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ข้อมูลพื้นฐานคณะศึกษาศาสตร์
ประวัติคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ เดิมเรียกว่า “คณะวิชาการการศึกษา” เป็นคณะที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยทักษิณ ก่อตั้งขึ้นมา
พร้ อ มกับ การเกิ ด ของวิ ท ยาลั ย วิชาการศึ ก ษา สงขลา เมื่ อ วั นที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ.2511 ซึ่ งต่ อ มาได้ รั บ การยกฐานะขึ้ น เป็ น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ในวันที่ 29 มิถนุ ายน 2517 และได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 4 ปี หลังจาก
นั้นได้พัฒนาภารกิจด้านต่าง ๆ จนกระทั่ง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 ก็ได้รับการจัดตั้งเป็นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ พร้อมกับการถือกาเนิดของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปรัชญา (Philosophy)
“การศึกษาพัฒนาปัญญา คุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์สังคม”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“องค์กรการเรียนรู้ สร้างครูดีทสี่ อนเก่ง บูรณาการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สู่สังคมยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการศึกษา สนับสนุนการวิจัยชุมชนในลักษณะการวิจัย
เชิงพื้นที่และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมภายใต้ความเชี่ยวชาญ บนฐานพื้นที่ และสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ สร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเกิดจิตสานึกทาง
วัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ (Goal)
1. สร้างความเป็นเลิศในการผลิตครูให้มีอัตลักษณ์ “ครูดีที่สอนเก่ง” มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มศักยภาพและขยาย
ฐานการผลิตครูและบัณฑิตทางการศึกษาให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
2. พัฒนาระบบกลไกวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ในศาสตร์ทางการศึกษา บูรณาการวิจั ยกลับการจัดการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ สร้างเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการจัดการความรู้
ค้นหาความเชี่ยวชาญ คลังความรู้ และนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
3. พัฒนาครูประจ าการให้เป็ นครูมือ อาชีพ ยกระดับมาตรฐานการศึ กษาในพื้น ที่ต ามนโยบายพิเ ศษและพื้นที่ จังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ พัฒนาระบบกลไกการจัดการศึกษาต่อเนื่องภายใต้ความเชี่ยวชาญบนฐานพื้นที่
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นผ่านกลไกการศึกษาส่งเสริมผู้เรียนให้มีอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้
5. พัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพิ่มคุณค่า
ประสบการณ์จากคุรุคลังสมอง มีส่วนร่วมบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
อัตลักษณ์ (Identities)
“ครูดีที่สอนเก่ง”
ค่านิยม (Values)
“คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นาพาสังคม”
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คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์
อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร
อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี
อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้าณรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์
อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง
อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน
อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดารงค์
อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม
อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
รักษาการแทนประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 สาขาวิชาจิตวิทยา
1. นางกาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คาปรึกษา)
2. นางดวงฤดี พ่วงแสง
อาจารย์ ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน)
3. นางสาวอาภากร ราชสงฆ์
อาจารย์ กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
4. นางสาววีนัส ศรีศักดา
อาจารย์ กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คาปรึกษา)
5. นางสาวชคดี ไวยวุทธิ
Master of Science (M.Sc.) Psychology of
Individual Differences (ลาศึกษาต่อ)
6. นายภูริทัต สิงหเสม
อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา)
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
1. นางพูนสุข อุดม
2. นายวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
3. นางอมลวรรณ วีระธรรมโม
4. นายนพเก้า ณ พัทลุง
5. นางสาวชวนพิศ ชุมคง
6. ว่าที่เรือตรีพัศรเบศวณ์ เวชวิรยิ ะสกุล
7. นางสาวมณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
8. นางสาววิภาฤดี วิภาวิน
9. นายกิตติธัช คงชะวัน
10. นางสาวอภิรตั น์ดา ทองแกมแก้ว
11. นางสาวชัชวีร์ แก้วมณี

