ปฏิทินกำรศึกษำ แต่ละภำคกำรศึกษำ 

2. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ว่ำด้วย กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2562 

 3. กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2552 
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ภาคผนวก 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

............................................................. 

  เพ่ือให้กำรจัดกำรระดับปริญญำตรี ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยสอดคล้องกับควำมมุ่งหมำยและหลักกำรของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2552 และมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 

  อำศัยอ ำนำจควำมในมำตรำ 18 (2) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลั ยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 
ประกอบกับมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ในครำวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ 
สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่ำ “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ว่ำด้วยกำรจัด
กำรศึกษำระดับปรญิญำตรี พ.ศ. 2562” 
  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในหลักสูตรที่ได้รับกำรปรับปรุงหรือพัฒนำ
ใหม่ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรอุดมศึกษำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 
  ข้อ 3 บรรดำข้อบังคับ  ระเบียบ  กฎ  ประกำศ  ค ำสั่งอ่ืนใดที่ก ำหนดไว้แล้วในข้อบังนี้หรือที่
ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ ๔ ให้ยกเลิก 

๔.๑ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำ
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔.๒ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำ
ตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔.๓ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรศึกษำระดับ
อนุปริญญำและปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔.๔ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรศึกษำระดับ
อนุปริญญำและปริญญำตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้ 
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“มหำวิทยำลัย”  หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
“สภำมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
“สภำวิชำกำร”  หมำยควำมว่ำ สภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
“อธิกำรบดี”  หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
“คณะ”   หมำยควำมว่ำ คณะที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎกระทรวงจัดตั้งส่วน 

รำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และท่ีจัดตั้งขึ้นตำมประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
“ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ” หมำยควำมว่ำ   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำช

ภัฏก ำแพงเพชร 
“งำนทะเบียนและประมวลผล” หมำยควำมว่ำ งำนหนึ่งในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯที่รับผิดชอบด้ำน

ทะเบียนและกำรประมวลผล 
“คณบดี”  หมำยควำมว่ำ คณบดีของแต่ละคณะ และผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำช

ภัฏก ำแพงเพชร  แม่สอด 
“ประธำนโปรแกรมวิชำ”  หมำยควำมว่ำ บุคคลที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้งให้เป็นประธำนในกำรบริหำร

จัดกำรโปรแกรมวิชำ 
“อำจำรย์ที่ปรึกษำ” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำดูแล 

สนับสนุนทำงด้ำนวิชำกำร วิธีกำรเรียน ควบคุมแผนกำรเรียน และให้มีส่วนในกำรประเมินผลควำมก้ำวหน้ำในกำร
เรียน 

“นักศึกษำ”  หมำยควำมว่ำ นักศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

“กำรศึกษำภำคปกติ” หมำยควำมว่ำ กำรจัดกำรศึกษำในเวลำรำชกำร 
“กำรศึกษำภำคพิเศษ” หมำยควำมว่ำ กำรจัดกำรศึกษำอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกกำรจัดกำรศึกษำ

ภำคปกติ 
“นักศึกษำภำคปกติ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำที่จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนในเวลำรำชกำร 
“บุคลำกรประจ ำกำร” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ก ำลังปฏิบัติงำนทั้งสังกัดภำครัฐบำลหรือเอกชน  

โดยไม่จ ำกัดอำชีพ 
“นักศึกษำภำคพิเศษ”    หมำยควำมว่ำ    นักศึกษำที่เข้ำศึกษำตำมโครงกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ

บุคลำกรประจ ำกำร (กศ.บป.) หรือโครงกำรอ่ืนที่มหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนที่นอกเหนือจำก
กำรศึกษำภำคปกต ิ

“ภำคกำรศึกษำ”  หมำยควำมว่ำ ภำคกำรศึกษำปกติในระบบทวิภำคโดย 1 ปีกำรศึกษำ
แบ่งออกเป็น 2 ภำคกำรศึกษำปกติ โดย 1 ภำคกำรศึกษำปกติ มีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ ซึ่งมหำ
วิทยำลัยอำจจัดให้มีกำรศึกษำภำคฤดูร้อนสมทบภำคกำรศึกษำปกติด้วยก็ได้ 

“ภำคกำรศึกษำถัดไป” หมำยควำมว่ำ ภำคกำรศึกษำที่ ถัดจำกภำคกำรศึกษำที่นักศึกษำ
ลงทะเบียนรำยวิชำนั้นไว้ โดยรวมภำคฤดูร้อนด้วย 
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“เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร”  หมำยควำมว่ำ   เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรอุดมศึกษำตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 

“กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ”  หมำยควำมว่ำ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 
 

หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา 

  ข้อ ๖ มหำวิทยำลัยอำจจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรีได้ 2 รูปแบบ คือ กำรศึกษำภำคปกติ 
และกำรศึกษำภำคพิเศษ ดังนี้ 

กำรจัดกำรศึกษำภำคปกติ ต้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร  กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ และเป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

