กำหนดกำร และประเด็นกำรอบรม
ในโครงกำร กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบสำรสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบตั ิสำหรับนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมประกายทอง
กิจกรรม/หัวข้อ
12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-13.30 น. พิธีเปิด ณ ห้องประชุมประกายทอง
- เปิดโดย อธิการบดี
- กล่าวรายงานโดย อ.เอกชัย แสงโสดา
13.30-14.00 น. ทักทาย/ข้อตกลงเบื้องต้น ห้ามเล่นโทรศัพท์/
บทลงโทษกรณีไม่มีส่วนร่วม
14.00-14.30 น.
แนะนำเว็บไซต์และระบบสำรสนเทศทำงทะเบียน
- ระบบสารสนเทศช่วยอะไรคุณได้บ้าง
1. แนะนาเว็บไซต์
- เมนูการใช้งานปฏิทินวิชาการ
- แบบคาร้อง
- ประกาศ
- ความหมายของเลขห้องเรียน
- ระเบียบข้อบังคับ
2. การใช้ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา
- ประวัตินักศึกษา
- ข้อมูลการลงทะเบียน
- ข้อมูลการเงิน
- แผนการเรียน
- แบบคารองขอสาเร็จการศึกษา
- แบบคาร้องเปลี่ยนชื่อ
- สถานะภาพการเป็นนักศึกษา
- สถานะภาพการกู้ยืม
14.30-16.00 น.
ช่วงเสวนำ แนะนาผู้เสวนา ประกอบด้วย
- คุณจินตนำ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เวลาเรียน/ผล
การเรียน/สถานภาพ/เกียรตินิยม/การคิดเกรดเฉลี่ย/การขาด
สอบปลายภาค/เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา

ผลกระทบ ถ้ำไม่รู้/ ทำไมต้องรู้

- แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับงานวิชาการ เช่น ปฏิทินวิชาการ
- ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง/ล่าช้า/เสียเวลา/เสียโอกาส

- เป็นเครื่องมือติดตามการสาเร็จการศึกษา/ ตรวจสอบ
เกรด/ครบหลักสูตร/หากไม่ตรวจสอบจะกระทบต่อ
การสาเร็จการศึกษา/ประวัติต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนสาเร็จ เช่น ชื่อที่อยู่ นามสกุล วันเดือนปี
เกิด/วุฒิเดิมที่ใช้สมัคร
- หากเข้าระบบไม่ได้แสดงว่าพ้นสภาพ เนื่องจากชาระ
เงินล่าช้า

แหล่งข้อมูล

- คู่มือการใช้งานสารสนเทศ
- acdamic.pcru.ac.th
- pmis

ผู้รับผิดชอบ

คุณขวัญชัย
โทร 056717119
หรือ ภายใน 2504

กิจกรรม/หัวข้อ
- คุณคณพศ แผนการเรียน/ตารางเรียน-ตารางสอน/เพิ่มถอน/
ยกเว้น/ยกเลิก/โอนรายวิชา/เปิดกรณีพิเศษ/อาคารเรียน
- คุณทิพยำภำ การย้ายสาขา/การย้ายภาค/การขอใบรั บ รอง
การเป็นนักศึกษา/การขอใบรายงานผลการเรียน/การลาออก
- คุณรุศดำ กยศ. กับสถานภาพการเป็นนักศึกษา/การเบิกค่า
เล่าเรียนบุตรข้าราชการ/ช่องทางการชาระค่าเทอม/การช าระ
เงินกรณีชาระผ่านธนาคาร
ดำเนินรำยกำรโดย
อ.เอกชัย แสงโสดำ
อ.ยุภำ คำตะพล
- ถาม คุณจินตนำ
- สิ่งที่ต้องคานึงถึง เมื่อมานั่งเรียน คือ
- เวลำเรียนและกำรสอบ
 เวลาเรียนที่สามารถสอบได้
 การขอสอบปลายภาค กรณีขาดสอบ

- สถำนภำพ
 การพักการเรียน (ไม่สามารถพักการเรียนตั้งแต่เทอมแรก)
 การขอคืนสภาพ กรณีไม่จ่ายค่าเทอม /ขาดสภาพ
 การขอรักษาสถานภาพ (ชั้นปีสุดท้าย กรณีติด I)
 การพ้ น สภาพวั ด ผล (รี ไ ทร์ ) เกรดต่ ากว่ า เกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
- ผลกำรเรียน
 ระดับผลการเรียน (E-A)
 สัญลักษณ์แสดงสถานะผลการเรียน (I-W-P) และแนวทาง
ในการแก้ไข
 การคิดเกรดเฉลี่ย
 การขอลงทะเบียนเรียนแก้เกรด D หรือ รีเกรด
(กรณีเกรดเฉลี่ยไม่ผ่าน 2.00)