รองศาสตราจารย์ กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (อุดมศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
อาจารย์ ปร.ด. (การศึกษา)
อาจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
อาจารย์ ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
อาจารย์ กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1. นางรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
2. นายศิลป์ชัย สุวรรณมณี
3. นางสาวสุนทรี วรรณไพเราะ
4. พ.ต.อ.ปรมะ สุวรรณโน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอ.ด. (การบริหารการศึกษา)
อาจารย์ กศ.ด. (ภาวะผู้นาทางการบริหารการศึกษา)
อาจารย์ ค.ด. (บริการการศึกษา)
อาจารย์ กศ.ด. (ภาวะผู้นาทางการบริการการศึกษา)
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1. นายเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์
2. นายคุณอานันท์ นิรมล
3. นายชัชวาล ชุมรักษา
4. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพล จันทร์พรหม
5. นายขรรค์ชัย แซ่แต้
6. นางสาวจินตนา กสินันท์
7. นางสาวนวพรรษ รัตนบุญทวี
8. นางนุชนาฏ ใจดารงค์
9. นางสาวเพ็ญนภา สุวรรณวงศ์

รองศาสตราจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน)
อาจารย์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
อาจารย์ ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา)
อาจารย์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

 สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
1. นางเรวดี กระโหมวงศ์
2. นางกฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
3. นางณัชชา มหปุญญานนท์
4. นางสุธาสินี บุญญาพิทักษ์
5. นายชัยลิขติ สร้อยเพชรเกษม
6. นายเมธี ดิสวัสดิ์
7. นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี
8. นางวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน
9. นางสาวเสาวรส ยิ่งวรรณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลทางการศึกษา)
อาจารย์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
อาจารย์ กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
อาจารย์ กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
อาจารย์ กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
อาจารย์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
อาจารย์ ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)

 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1. นายสิงหา ประสิทธิ์พงศ์
2. นายเกษม เปรมประยูร
3. นางสาวสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)
อาจารย์ ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)
อาจารย์ ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)

 สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
1. นายน้อม สังข์ทอง
2. นายสุนทรา กล้าณรงค์
3. นายเกษม พันธุสะ
4. นางวิไลพิน แก้วเพ็ง
5. นายชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์
6. นายสิงหา ตุลยกุล
7. นางอรพิน ทิพย์เดช
8. นายภิญโญ โชติรตั น์
9. นายธีรพันธ์ สังข์แก้ว
10. นายคัชชา ศิริรัตนพันธ์
 สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
1. นางสาวศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล
2. นางณัฐนันท์ ทองมาก
3. นางสาววรินธร เบญจศรี

รองศาสตราจารย์ กศ.ม. (พลศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Human Movement)
University of South Australia
อาจารย์ กศ.ด. (การบริหารพลศึกษา)
อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา)
อาจารย์ ศศ.ม. (พลศึกษา) (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ ศศ.ม. (พลศึกษา) (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)
อาจารย์ กศ.ม. (พลศึกษา)
อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
อาจารย์ กศ.ม. (พลศึกษา)
Ph.D. in Foreign and Second Language Education
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO
สหรัฐอเมริกา
Ed.D. Applied Educational Studies OKLAHOMA
STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
อาจารย์ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)

 สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ (ต่อ)
4. นางสาววิภาดา พินลา
5. นางสาววิภาพรรณ พินลา
6. นายกิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
7. นายธีรยุทธ์ เกณบุตร
ข้อมูลการติดต่อกรณีฉุกเฉิน
 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้บริหาร
- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร)
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี)
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
(อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล)
กลุ่มงานพัฒนานิสิต
- นางสาวอุสุมา ดิสวัสดิ์
กลุ่มงานวิชาการและบริการการศึกษา
- นางสาวปัทมา สานักโหนด
- นางมาริสา ปานงาม
สาขาวิชาจิตวิทยา
- ประธานสาขาวิชา (อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง)
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อาจารย์ กศ.ม.การมัธยมศึกษา (การสอนสังคมศึกษา)
อาจารย์ กศ.ม.การมัธยมศึกษา (การสอนสังคมศึกษา)
อาจารย์ กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
อาจารย์ กศ.ม. (ภาษาไทย) (ลาศึกษาต่อ)

เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อภายใน 3000
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ 081-8984879
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อภายใน 3001
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ 081-3688587
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อภายใน 3901
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ 087-6435057
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อภายใน 3101
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ 086-4493265
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อภายใน 3053
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ 081-3686806
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อภายใน 3053
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ 091-0471789
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อภายใน 3105
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ 091-0453851
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ 089-6590115
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อภายใน 3201
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ 083-1843318