กำรจัดกำรศึกษำภำคพิเศษ ต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และให้
มีสัดส่วนกำรลงทะเบียนและจ ำนวนหน่วยกิตสอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำภำคปกติ โดยควำมเห็นชอบของ
สภำมหำวิทยำลัย 
  ข้อ ๗ กลุ่มหลักสูตรและโครงสร้ำงหลักสูตรของแต่ละสำขำวิชำ ให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร 
  ข้อ ๘ กำรก ำหนดรำยวิชำ กำรคิดหน่วยกิต และระยะเวลำกำรศึกษำ 

๘.1 ก ำหนดให้รำยวิชำในแต่ละกลุ่มวิชำ ประกอบด้วย รหัสรำยวิชำ ชื่อวิชำ จ ำนวน
หน่วยกิต จ ำนวนชั่วโมงบรรยำย จ ำนวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ ำนวนชั่วโมงศึกษำด้วยตัวเอง 

กำรก ำหนดรหัสรำยวิชำวรรคแรก ให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัย 
๘.2 กำรคิดหน่วยกิต และกำรก ำหนดจ ำนวนหน่วยกิต และระยะเวลำในกำรศึกษำให้

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
ข้อ ๙ กำรลงทะเบียน ให้มหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรลงทะเบียนรำยวิชำในแต่ละภำคกำรศึกษำ 

โดยให้คณะด ำเนินกำรเสนอแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำให้แก่นักศึกษำเพ่ือให้ค ำแนะน ำหรือค ำปรึกษำ ตลอดจน
แนะแนวกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำ และให้นักศึกษำถือปฏิบัติตำมข้อก ำหนด ดังต่อไปนี้  

๙.1 กำรลงทะเบียนของนักศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
ต่อไปนี้ 

๙.1.1 นักศึกษำภำคปกติให้ลงทะเบียนตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภำคกำรศึกษำ และส ำหรับ

ภำคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นต้องลงทะเบียนมำกกว่ำที่
ก ำหนด ให้อธิกำรบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยกำรเห็นชอบของประธำนโปรแกรมวิชำ และคณบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่
กระทบกระเทือนต่อมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ 
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(2) ไม่อนุญำตให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษำภำคพิเศษ ยกเว้นเป็น
กำรลงทะเบียนเรียนร่วมในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมในภำคกำรศึกษำนั้น 
ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต กำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกำรเก็บเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรี กำรศึกษำภำคพิเศษ 

(3) ไม่อนุญำตให้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใดที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในแผนกำร
ศึกษำ ในช่วงระยะเวลำที่ก ำลังออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือสหกิจศึกษำ ยกเว้นกำรลงทะเบียนภำค
กำรศึกษำสุดท้ำยให้ลงทะเบียนกับนักศึกษำภำคพิเศษได้ 

๙.1.2 นักศึกษำภำคพิเศษให้ลงทะเบียนตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตต่อภำคกำรศึกษำ ในกรณีที่มี

เหตุผลและควำมจ ำเป็นต้องลงทะเบียนมำกกว่ำที่ก ำหนด ให้อธิกำรบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยกำรเห็นชอบของ
ประธำนโปรแกรมวิชำ และคณบดี 

(2) นักศึกษำต้องขออนุญำตจำกอธิกำรบดีหรือผู้ที่รับมอบหมำยจำก
อธิกำรบดี เพ่ือลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเพ่ิมเติมจำกแผนกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำที่มีกำรลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือสหกิจศึกษำ ที่ใช้เวลำฝึกหรือปฏิบัติงำนในวันเวลำรำชกำรได้ เฉพำะ
ในกรณีที่เป็นกำรเรียนในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยเท่ำนั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรและขั้นตอนที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

(3) มหำวิทยำลัยไม่อนุญำตให้นักศึกษำลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษำ
ภำคปกติ  

๙.2 นักศึกษำที่ต้องกำรเพ่ิมรำยวิชำเรียนและได้รับอนุญำตจำกอธิกำรบดีแล้ว ให้
ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเพ่ิมเติมได้ในกรณีท่ีวันและเวลำเรียนไม่ซ้ ำซ้อนกัน และต้องไม่เกินที่ก ำหนดไว้ ตำมข้อ 
๙.1.1 หรือข้อ ๙.1.2 แล้วแต่กรณี 

๙.3 กำรลงทะเบียนรำยวิชำจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช ำระค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนล่ำช้ำ กำรลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช ำระค่ำ
ธรรมกำรศึกษำล่ำช้ำ และยื่นหลักฐำนกำรลงทะเบียนเรียนต่อมหำวิทยำลัย  

๙.4 รำยวิชำใดที่ได้ผลกำรเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษำไม่ต้องลงทะเบียนรำยวิชำ
นั้นซ้ ำอีก 