ผลกระทบ ถ้ำไม่รู้/ ทำไมต้องรู้

แหล่งข้อมูล

- คู่มือนักศึกษา ปี 2562
- เวลาเรียนที่มีผลต่อการสอบปลายภาค เพราะหากเวลา
เรียนไม่ถึง 80% จะหมดสิทธิ์สอบปลายภาค
- หากจาเป็นสามารถลา ลาป่วย ลากิจ (ขึ้นอยู่กับผู้สอน)
- หากไม่ขอสอบ จะส่งผลให้ผลการเรียนเป็น E และต้อง
ลงเรียนใหม่
- หากพ้นสถานภาพ อาจชาระค่าลงทะเบียนในเทอม
ต่อไปไม่ได้
- ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศได้ เช่น ดูเกรด
ไม่ได้
- เป็นแนวปฏิบัติหากพ้นสภาพจะขอคืนสภาพอย่างไร?
- การรู้ผลการเรียนจะช่วยให้นักศึกษาตรวจตนเองไม่ให้
พ้นสภาพเนื่องจากเกรดไม่ถึงเกณฑ์ / อาจตกหล่น /
อาจเรียนไม่ครบหลักสูตร
- ทราบแนวปฏิบัติในการแก้ไข เกรด E-I-W-P และเพิ่ม
เกรดในกรณีเกรดต่ากว่าเกณฑ์

ผู้รับผิดชอบ

คุณจินตนำ
โทร 056717119
หรือ ภายใน 1129

กิจกรรม/หัวข้อ

ผลกระทบ ถ้ำไม่รู้/ ทำไมต้องรู้
- เพื่อวางแผนการเรียนให้มีผลการเรียนในระดับสูง เป็น
เกียรติประวัติแก่ชีวิต

แหล่งข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

- เกียรตินิยม
 เงื่อนไขการได้เกียรตินิยม และการให้เกียรติบัตรเรียนดี
- อันดับ1 3.60 ขึ้นไป ไม่ติด E/P/D/D+ ไม่ยกเว้น ไม่รี
เกรด
- อั นดั บ 2 3.25-3.59 ไม่ ติ ด E/P/D/D+ ไม่ ย กเว้ น ไม่ รี
เกรด
- เกียรติบัตรเรียนดี 3.60 ขึ้นไป แต่สามารถ E/P/D/D+
- เกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำ
 เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
- เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
- ระยะเวลา
หลักสูตรกาหนด เพราะ มีนักศึกษาจานวนมากไม่
- โครงสร้างหลักสูตร
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งผลต่อ การพ้นสภาพ
- เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
การเป็นนักศึกษา เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ถาม คุณคณพศ สิ่งที่ต้องคานึงถึง ก่อนมานั่งเรียน คือ
- โครงสร้างหลักสูตร
 แผนการเรียน คือ รายวิชาการที่ต้องเรียนในแต่ละเทอม
ประกอบด้วย วิชาบังคับ ศึกษาทั่วไปแบ่งเป็นกลุ่ม วิชา
เลือก วิชาเลือกเสรี เตรียมฝึก และ ฝึกประสบการณ์/สห
กิจ
- ตารางเรียน-ตารางสอน
 คาบสอน/ผู้สอน/ห้องเรียน/เวลาเรียน/วันเวลาสอบ
- เพิ่ม-ถอน
 ระยะเวลาเพิ่มถอนตามปฏิทินวิชาการ

- ตรวจสอบก่อนที่จะรู้ว่าเรียนไม่ครบ ซึ่งจะทาให้
เสียเวลา

- คู่มือแผนการเรียน ปี 2562
- pmis

- เข้าเรียนตรงเวลา/ตรงห้อง/ตรงหมู่เรียน/ตรงผู้สอน

- ยกเลิก (ตามปฏิทินวิชาการ)
 กรณีนักศึกษาจ่ายค่าเทอมแล้วเรียนไม่ไหว
 กรณียกเว้นรายวิชาแล้วลืมถอน ต้องมายกเลิกภายหลัง

- กรณีเรียนตามแผน แต่ ติด E ต้องลงเรียนใหม่
- กรณีไม่เรียนตามแผน เช่น ปวส. ป.ตรี ที่ไม่จบ แล้วมา
เรียนใหม่ / เทียบยกเว้น / โอนรายวิชา
- เกรดจะได้ไม่ต้องติด E ซึ่งส่งผลต่อเกรดเฉลี่ยรวม ทา
ให้พ้นสภาพ ซึ่งถ้าถอดออกก่อน จะไม่นาหน่วยกิตไป
คานวณ