 ฝ่ายกิจการนิสิต
- หัวหน้าฝ่าย (นายมัฆวัต วิไลลักษณ์)

เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อภายใน 7301
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ 084-5258077

 ภารกิจบริการอนามัย
- นางรพีพร อุปัชฌาย์

เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อภายใน 7308
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ 086-2943049

บทบาทและหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
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บทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
1. บทบาทและหน้าที่ต่อมหาวิทยาลัย
1.1 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตโดยทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงาน
1.2 รับนโยบายด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านกิจการนิสิตไปปฏิบัติเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมของ
มหาวิทยาลัย
1.3 เป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร/การเรียนการสอนและปัญหาต่างๆ ของนิสิตรวมทั้งข้อเสนอ
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้บริหารและนักวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. บทบาทและหน้าที่ต่อนิสิต
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาด้านวิชาการ เช่น แผนการเรียน การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียน โดยกาหนดเวลาให้เข้า
พบเพื่อขอคาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
2.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัยให้นิสิตควรรู้เพื่อที่จะปฏิบัติได้ถูกต้อง
2.3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการที่นิสิตจะพึงได้รับ เช่น ทุนการศึกษา การรักษาพยาบาลเบื้องต้น งานพิเศษเพื่อหา
รายได้ช่วยเหลือตนเอง
2.4 ให้คาปรึกษาแนะนานิสิตที่มีปัญหาส่วนตัว เพื่อการแก้ปัญหาและช่วยนิสิตให้มีการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น
ด้านสังคม บุคลิกภาพ
2.5 พิจารณาคาร้องต่าง ๆ ของนิสิต และดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
2.6 ให้การรับรองนิสิต เมื่อนิสิตต้องการนาไปแสดงแก่ผู้อื่น
2.7 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือและเพื่อประโยชน์ของนิสิต
2.8 เสนอปัญหาต่าง ๆ ของนิสิตต่อคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจาคณะ
2.9 จัดรวบรวมข้อมูลนิสิตในที่ปรึกษา เช่น ประวัติส่วนตัว การลงทะเบียนวิชาเรียน ผลการเรียนนิสิต ปัญหาเรื่องต่าง
ๆ ของนิสิต และการช่วยแก้ปัญหาที่พบบ่อยของนิสิตที่ขอรับทุนประเภทต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การเป็น
ตัวแทนนิสิตปฏิบัติการเฉพาะกิจ เป็นต้น
ข้อปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
1. ข้อปฏิบัติโดยทั่วไป
1.1 ศึกษารายละเอียดในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ทราบกฎระเบียบบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย วิธีดาเนินการ
ข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้คาปรึกษาแนะนานิสิต
1.2 นัดพบนิสิตที่อยู่ในความดูแลทั้งหมดก่อนวันลงทะเบียนเรียน เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติและระเบียบ
ต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนิสิต
1.3 นัดพบนิสิตที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด เมื่อทราบผลการเรียนกลางภาคเพื่อทราบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนิสิต
1.4 ติดตารางไว้ที่ทางาน เพื่อให้นิสิตเข้าพบอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
1.5 ให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่นิสิตในโครงการพิเศษหรือนิสิตที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ
1.6 เขียนบันทึกการพบนิสิตโดยใช้แบบบันทึก
1.7 เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการให้ปรึกษาแนะนานิสิต ให้ขอคาแนะนาจากคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ประจาคณะ
1.8 สนใจติดตามข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการให้การปรึกษาแนะนานิสิต
1.9 สนใจติดตามข่าวสังคมและการเมือง เพื่อให้ทันเหตุการณ์ทันสมัยอยู่เสมอ
1.10 สนใจที่จะพัฒนาตนเองทั้ งในด้านเทคนิคในการให้การปรึกษาและด้านอื่น ๆ เพื่อให้มีลักษณะของอาจารย์ที่
ปรึกษาที่ดี
1.11 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา
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2. ข้อปฏิบัติเฉพาะกรณี (การลงทะเบียนเรียน)
2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาควรนัดนิสิตในที่ปรึกษามาพบก่อนการลงทะเบียนเรียน เพื่อปรึกษาหารือให้คาแนะนาชี้แจง
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในวันลงทะเบียน
2.3 ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในวันลงทะเบียนได้ ให้มอบหมายอาจารย์อื่นในสาขาวิชา
เดียวกันหรือประธานสาขาวิชา เพื่อทาหน้าทีแ่ ทนโดยให้แจ้งให้สานักทะเบียนและนิสิตทราบก่อน
2.4 ก่อนลงชื่อในแบบฟอร์มลงทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มผู้เรียน
และจานวนหน่วยกิตในแบบฟอร์มการลงทะเบียน
2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตรวจสอบจานวนหน่วยกิตให้ถูกต้องตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
2.6 อาจารย์ที่ปรึกษาควรเน้นเรื่องของการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามแผนการเรียนโดยเฉพาะรายวิชาชีพครูเพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตของหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาขององค์กรวิชาชีพครู
3. ข้อปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะกรณี (การเพิ่ม-ถอนรายวิชา)
3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาควรถามถึงสาเหตุของการเพิ่ม-ถอนวิชานั้น ๆ ก่อนการลงชื่อในแบบฟอร์ม