๙.5 ในภำคกำรศึกษำใด หำกนักศึกษำไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ภำยในภำค
กำรศึกษำนั้น ๆ จะต้องขอรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำส ำหรับภำคกำรศึกษำนั้น โดยยื่นค ำร้องขอรักษำสภำพ
กำรเป็นนักศึกษำและต้องเสียค่ำธรรมเนียมเพ่ือรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำภำยในระยะเวลำที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด หำกไมป่ฏิบัติตำม ให้ถือว่ำนักศึกษำพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

๙.6 อธิกำรบดีอำจอนุมัติให้นักศึกษำที่พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ กลับเข้ำเป็น
นักศึกษำใหม่ได้ถ้ำมีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลำที่พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำนั้น เป็นระยะเวลำพัก
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กำรศึกษำ โดยนักศึกษำจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมเพ่ือคืนสภำพกำรเป็นนักศึกษำหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับกำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรีส ำหรับ
กำรศึกษำภำคปกติและกำรศึกษำภำคพิเศษ 

๙.7 ในกรณีมีโครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ ระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำหรือมีข้อตกลง
เฉพำะรำย อธิกำรบดีอำจพิจำรณำอนุมัติให้นักศึกษำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่เปิดสอนในสถำบันกำรศึกษำ
อ่ืน แทนกำรลงทะเบียนในมหำวิทยำลัย โดยเสียค่ำธรรมเนียมตำมระเบียบมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับกำรเก็บเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรีส ำหรับกำรศึกษำภำคปกติและกำรศึกษำภำคพิเศษ 

๙.8 กำรลงทะเบียนรำยวิชำ และกำรเพ่ิม – ถอนรำยวิชำ ให้ด ำเนินกำรตำมวิธีกำร
และระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  

หมวด 2 
การรับเข้าศึกษา 

  ข้อ ๑๐ คุณสมบัติและเงื่อนไขกำรเข้ำเป็นนักศึกษำหลักสูตรระดับปริญญำตรี ของ
มหำวิทยำลัย จะต้องส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ เว้นแต่หลักสูตรกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง จะต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือประกำศนียบัตรอ่ืน  
ๆ ที่เทียบเท่ำ และต้องมีคุณสมบัติตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ ให้มหำวิทยำลัยประกำศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณสมบัติผู้ที่จะศึกษำต่อในหลักสูตรของมหำวิทยำลัย 
  ข้อ 1๑ กระบวนกำรรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัย ให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตำมข้อ ๑๐ เข้ำเป็นนักศึกษำเพ่ือศึกษำระดับปริญญำตรีในหลักสูตรของ
มหำวิทยำลัย ตำมเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรรับสมัคร กำรสอบคัดเลือกหรือกำร
สอบสัมภำษณ์  และรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ ที่ก ำหนดไว้ในประกำศมหำวิทยำลัย 
  ข้อ 1๒ กำรโอนผลกำรเรียน กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ และกำรเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ให้มหำวิทยำลัย สำมำรถด ำเนินกำรโอนผลกำรเรียน กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ และเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ โดยให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีที่ก ำหนดไว้ในระเบียบมหำวิทยำลัย 
  ข้อ 1๓  มหำวิทยำลัยสำมำรถจัดกำรศึกษำหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี ๒ ปริญญำตำม
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรควบระดับปริญญำตรี ๒ ปริญญำได ้
  ข้อ ๑๔ อำจำรย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ำรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของรำยวิชำที่ตนสอน  
  ข้อ ๑๕ ในกรณีที่รำยวิชำเดียวกันมีอำจำรย์ผู้สอนหลำยคน ให้อำจำรย์ผู้สอนทุกคนร่วมกัน
จัดท ำรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำแยกตำมอำจำรย์ผู้สอน 
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  ข้อ ๑๖ ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมกำรท ำหน้ำที่ ก ำกับ และควบคุมดูแลกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพหรือสหกิจศึกษำในสำขำวิชำต่ำง ๆ ตลอดจนจัดท ำรำยละเอียดของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพหรือสห
กิจศึกษำ และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพหรือสหกิจศึกษำด้วย 
  ข้อ ๑๗ ให้มหำวิทยำลัยประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ผู้สอน อย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 
ครั้งเพ่ือให้อำจำรย์ผู้สอนได้พัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรสอน 
 

หมวด 3 
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ 

  ข้อ 1๘  กำรลำ 
1๘.1 กำรลำป่วย 

นักศึกษำผู้ใดที่ป่วยจนไม่สำมำรถเข้ำชั้นเรียนได้ ให้ยื่นใบลำต่ออำจำรย์ผู้สอน 
ในกรณีที่นักศึกษำป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลำตำมแบบของมหำวิทยำลัยผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร หรือสถำนพยำบำลเอกชนที่กระทรวง
สำธำรณสุขรับรอง แล้วน ำไปขออนุญำตต่ออำจำรย์ผู้สอน 

1๘.2 กำรลำกิจ 
นักศึกษำมีกิจจ ำเป็น ไม่สำมำรถเข้ำเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลำผ่ำน