- เทียบยกเว้น

- เพื่อไม่ต้องเรียนรายวิชาซ้า เพื่อล่นระยะเวลาเรียน

- ตัวอย่างปฏิทิน
- pmis
- acdamic.pcru.ac.th

คุณคณพศ
โทร 056717119
หรือ ภายใน 1122

กิจกรรม/หัวข้อ
 กรณีเคยศึกษา ปวส./ ป.ตรี หรือ ไม่สาเร็จการศึกษา ป.
ตรี เกรดในรายวิชานั้นต้องไม่ต่ากว่า C และต้องเป็ย
รายวิชาที่มีในประกาศ
- โอนรายวิชา
 นารายวิชามาโอน เช่น กรณีย้ายสาขา เกรดเฉลี่ยรวม ไม่
ต่ากว่า 2.00
- เปิดกรณีพิเศษ
 กรณีนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
 กรณีนักศึกษายกเว้น
 กรณีนักศึกษาโอน
 กรณีตกค้าง (ภาคปกติ เรียนร่วมกับ กศ.ปช.)
ถาม คุณทิพยำภำ สาหรับคนหลายใจ เรียนแล้วเปลี่ยนใจ หรือ
ประสบปัญหาความไม่ถนัด/ พบว่าเทรนอาชีพเปลี่ยนไป/หรื อ
ประสบอุปสรรคปัญหาเวลาเรียนในภาคปกติ ?
- การย้ายสาขา
 เงื่อนไข เรียนไปแล้วอย่างน้อย 1 เทอม
 ครุศาสตร์ย้ายออกได้ แต่สาขาอื่นย้ายไปเรียนครุศาสตร์ไม่ได้
- การย้ายภาค (จากภาคปกติ ไป เรียน กศ.ปช.)
 เงื่อนไข เรียนไปแล้วอย่างน้อย 1 เทอม
 แนะนาให้ย้ายไปสาขาวิชาเดิม
- การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา
 แบบฟอร์ม และ เอกสารแนบ สาเนาบัตร ปปช.
- การขอใบรายงานผลการเรียน
 แบบฟอร์ม และ เอกสารแนบ สาเนาบัตร ปปช.

ผลกระทบ ถ้ำไม่รู้/ ทำไมต้องรู้

แหล่งข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

- เพื่อไม่ต้องเรียนรายวิชาซ้า เพื่อล่นระยะเวลาเรียน
- มีสิทธิได้เกียรตินิยม
- กรณีนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เนื่องจากไม่มีรายวิชาเปิดใน
เทอมนั้น ทาให้ลงทะเบียนไม่ครบหลักสูตร
- เนื่องจากไม่มีรายวิชาเปิดในเทอมนั้น ทาให้ลงทะเบียน
ไม่ครบหลักสูตร
คุณทิพยำภำ
โทร 056717119
หรือ ภายใน 2504
- ปฏิบัติได้ถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ต่อนักศึกษาเอง

- เพื่อประกอยการขอทุนการศึกษากรณีผู้ปกครองเบิกได้
/ กยศ. เพื่อแสดงสถานภาพ / ขอวีซ่า

- คู่มือนักศึกษา ปี 2562

คุณสุกัญญำ
โทร 056717119
หรือ ภายใน 1121

- กรณีย้ายสาขา / หรือ ถูกรไทร์ เพื่อนาไปเป็นหลักฐาน
ประกอบการยื่นขอยกเว้นรายวิชา หรือ เทียบโอน

- หากไม่ลาออก รายชื่อยังจะแสดงในระบบของ
- การลาออก
ส่วนกลาง และ รายชื่อจะซ้ากับมหาวิทยาลัยอื่น
 แบบฟอร์ม และ สาเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่
แจ้งไว้ในเอกสารรายงานตัว ลงนามโดยผู้ปกครอง
ถาม คุณรุศดำ
รู้หรือไม่ว่าสถานภาพทางการเงินมีผ ลต่อสถานภาพการเป็ น - ช่วยตรวจสอบสถานภาพ
นักศึกษา?
- มีช่องทางที่หลากหลาย

คุณรุศดำ
โทร 056717100
หรือ ภายใน 1125

กิจกรรม/หัวข้อ
ผลกระทบ ถ้ำไม่รู้/ ทำไมต้องรู้
รู้หรือไม่ว่า เราสามารถชาระเงินได้ช่องทางใด ในเวลาใดบ้าง? - มีระยะเวลาจากัด หากพ้นกาหนดจะเสียค่าปรับ
ใครเป็นบุตรข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจบ้าง จะทาอย่างไรจึง - กรณีผู้ปกครองมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียน ต้องรักษาสิทธิ์
จะรักสิทธิเหล่านั้นได้?
กยศ. กับสถานภาพการเป็นนักศึกษา/การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
ข้ าราชการ/ช่ องทางการช าระค่ าเทอม/การช าระเงิ นกรณี
ชาระผ่านธนาคาร
16.00-16.30น. ประเมินโครงการ
*อำหำรว่ำงเสิร์ฟระหว่ำงบรรยำย
**ถำมตอบ และ เล่นเกม ภำยหลังบรรยำยแต่ละประเด็นจบ
***กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

แหล่งข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