3.2 ตรวจสอบว่าการเพิ่ม-ถอน นั้นถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือไม่และเป็นไปตามแผนการเรียน และ มคอ.2
หรือไม่ มีความเหมาะสมกับศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่อย่างไร
4. ข้อปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะกรณี (ทุนการศึกษา)
4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาควรสอบถามความต้องการทุนการศึกษาของนิสิต หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจาเป็นที่ต้องให้
ความช่วยเหลือและบันทึกข้อมูลเหล่านั้นไว้เพื่อสามารถใช้ได้ทันที
4.2 พิจารณาคัดเลือกจัดอันดับนิสิตที่สมควรได้รับทุนการศึกษา เพื่อเสนอขอรับทุนการศึกษา
4.3 บันทึกแจ้งความจาเป็นและข้อมูลประกอบเกี่ยวกับความต้องการและความจาเป็นของนิสิตให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาทราบ
5. ข้อปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะกรณี (ปัญหาของนิสิต)
5.1 แนะนาให้นิสิตในที่ปรึกษาไปใช้บริการที่ สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ หรือฝ่ายกิจการนิสิต เมื่อนิสิตมี
ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ การเลือกสาขาวิชาเอก หรือปัญหาด้านส่วนตัวที่ลึกซึ้ง
6. การจัดนิสิตและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
6.1 กลุ่มงานวิชาการฯ ขอรายชื่อคณาจารย์ที่ปรึกษาจากประธานสาขาวิชา/ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รวมทั้งคณะผลิตร่วม โดยสาขาวิชาที่ผลิตร่วมจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจากทั้ง 2 คณะ
6.2 คณะศึก ษาศาสตร์ แต่ งตั้ งอาจารย์ ที่ ปรึ กษาทางวิ ชาการตามรายชื่ อที่ ได้รั บจากประธานสาขาวิชา/ประธาน
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ระบบ
6.3 ให้อาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบนิสิตจนสาเร็จการศึกษา
7. การประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ทาการประเมินผลทั้งกระบวนการดาเนินงาน (Process evaluation) และประเมินผลที่เกิดจากระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา (Product evaluation) โดยมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL)
ที่เกิดกับผู้เรียน ดังนี้
7.1 การประเมินกระบวนการ การประเมินการดาเนินงานและการประสานงานนั้นควรประเมินเป็นประจาทุก ๆ สอง
หรือสามปี เพื่อให้ได้ข้อมูลมาปรับปรุงการดาเนินงานและการประสานงานของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่าเสมอ
7.2 การประเมินผลที่เกิดจากระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นการประเมินความคิดเห็นของนิสิตต่อการให้การปรึกษาของ
อาจารย์ การประเมินผลในกรณีนี้ควรวางแผนการประเมินผลให้รอบคอบโดยให้การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตก่อน
และหลังการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงเวลาของการประเมินในกรณีควรห่างกันประมาณสองปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตเห็น
ผลของการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างชัดเจน
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7.3 ประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL) ที่เกิดกับผู้เรียน
7.4 คณะศึกษาศาสตร์และหลักสูตรร่วมประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่
แนวปฏิบัติที่ดี
8. ข้อปฏิบัติของผู้บริหาร (คณบดีและประธานสาขาวิชา)
1.1 สนับสนุนการดาเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
1.2 กากับติดตามประเมินผลการดาเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
1.3 ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหาแนวทางเพื่อปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดียิ่งขึ้น
1.4 ชมเชย ยกย่อง ส่งเสริมและให้บาเหน็จความดีชอบแก่อาจารย์ที่ปรึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
สาหรับคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดแี ละจรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กาหนดไว้ดังนี้
1. คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี
1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ดี
1.2 มีความรับผิดชอบดี
1.3 ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนิสิต
1.4 มีความรู้กว้างขวางและทันเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
1.5 มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
1.6 มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ปัญหา
1.7 มีความเมตตากรุณา
1.8 ไวต่อการรับรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว
1.9 มีหลักจิตวิทยาในการให้การปรึกษาและมีจรรยาบรรณ
1.10 มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้
1.11 รู้บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี
2. จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.1 จะต้องรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตัวของนิสิต กรณีที่จาเป็นต้องนาเรื่องปรึกษากับเพื่อนร่วมงาน
ควรปกปิดหลักฐานการแสดงตัวของนิสิต
2.2 จะต้องพยายามช่วยเหลือนิสิตจนสุดความสามารถ หากนิสิตมีปัญหาเกินความสามารถที่จะช่วยได้ ควรส่งต่อให้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/สาขา เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยถูกต้องรวดเร็ว
2.3 จะต้องคานึงถึงสวัสดิภาพ ผลเสียที่จะเกิดแก่นิสิตไม่กระทาการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นิสิตโดนไม่
เป็นธรรม และไม่เพิกเฉยหรือบ่ายเบี่ยงในกรณีที่สามารถช่วยเหลือนิสิตได้
2.4 จะต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตทาให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นต่อนิสิต