อำจำรย์    ที่ปรึกษำแล้วน ำไปขออนุญำตต่ออำจำรย์ผู้สอน ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน หำกไม่สำมำรถยื่นใบลำ
ล่วงหน้ำได้ให้ยื่นวันแรกที่เข้ำเรียน 

1๘.3 กำรลำพักกำรศึกษำ 
1๘.3.1 นักศึกษำจะขออนุญำตลำพักกำรศึกษำได้ ดังกรณีต่อไปนี้ 

(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ำรับรำชกำรทหำร 
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษำระหว่ำงประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซึ่ง

มหำวิทยำลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
(4) เมื่อถอนทุกรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียน 
(5) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมกำรตำมข้อ ๓๕ เห็นสมควร 

1๘.3.2 นักศึกษำที่ประสงค์จะลำพักกำรศึกษำเป็นเวลำหนึ่งภำคกำรศึกษำ
หรือมำกกว่ำ ให้ยื่นใบลำตำมแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัย โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำ แล้วให้
อธิกำรเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ  

1๘.3.3 นักศึกษำที่ลำพักกำรศึกษำ หรือถูกสั่งพักกำรศึกษำตลอดหนึ่งภำค
กำรศึกษำหรือมำกกว่ำ จะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมเพ่ือรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำทุกภำคกำรศึกษำ 

1๘.4 กำรลำออก 
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นักศึกษำผู้ใดประสงค์จะขอลำออก ต้องขอลำออกตำมวิธีกำรที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของผู้ปกครอง อำจำรย์ที่ปรึกษำ และนำยทะเบียน แล้วให้อธิกำรบดีเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ 
  ข้อ 1๙ กำรย้ำยสำขำวิชำ 

1๙.1 กำรย้ำยสำขำวิชำภำยในคณะ ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่มหำวิทยำลัยก ำหนด
และได้รับกำรเห็นชอบของประธำนโปรแกรมวิชำเดิม ประธำนโปรแกรมวิชำที่จะย้ำยสังกัด และคณบดีของ
คณะ แล้วให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ โดยต้องท ำให้แล้วเสร็จ ตำมประกำศ
มหำวิทยำลัย 

1๙.2 กำรย้ำยสำขำวิชำไปต่ำงคณะ ให้เป็นตำมเงื่อนไขท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดและ
ได้รับควำมเห็นชอบของประธำนโปรแกรมวิชำเดิม ประธำนโปรแกรมวิชำที่จะย้ำยสังกัด คณบดีคณะเดิม และ
คณบดีของคณะที่จะย้ำยไปสังกัด แล้วให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ โดยต้องท ำ
ให้แล้วเสร็จตำมประกำศมหำวิทยำลัย 
  ข้อ ๒๐ กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

นักศึกษำจะพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้ 
๒๐.1 เสียชีวิต 
๒๐.2 ลำออก 
20.3 พ้นสภำพจำกกำรขำดคุณสมบัติตำมข้อ 10 
๒๐.4 พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำอันเนื่องมำจำกเกณฑ์กำรวัดและกำรประเมินผล           

ตำมข้อ ๒๑ 
๒๐.5 ถูกลบชื่อออกจำกกำรเป็นนักศึกษำ เนื่องจำกผิดวินัยนักศึกษำและเป็นไปตำม

กำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 
๒๐.6 มีสภำพเป็นนักศึกษำเกินระยะเวลำกำรศึกษำที่เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร

ก ำหนดไว้ หรือใช้เวลำในกำรศึกษำเกินกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๓๑.4 ตลอดจนขำดคุณสมบัติ ตำมข้อ ๓๑.2 และ
ข้อ ๓๑.3 

๒๐.7 ไม่ผ่ำนกำรประเมินรำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือรำยวิชำกำร
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเป็นครั้งที่สอง 

๒๐.8 ไม่ช ำระค่ำลงทะเบียนเรียนตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และมิได้ขอรักษำ
สภำพกำรเป็นนักศึกษำภำยในระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

๒๐.9 ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำตำมข้อ ๒๐.4 ข้อ ๒๐.5 ข้อ ๒๐.6 ข้อ ๒๐.7         

และข้อ ๒๐.8 ให้มหำวิทยำลัยประกำศให้นักศึกษำผู้นั้นพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
  ข้อ ๒๑ กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำอันเนื่องมำจำกเกณฑ์กำรวัดและกำรประเมินผล 
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๒๑.1 นักศึกษำภำคปกติ จะพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำเมื่ออยู่ในเกณฑ์ตำมข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๒๑.1.1 ได้ค่ำระดับผลกำรเรียนเฉลี่ ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.60 เมื่อสิ้นภำค
กำรศึกษำที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำ 

๒๑.1.2 ได้ค่ำระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.80 เมื่อสิ้นภำค
กำรศึกษำที่ 4  ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำ กรณีเรียนหลักสูตรปริญญำตรี 4 ปี 
และเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำ กรณี
หลักสูตรปริญญำตรี 5 ปี 

