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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบติัทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 

**************************************************** 
  

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความจําเป็นต้องปรับนโยบายและแนวปฏิบัติทางวิชาการให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏช้ันนําของประเทศ มีความเป็นเลิศ
ด้านการผลิตครู โดยอยู่บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมประชาคมอาเซียนได้ 

ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินงานวิชาการเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางวิชาการข้างต้น จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘
(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔๐(๔/๒๕๕๖)
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติทางวิชาการไว้ดังต่อไปน้ี 
 
๑. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 

นโยบาย ๑.๑  เสริมสร้างความร่วมมือในการผลิตครูไปสู่ความเป็นเลิศ 
แนวปฏิบัติ 
๑. ให้คณะครุศาสตร์ดําเนินการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษา

ภายนอกเพ่ือการผลิตครู 
๒. ให้มีจัดต้ังคณะกรรมการคุรุศึกษาโดยความร่วมมือของทุกคณะเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการ

ผลิตครูไปสู่ความเป็นเลิศ 
 

นโยบาย ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับชุมชน
(Community Partnership) 

แนวปฏิบัติ 
๑. ให้ทุกคณะจัดทําเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมกับโรงเรียน/สถาน

ประกอบการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในความรับผิดชอบ กําหนด ๑ คณะ ต่อ ๑ โรงเรียน/สถานประกอบการ/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. ให้คณะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา กําหนด ๑ คณะ ต่อ ๑ มหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มอาเซียน 
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๒. ด้านการบริหารหลักสูตร 
 นโยบาย ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้ทันสมัย ยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม 
  แนวปฏิบัติ 

๑. กําหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่เน้นความเป็นผู้
มี ภูมิธรรม ภูมิรู้ ภูมิฐาน และภาวะผู้นํา โดยมุ่งเน้นการให้ความสําคัญกับการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และการส่งเสริม
ให้ผู้สอนสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระหว่างการสอนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร รวมทั้งบูรณาการ
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

๒. จัดหลักสูตรเชิงบูรณาการ ที่เป็นความร่วมมือของสาขาวิชาภายในคณะ และต่างคณะให้มากขึ้น 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น 

๓. พัฒนาระบบบริหารหลักสูตรที่ร่วมจัดการเรียนการสอนในคณะเดียวกัน และจัดการเรียนการสอน
ที่ต่างคณะให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการเรียนสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

๔. ให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดตารางเรียนและตารางสอนล่วงหน้า โดยเฉพาะกลุ่ม
รายวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือให้ทุกคณะและอาจารย์ได้มีโอกาสวางแผนการทํางาน แผนการสอนได้อย่างต่อเน่ืองและ
ล่วงหน้า 
 

นโยบาย ๒.๒ พัฒนาระบบการตรวจสอบมาตรฐานการบริหารหลักสูตร (PSRU Curriculum 
Management Audit : PSRU - CMA) 

แนวปฏิบัติ 
๑. กําหนดให้มีกลไกและการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(Thai Qualification Framework for Higher Education ; TQF) ทุกหลักสูตรจะต้องเข้าสู่มาตรฐานการเผยแพร่
หลักสูตรภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. กําหนดให้มีระบบตรวจสอบการบริหารหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกํากับ ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต บัญชีบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

 นโยบาย ๒.๓ พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education : GE) ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 
  แนวปฏิบัติ 

๑. ทบทวนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปให้ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยจะ
เน้นการพัฒนากระบวนการคิด บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมนักศึกษา 

๒. ให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ (Activity-Based Learning)  

๓. ใช้กระบวนการจิตปัญญาศึกษาเป็นตัวเสริมในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
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๔. ให้ผู้สอนจัดทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เป็นส่วนหน่ึงของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 นโยบาย ๓.๑ เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการทางวิชาการให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว และมี
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานอุดมศึกษา 
  แนวปฏิบัติ 

๑. ปรับปรุงภารกิจด้านวิชาการของแต่ละคณะให้เหมาะสมกับสถานภาพปัจจุบันและอนาคต จัดกลุ่ม
สาขาวิชาที่มีศาสตร์ใกล้เคียงกันแต่อยู่คนละคณะเข้ามาอยู่ด้วยกันในคณะใดคณะหน่ึง หรือคณะใหม่ 

๒. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิชาการของมหาวิทยาลัย เช่น พัฒนาระบบการลงทะเบียน
ปรับปรุงฐานข้อมูลรายวิชา หลักสูตร ให้เช่ือมต่อกันและเป็นปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น 

๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มขนาดกลางและใหญ่ในรายวิชาพ้ืนฐาน 
๔. สร้างและพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นที่

ยอมรับของวงวิชาการน้ันๆ อย่างเต็มที่ 
 

นโยบาย ๓.๒ ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญในศาสตร์
ของตนอย่างก้าวกระโดด 

แนวปฏิบัติ 
๑. สร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตโดยให้คุณธรรมนําความรู้มีการศึกษา 

เรียนรู้ ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 
๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพที่เหมาะสมกับการเป็น

วิชาชีพช้ันสูง  มีความอดทนและเสียสละ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
๓.  สร้างสังคมการเรียนรู้ โดยการพัฒนาระบบคิด การจัดการความรู้ และการจัดบรรยากาศการ

เรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย เช่น  เพ่ิมพ้ืนที่ทํากิจกรรมให้กับนักศึกษาในคณะ  
๔. จัดการศึกษาให้มีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย

ต่างๆ เช่น ภาคพิเศษ โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา ระบบทางไกล ระบบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบการเรียน
แบบผสม (Hybrid Learning) และ e-Learning 

๕.  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาที่สองในรายวิชาหรือหลักสูตรที่มีความพร้อม 
๖.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการสื่อสาร

ระหว่างบุคคลกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
กระบวนการพัฒนานักศึกษา    

๗. ส่งเสริมและสนับสนุนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง (Work Integrated Learning) 
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๘. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการขยายโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ การพัฒนา
เน้ือหาสาระในการเรียนรู้ และการกระตุ้นและจูงใจการเรียนรู้ 
 
๔. ด้านการวัดและประเมินผล 

นโยบาย ๔.๑ ส่งเสริมการวัดและการประเมินผลให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและเพื่อพัฒนาตามศักยภาพผู้เรียน 

แนวปฏิบัติ 
๑. กําหนดให้มีการจัดสอบจากมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การสอบกลางภาค (Midterm 

Examination) และการสอบปลายภาค (Final Examination) โดยทุกรายวิชาที่สอบต้องกําหนดให้มีคะแนนสอบ
รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ % ส่วนรายวิชาที่ไม่ใช้การสอบ ให้อาจารย์ประจําวิชาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้
ความเห็นชอบและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี และต้องกําหนดไว้ในแผนการสอน 

๒. หลักสูตรและหรือคณะใดต้องการกําหนดวิธีการสอบ เกณฑ์การสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพและหรือ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ก็สามารถทําได้โดยให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม 
 

นโยบาย ๔.๒ การกําหนดมาตรฐานการวัดและประเมินผล 
แนวปฏิบัติ 
๑. ให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องแจ้งผลคะแนนเก็บให้นักศึกษาทราบก่อนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห์

นับจากวันสอบวันแรกที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย 
๒. กรณีการวัดผลยังไม่สมบูรณ์หรือการให้ I (incomplete) ให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านปฏิบัติเป็นแนว

เดียวกันน้ี 
กรณีที่ ๑ นักศึกษาปฏิบัติงานยังไม่ครบเกณฑ์ตามที่อาจารย์ผู้สอนกําหนดต้องเป็นรายวิชาใน

ลักษณะรายวิชาปฏิบัติการ วิชาสัมมนา กลุ่มวิชาปัญหาพิเศษ วิชาเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิชาใน
ลักษณะน้ีเท่าน้ัน  

กรณีที่ ๒ นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคได้ด้วยเหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานที่เช่ือถือได้
โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีที่วิชาน้ันสังกัด 

๓. กําหนดให้สาขาวิชา/คณะ ต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในทุกภาค
การศึกษา 

๔. กําหนดให้คณะ/สาขาวิชา มีการทวนสอบมาตรฐานข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคทุกภาค
การศึกษา 
 
 
 
 
 



-๕- 

 

๕. ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
นโยบาย ๕.๑  พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้เป็นอาจารย์ 

แนวปฏิบัติ 
๑. พัฒนาระบบการเลือกสรรและระบบการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ทุกประเภท ทุกระดับ และการ

วางแผนกําลังคนด้านผู้สอนต้องคํานึงถึงมิติของกําลังคนในหลายมิติโดยไม่ยึดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเพียงอย่าง
เดียว  อาจารย์ทุกคนต้องระบุความเช่ียวชาญของตนเองได้  

๒. กําหนดให้อาจารย์ที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจะต้องไปเรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและโดย
ยึดจากรายวิชาที่จําเป็นต้องมาสอนในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงและหลากหลาย 

๓. พัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญเพ่ือดึงดูดผู้มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพมาเป็นอาจารย์อาจารย์
พิเศษ 

๔. การส่งเสริมและจัดให้มีชุมชนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขาเก่ียวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Society for Teaching and Learning : SoTL) ด้วยการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้
พบปะ สนทนา นําเสนอ แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ดีของแต่ละคนอย่างเป็นระบบเพ่ือนําไปสู่การจัดการ
ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่ดีในแต่ละสาขา รวมท้ังจะมีการเช่ือมโยงเข้าสู่สังคมระดับสากลที่มีการ
ปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปแล้วต่อไป 

๕. พัฒนาระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Mentor) 
 

นโยบาย ๕.๒ สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
แนวปฏิบัติ 
๑. จัดให้มีการยกย่องอาจารย์ผู้สอนดีเด่นและสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นประจําปี  
๒. จัดสรรงบประมาณพิเศษสําหรับผู้สอนที่สนใจกระบวนการพัฒนานักศึกษาตามนโยบายและแนว

ปฏิบัติทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
๓. สนับสนุนให้อาจารย์ลาไปเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือไปทําวิจัย แต่งตําราหรือหนังสือ ในประเทศหรือ

ต่างประเทศ ๑ ครั้งต่อระยะเวลา ๕ ปี โดยไม่กระทบต่อภารกิจประจําของมหาวิทยาลัย 
 

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
   

ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
(อาจารย์ ดร. สาคร สร้อยสังวาลย์) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 