ระบบ/กลไกการให้คาปรึกษา
ทางวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
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ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
กลุ่มงานวิชาการฯ ขอรายชื่อคณาจารย์ที่ปรึกษาจากประธานสาขาวิชา/ประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งคณะผลิตร่วม
หมายเหตุ สาขาวิชาที่ผลิตร่วมจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจากทั้ง 2 คณะ
คณะศึกษาศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการตามรายชื่อที่ได้รับจากประธานสาขาวิชา/
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ระบบ

ปฐมนิเทศและให้ความรู้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กาหนดวัน และสถานที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนิสิตในวันปฐมนิเทศนิสิต

อาจารย์ที่ปรึกษาทาหน้าที่ให้คาปรึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา
ทบทวนระบบ

การจัดแผนการเรียน
วิชาการ
การให้คาปรึกษา/
การพัฒนา/การแก้ปัญหา

วิชาชีพ
วิชาชีวิต

ประสานงานกับกลุ่มงาน
วิชาการฯ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดระยะเวลา
การเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

อื่นๆ

ประเมินผลการให้คาปรึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนเพื่อการพัฒนา (ทุกปีการศึกษา)
ระบบระบบและกลไกการให้คาปรึกษาทางวิชาการฯ ปีการศึกษา 2561 ปรับปรุงจากปีการศึกษา 2560
โดย นางสาวปัทมา สานักโหนด

ขั้นตอนการให้คาปรึกษา
ทางวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
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ขั้นตอนการให้คาปรึกษาทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ที่ปรึกษาทาความรู้จักนิสิตและสร้างสัมพันธภาพ

ชี้แจงวิธีการให้คาปรึกษา ตลอดจนช่องทางการให้คาปรึกษา

จัดตารางการให้คาปรึกษา

ดาเนินการให้คาปรึกษาตลอดระยะเวลาที่นิสิตศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน
รายกลุ่ม ๔ ครั้ง/ภาคเรียน รายบุคคลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง /ทุกครั้งที่มีปัญหา
หรือเมื่อนิสิตต้องการผ่านการให้คาปรึกษาทุกช่องทาง
อาทิ FB / Line / E-mail / Face to Face