๒๑.1.3 นักศึกษำลงทะเบียนเรียนครบตำมที่หลักสูตรก ำหนด แต่ยังได้รับค่ำ
ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 1.80 

๒๑.2 นักศึกษำภำคพิเศษ จะพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๒๑.2.1 ได้ค่ำระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.60 เมื่อสิ้นภำค
กำรศึกษำ  ที่ ๓ นับตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำ 

๒๑.2.2 ได้ค่ำระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.80 เมื่อสิ้นภำค
กำรศึกษำ  ที่ 6 ที่ 9 ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ ที่ ๑๘ และที่ ๒๑ นับตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำ กรณีเรียนหลักสูตรปริญญำตรี 4 
ปี  

๒๑.2.3 นักศึกษำลงทะเบียนเรียนครบตำมที่หลักสูตรก ำหนด แต่ยังได้รับค่ำ
ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 1.80 

๒๑.๓ กรณีที่นักศึกษำเรียนได้จ ำนวนหน่วยกิตครบตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว 
และได้ค่ำระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษำผู้นั้นเรียนรำยวิชำเพ่ิมเพ่ือ
ปรับค่ำระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ได้ 
 

หมวด 4 

การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม 

  ข้อ ๒๒ ให้มีกำรประเมินผลทุกรำยวิชำที่จัดให้มีกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลต้องท ำตลอด
ภำคกำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรทดสอบ กำรตรวจรำยงำนและผลงำน และกำรสังเกต
พฤติกรรม เพ่ือทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่ำงภำคร้อยละ ๓๐ ถึง ๗๐ และต้อง
มีกำรสอบปลำยภำคด้วย เว้นแต่รำยวิชำที่ก ำหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตำมประกำศมหำวิทยำลัย 

ผลกำรประเมินเป็นรำยวิชำให้ผ่ำนกำรตรวจสอบของประธำนโปรแกรมวิชำ และ
คณบดี กำรอนุมัติผลเป็นอ ำนำจของอธิกำรบดีหรือผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำย 
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รำยวิชำใดที่อำจำรย์ผู้สอนไม่รำยงำนผลกำรประเมินเป็นค่ำระดับผลกำรเรียน โดย
ไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รำยวิชำที่นักศึกษำถอนกำรลงทะเบียน ให้งำนทะเบียนและประมวลผลบันทึก
ผลกำรเรียนรำยวิชำนั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๓ นักศึกษำจะต้องสอบปลำยภำค และจะมีสิทธิ์ในกำรสอบปลำยภำคต้องอยู่ในเกณฑ์ 
ต่อไปนี้ 

๒๓.1 มีเวลำเรียนในรำยวิชำนั้น ๆ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำเรียนทั้งหมด 
๒๓.2 ในกรณีท่ีมีเวลำเรียนในรำยวิชำใดน้อยกว่ำร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตำมข้อ 35 โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
๒๓.3 ในกรณีที่มีเวลำเรียนในรำยวิชำใด น้อยกว่ำร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบปลำย

ภำคในรำยวิชำนั้น 
๒๓.4 ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลำยภำค ตำมข้อ ๒๓.2 และข้อ 23.3 จะได้รับระดับผลกำร

เรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๔ นักศึกษำที่มีสิทธิ์สอบ แต่ขำดสอบปลำยภำคจะได้รับผลกำรเรียนเป็น “I” และ
นักศึกษำมสีิทธิ์ยื่นค ำร้องขอสอบภำยในระยะเวลำ ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภำคกำรศึกษำของภำคกำรศึกษำถัดไป 
และกำรพิจำรณำให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตำมข้อ 3๕ 

ในกรณีที่นักศึกษำได้รับอนุญำตให้สอบ นักศึกษำต้องสอบให้เสร็จสิ้นตำมระยะเวลำ
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดในภำคกำรศึกษำต่อไป ในกรณีที่ไม่อนุญำตให้สอบ หรืออนุญำตให้สอบแล้วนักศึกษำไม่
มำสอบ หรือไม่ยื่นค ำร้องขอสอบตำมก ำหนด โดยไม่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นและกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
ตำมข้อ 3๕ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ทั้งนี้ให้งำนทะเบียนและประมวลผล ปรับระดับผล
กำรเรียนเป็น “E” หรือ “F” ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในข้อ 26.3 วรรคสอง 
  ข้อ 2๕ ให้มีกำรประเมินผลกำรเรียนรำยวิชำต่ำง ๆ ตำมหลักสูตร ดังนี้  
   2๕.1 ระบบที่มีค่ำระดับผลกำรเรียน แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ดังต่อไปนี้  

ระดับผลกำรเรียน  ควำมหมำย   ค่ำระดับผลกำรเรียน 
  A         ดีเยี่ยม (Excellent)         4.00 
  B+         ดีมำก (Very Good)         3.50 
  B        ดี (Good)          3.00 
  C+         ดีพอใช้ (Fairly Good)                  2.50 
  C         พอใช้ (Fair)          2.00 
  D+         อ่อน (Poor)          1.50 
  D        อ่อนมำก (Very Poor)                  1.00 
  E         ตก (Fail)          0.00 

กรณีที่มีจ ำนวนนักศึกษำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำต่ำง ๆ น้อยกว่ำ 20 คน ให้ประเมินผลโดย
ใช้วิธีอิงเกณฑ์ตำมข้อ 25.1  
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กรณีที่มีจ ำนวนนักศึกษำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำต่ำง ๆ ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้ประเมินผล
โดยวิธีอิงกลุ่มอย่ำงน้อย 5 ระดับ ยกเว้นรำยวิชำที่มีลักษณะเฉพำะ ได้แก่ ปัญหำพิเศษ โครงกำรพิเศษ 
โครงกำรศึกษำเอกเทศทำงสัมมนำ กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ สหกิจ
ศึกษำ รำยวิชำกำรศึกษำอิสระ และรำยวิชำกำรฝึกทักษะและ/หรือปฏิบัติตลอดภำคกำรศึกษำ (ดูจำกเลข
แสดง น(ท-ป-อ) เช่น 1(0-60-0)) เป็นต้น ให้ประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ตำมข้อ 25.1 

ระบบที่มีค่ำระดับผลกำรเรียนนี้ ใช้ส ำหรับประเมินรำยวิชำเรียนตำมหลักสูตรที่มหำวิทยำลัย
เปิดกำรเรียนสอน ระดับผลกำรเรียนที่ที่ถือว่ำสอบได้ตำมระบบนี้ ต้องไม่ต่ ำกว่ำ “D” ถ้ำนักศึกษำได้ระดับผล
กำรเรียนเป็น “E” ในรำยวิชำใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชำนั้นใหม่จนกว่ำจะสอบได้ ยกเว้นรำยวิชำที่เป็น
วิชำเลือก หมวดวิชำศึกษำทั่วไป และหมวดวิชำเลือกเสรี ให้ลงทะเบียนและเรียนรำยวิชำอ่ืนที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันแทนได ้ 
   2๕.2 ส ำหรับรำยวิชำที่หลักสูตหรือสภำมหำวิทยำลัยก ำหนดให้เรียนเพ่ิมเติมตำม
ข้อก ำหนดเฉพำะ โดยไม่คิดค่ำระดับผลกำรเรียน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้  
  

ระดับผลกำรเรียน  PD (Pass Distinction) หมำยถึง  “ผ่ำนดีเยี่ยม” 
ระดับผลกำรเรียน  P (Pass)  หมำยถึง  “ผ่ำน” 
ระดับผลกำรเรียน  F (Fail)    หมำยถึง  “ไม่ผ่ำน” 
รำยวิชำที่ได้ผลกำรเรียนเป็น “F” นักศึกษำต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่ำจะสอบได้ 

   25.3 กำรประเมินรำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และรำยวิชำฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ถ้ำได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ “C” ถือว่ำสอบตก นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนและเรียน
ใหม่ถ้ำได้รับกำรประเมินระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่ำพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

25.3.1 นักศึกษำต้องเรียนรำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชีพ หรือรำยวิชำ
ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำชีพต่ำง ๆ ตำมล ำดับก่อน – หลัง จึงจะลงทะเบียนรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือสห
กิจศึกษำ หรือกำรปฏิบัติงำนสอนในสถำนศึกษำ 

25.3.2 ถ้ำมีกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือสหกิจ
ศึกษำ หรือกำรปฏิบัติงำนสอนในสถำนศึกษำตำมล ำดับไปแล้ว แต่รำยวิชำในข้อ 25.3.1 ไม่ผ่ำน ให้ถือว่ำกำร
ลงทะเบียนรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือสหกิจศึกษำ หรือกำรปฏิบัติงำนสอนในสถำนศึกษำเป็นโมฆะ 
โดยให้งำนทะเบียนและประมวลผลด ำเนินกำรปรับให้ได้ผลกำรเรียนเป็น "W" 
  ข้อ 2๖ ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ในกรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่มีค่ำระดับผลกำรเรียน  

2๖.1  AU (Audit)  ใช้ส ำหรับกำรบันทึกผลกำรเรียนของนักศึกษำที่ลงทะเบียนเพ่ือ
ร่วมฟัง และปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ผู้สอนก ำหนด โดยไม่นับหน่วยกิต 

2๖.2  W (Withdraw)  ใช้ส ำหรับกำรบันทึกผลกำรเรียนของนักศึกษำ กรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 
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 2๖.2.1 นักศึกษำขอถอนรำยวิชำเมื่อพ้นก ำหนด 15 วันนับตั้งแต่วันแรก
ของกำรเพ่ิม-ถอนรำยวิชำ และก่อนก ำหนดสอบปลำยภำคไม่น้อยกว่ำสองสัปดำห์ ตำมประกำศของ
มหำวิทยำลัย 