ทบทวนระบบ

ติดตามผล/ปรับปรุงการให้คาปรึกษา
บันทึกผลการให้คาปรึกษา
สรุปผลการให้คาปรึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนและสิ้นสุดปีการศึกษา
วางแผนการให้คาปรึกษาในปีการศึกษาถัดไป

ขั้นตอนการให้คาปรึกษาทางวิชาการฯ ปีการศึกษา 2561 ปรับปรุงจากปีการศึกษา 2560
โดย นางสาวปัทมา สานักโหนด

แบบฟอร์มที่ใช้สาหรับอาจารย์
ที่ปรึกษาทางวิชาการ
- แบบบันทึกการให้คาปรึกษาทางวิชาการ
- ทะเบียนประวัตินิสิต
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แบบบันทึกการให้คาปรึกษาทางวิชาการ

วัน/เดือน/ปี

ชื่อ – สกุล/กลุ่มนิสิต ที่ให้คาปรึกษา

เรื่อง/ประเด็นการให้คาปรึกษา

ช่องทางการให้
คาปรึกษา

การติดตาม/ผลที่ได้จาก การนัดครั้งถัดไป
การให้คาปรึกษา
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ทะเบียนประวัติ นิสติ คณะศึกษาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561
1. ข้อมูลส่วนตัว
1.1 ชื่อ – สกุล..................................................รหัสประจาตัว.................................ชั้นปีที่...........
วิชาเอก...............................................................คณะ............................................................
โทรศัพท์มือถือ................................................โทรศัพท์บ้าน...................................................
E-mail……………………………………………………………………
1.2 เกิดวันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ...................ศาสนา.......................................
1.3 ภูมิลาเนาเดิม จังหวัด...................................ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่.............................
ซอย.....................................ถนน.......................................ตาบล...........................................
อาเภอ.................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.............................
1.4 ชื่อบิดา.............................................อาชีพ..........................อาศัยอยู่บ้านเลขที่......................
ซอย...................................ถนน.......................................ตาบล.............................................
อาเภอ..........................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์............................
โทรศัพท์มือถือ.........................................................
1.5 ชื่อมารดา...........................................อาชีพ...........................อาศัยอยู่บ้านเลขที่...................
ซอย.......................................ถนน......................................ตาบล..........................................
อาเภอ......................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์มือถือ.........................................................
1.6 ชื่อผู้ปกครอง...................................อาชีพ..............................อาศัยอยู่บ้านเลขที่...................
ซอย.....................................ถนน.......................................ตาบล...........................................
อาเภอ....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์............................
โทรศัพท์มือถือ.........................................................
1.7 สถานภาพของบิดามารดา
อยู่ด้วยกัน

แยกกันอยู่

หย่าร้าง

1.8 จานวนพี่น้อง................คน เป็นบุตรคนที่..............พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้ว.................คน
กาลังศึกษาอยู่.....................คน
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1.9 รายได้ของครอบครัว
50,000 ขึ้นไป

30,000 – 49,999 บาท

10,000 – 29,999 บาท

ต่ากว่า 10,000 บาท

1.10 กิจกรรมที่ชอบ.....................................................................................................................
1.11 ความสามารถพิเศษ..............................................................................................................
1.12 อุดมคติในการทางาน............................................................................................................
1.13 ผลงานที่สะสม.....................................................................................................................
2. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
โรงเรียน
พ.ศ.ที่สาเร็จ
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา ตอนต้น
มัธยมศึกษา ตอน
ปลาย
3. ทุนการศึกษา
ชื่อทุน

กาลังศึกษา
อยู่ชั้น

โรงเรียน

พ.ศ.

จานวนเงิน

4. สุขภาพ
4.1 โรคที่เคยเป็น
1. ................................................................................................พ.ศ. ............................
2. ................................................................................................พ.ศ. ............................
3. ................................................................................................พ.ศ. ............................
4.2 การแพ้พิษ.......................................................................................................(ชื่อพิษ)
การแพ้ยา........................................................................................................(ชื่อยา)
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4.3 โรคประจาตัว
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
วิธีการแก้ไขเมื่อเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคประจาตัว .................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4.4 อุบัติเหตุ
1. ..............................................................................................................พ.ศ. ....................
2. ..............................................................................................................พ.ศ. ....................
3. ..............................................................................................................พ.ศ. ....................
5. ข้อมูลอื่นๆ
5.1 วิชาที่ชอบ

1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. ...................................................................................................................
5.2 กิจกรรมที่เคยทา
ชื่อกิจกรรม
กาลังศึกษาอยู่ชั้น
โรงเรียน
พ.ศ.