 2๖.2.2 นักศึกษำถูกสั่งให้พักกำรศึกษำหลังจำกลงทะเบียนในภำคกำรศึกษำ
นั้นแล้ว 

 2๖.2.3 นักศึกษำลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) และผลกำรเรียน
รำยวิชำนั้นไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินที่ผู้สอนก ำหนด 

2๖.3  I (Incomplete)  ใช้ส ำหรับกำรบันทึกผลกำรเรียนของนักศึกษำ ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๒๖.๓.๑ เป็นรำยวิชำที่นักศึกษำยังท ำงำนไม่เสร็จเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำ  ซึ่ง
นักศึกษำจะต้องขอรับกำรประเมินเป็นค่ำระดับผลกำรเรียนให้เสร็จสิ้นภำยใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภำค
กำรศึกษำถัดไป 

๒๖.๓.๒ เป็นรำยวิชำที่นักศึกษำมีสิทธิ์สอบปลำยภำค แต่ขำดสอบปลำยภำค 
และได้ยื่นค ำร้องขอสอบในรำยวิชำที่ขำดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมกำรตำมข้อ ๓๕ พิจำรณำอนุญำตให้สอบใน
รำยวิชำที่ขำดสอบนั้นได้ 

กำรให้ “I” แก่นักศึกษำคนใด อำจำรย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรำยละเอียดคะแนน
เก็บทั้งหมดและผลกำรประเมินผลกำรศึกษำภำยใน ๔๕ วัน นับแต่วันเปิดภำคกำรศึกษำถัดไป และในกรณีที่
ไม่มีกำรประเมินผลจำกอำจำรย์ผู้สอนภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้งำนทะเบียนและประมวลผล ปรับผลกำร
เรียนรำยวิชำที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 2๗ รำยวิชำที่ได้รับกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำตำมระเบียบมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับกำร
ยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ ให้ได้ผลกำรเรียนเป็น “P” 
  ข้อ 2๘ กำรหำค่ำระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยประจ ำภำคกำรศึกษำ และค่ำระดับผลกำรเรียน
เฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส ำหรับรำยวิชำที่นักศึกษำได้ผลกำรเรียนเป็น “I” 
ไม่ให้น ำหน่วยกิตมำรวมเป็นตัวหำรเฉลี่ย 

กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ ำ หรือกรณีสอบตกรำยวิชำเลือก หมวดวิชำศึกษำทั่วไป หมวด
วิชำเลือกเสรี และเปลี่ยนไปเรียนรำยวิชำอ่ืนแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ ำเพ่ือใช้เป็น
ตัวหำรเฉลี่ย 
  ข้อ 2๙ นักศึกษำที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในกำรสอบรำยวิชำใด ให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำโทษ
ตำมควรแก่กรณีดังนี้  

๒๙.๑ ให้สอบตกในรำยวิชำนั้น และพักกำรเรียนในภำคกำรศึกษำถัดไป หรือ  
๒๙.๒ ให้สอบตกทุกรำยวิชำในภำคกำรศึกษำนั้น หรือ  
๒๙.๓ ให้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

  ข้อ ๓๐ ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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30.1 ปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียน
ครบหลักสูตรแล้วได้ค่ำระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 3.60 และ ส ำหรับผู้ที่ได้ค่ำระดับผลกำรเรียน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่ำ 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

ส ำหรับปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่ำระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำจำกสถำนศึกษำเดิมไม่น้อยกว่ำ 3.60 และเรียนครบตำมหลักสูตรได้ค่ำระดับผลกำร
เรียนเฉลี่ยสะสมจำกกำรศึกษำในมหำวิทยำลัย ไม่น้อยกว่ำ 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง ส่วนผู้ที่ได้ค่ำ
ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมทั้งจำกสถำนศึกษำเดิมและจำกมหำวิทยำลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่ำ 3.25 ให้
ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 

30.2 สอบได้ในรำยวิชำใด ๆ ไม่ต่ ำกว่ำ “C” ตำมระบบค่ำระดับผลกำรเรียน หรือ
ไม่ได้ “F” ตำมระบบไม่มีค่ำระดับผลกำรเรียน  

ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) จะพิจำรณำผลกำรเรียน ใน
ระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ เช่นเดียวกัน 

30.3 นักศึกษำภำคปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี มีสภำพกำรเป็นนักศึกษำไม่
เกิน 4 ปีกำรศึกษำติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภำพกำรเป็นนักศึกษำไม่เกิน 5 ปีกำรศึกษำ
ติดต่อกัน 

30.4 นักศึกษำภำคพิเศษ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี มีสภำพกำรเป็นนักศึกษำไม่
เกิน 4 ปีกำรศึกษำติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภำพกำรเป็นนักศึกษำไม่เกิน 5 ปีกำรศึกษำ
ติดต่อกัน 

  

หมวด 5 
การส าเร็จการศึกษา 

  ข้อ ๓๑ ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 
๓๑.1 มีควำมประพฤติด ีมีคุณธรรม 
๓๑.2 สอบได้ในรำยวิชำต่ำง ๆ ครบตำมหลักสูตร รวมทั้งรำยวิชำที่สภำมหำวิทยำลัย

ก ำหนดให้เรียนเพ่ิมเติม 
๓๑.3 ได้ค่ำระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
๓๑.4 ต้องมีระยะเวลำกำรศึกษำ ดังนี้ 

๓๑.4.1 ส ำหรับนักศึกษำภำคปกติ ในกรณีหลักสูตรปริญญำตรี 4 ปี ส ำเร็จ
กำรศึกษำได้ไม่ก่อน 6 ภำคกำรศึกษำ และไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ และในกรณีหลักสูตรปริญญำตรี 5 ปี ส ำเร็จ
กำรศึกษำได้ไม่ก่อน 8 ภำคกำรศึกษำ และไม่เกิน 10 ปีกำรศึกษำ 
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๓๑.4.2 ส ำหรับนักศึกษำภำคพิเศษ ในกรณีหลักสูตรปริญญำตรี 4 ปี ส ำเร็จ
กำรศึกษำได้ไม่ก่อน 9 ภำคกำรศึกษำ และไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ และในกรณีหลักสูตรปริญญำตรี 5 ปี ส ำเร็จ
กำรศึกษำได้ไม่ก่อน 12 ภำคกำรศึกษำ และไม่เกิน 10 ปีกำรศึกษำ 

กรณีมีกำรโอนผลกำรเรียนหรือกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำให้เป็นไปตำมระเบียบ
มหำวิทยำลัย 

 มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดให้มีกำรทดสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถ และ/หรือ
คุณลักษณะ   อ่ืน ๆ ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ (Exit Exam) และให้ใช้เป็นข้อก ำหนดในกำรส ำเร็จกำรศึกษำของ
นักศึกษำได้ โดยให้ท ำเป็นประกำศมหำวิทยำลัย 
  ข้อ ๓๒ กำรเสนอส ำเร็จกำรศึกษำ ให้นักศึกษำในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรด ำเนินกำรขอส ำเร็จกำรศึกษำตำมวิธีกำรและระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
  ข้อ ๓๓ กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ให้มหำวิทยำลัยเก็บค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ในกำรจัด
กำรศึกษำและด ำเนินกำรรับจ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำได้ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบมหำวิทยำลัยที่
เกี่ยวกับกำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรีส ำหรับกำรศึกษำภำคปกติและกำรศึกษำภำค
พิเศษ 
  ข้อ ๓๔ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอน ให้มหำวิทยำลัยสำมำรถจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอน โดย
อำจจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอนตำมระเบียบ ประกำศ มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนส ำหรับ
กำรศึกษำภำคปกติและกำรศึกษำภำคพิเศษ 
  ข้อ 3๕ ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรวิชำกำร” 
โดยให้มีกรรมกำร ประกอบด้วย 

3๕.1 อธิกำรบดีหรือรองอธิกำรบดีที่อธิกำรบดีมอบหมำย  เป็นประธำน 
3๕.2 คณบดีทุกคณะ      เป็นกรรมกำร 
3๕.3 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  เป็นกรรมกำร 
3๕.4 หัวหน้ำหรือผู้รับผิดชอบงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน เป็นกรรมกำร 
3๕.5 หัวหน้ำหรือผู้รับผิดชอบงำนทะเบียนและประมวลผล เป็นกรรมกำร 
3๕.6 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
3๕.7 หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   

เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
อธิกำรบดีอำจแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิชำกำรเป็นกรรมกำรหรือผู้ช่วยเลขำนุกำรเพ่ิมเติม

ก็ได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วกรรมกำรทั้งหมดต้องไม่เกิน 1๓ คน 
ให้คณะกรรมกำรวิชำกำรท ำหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิชำกำรของ

มหำวิทยำลัย กลั่นกรองงำนด้ำนวิชำกำรก่อนเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร หรือ
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สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำเห็นชอบ และท ำหน้ำที่ อ่ืน ๆ ที่สภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร หรืออธิกำรบดีมอบหมำย 

ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรอนุมัติกำรประเมินผลกำรศึกษำ 
ข้อ 36 กำรนับก ำหนดวันสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ ให้ยึดถือวันที่มหำวิทยำลัยก ำหนดเป็นวัน

สุดท้ำยของกำรสอบปลำยภำค 
   

ข้อ 3๗ ให้อธิกำรบดีเป็นผู้รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบังคับนี้ และให้มีอ ำนำจออกประกำศ
หรือค ำสั่ง เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหำจำกกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับนี้  ให้
อธิกำรบดีเป็นผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยชี้ขำด กำรวินิจฉัยชี้ขำดของอธิกำรบดีถือเป็นที่สุด 

              ประกำศ  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหำคม  พ.ศ. 2562 

 
(รองศำสตรำจำรย์โสรีช์  โพธแิก้ว) 

นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