5.3 รางวัลที่เคยได้รับ
1. ..............................................................................................................พ.ศ. ....................
2. ..............................................................................................................พ.ศ. ....................
3. ..............................................................................................................พ.ศ. ....................
4. ..............................................................................................................พ.ศ. ....................
5.4 ความสามารถพิเศษ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

(ลงชื่อ).........................................................................
(...................................................................................)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
จานวน 10 หลักสูตร
1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความซื่อสัตย์สุจริต สาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิต สานึก และตระหนั กถึ งความสาคั ญ ของการดารงชีวิ ตและประกอบวิ ชาชีพ อย่ างมี
คุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
และนาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
และประกอบวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี เนื้อหา และมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เห็นความสัมพันธ์และ
ความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ หรือวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตร์เฉพาะ
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่า งยิ่งด้า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตรศึกษา
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และสามารถบูรณาการความรู้นาไปใช้ในการดารงชีวิ ต
ประจาวันและประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(6) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ
ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(7) ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์สาขาวิ ชาต่าง ๆ ที่มีต่อการดารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ การนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
(2) นาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์แ ละคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจั ดการเรี ยนรู้ แก้ปั ญหา การ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(3) มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานพัฒนาการเรียนการสอน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ประยุกต์และสื่อสารเชิงคณิตศาสตร์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการ
สอน และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการดารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการ
แก้ปัญหา
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1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นาโดยสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
(2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง มีความไวใน
การรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียน เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และองค์กร สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร เคารพในความแตกต่างและ
ปฏิบัติต่อผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เพื่อการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้
(2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสมและใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มี ทั ก ษะและความรู้ ภ าษาอั งกฤษหรื อ ภาษาต่ า งประเทศอื่ น เพื่ อ การค้ น คว้ า ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
(4) สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้ น และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
(5) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์
และสถิติพื้นฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ
ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
(3) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ อ ย่ า งบู ร ณาการ สามารถ
สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย
(4)
ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของการน าแนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การสอน การวั ด ประเมิ น ผล การจั ด การชั้ น เรี ย น การบั น ทึ ก และรายงานผลการจั ด การเรี ย นการสอน และ
การวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
2) สาขาวิชาเคมี
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกีย่ วกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพครูและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์สาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน
(2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
และนาความรู้เกีย่ วกับคุณธรรมพืน้ ฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
และประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
(3) ตระหนักถึงความสาคัญของการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
1.2 ความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ช าพื้ น ฐานทางด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์
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(2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาเคมี ไปใช้ในการดารงชีวิตและประกอบ
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนัก ถึงคุณค่ าและความสาคั ญของศาสตร์ส าขาวิชาเคมี ที่ มีต่อการดารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ
(4) มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางเคมี ที่สามารถนาไปพัฒนาการเรียนรู้
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านเคมี
(5) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ
ทางเคมี ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
((6 ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า การน าความรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การทางเคมี
ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
1.3 ทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
และสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา
(3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน และผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ตระหนัก ถึงคุณ ค่ าการใช้ วิถี ท างปัญ ญาในการดารงชีวิ ต การประกอบวิ ชาชีพ และ
การแก้ปัญหา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกใน
สังคม และหลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ
(3) เคารพในความแตกต่าง และปฏิบัติต่อผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับการใช้ภ าษาพู ด ภาษาเขีย น เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
(2) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน
ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์
และสถิติพื้นฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
1.6 ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
(2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(3) สามารถสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่ อบอุ่น มั่ นคง
ปลอดภัย
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(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การวัด
ประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
3) สาขาวิชาชีววิทยา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์สาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน
(2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
และนาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ในการดารงชีวิต
และประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
(3) ตระหนักถึงความสาคัญของการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครู
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ช าพื้ น ฐานทางด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ไปใช้ในการดารงชีวิตและประกอบ
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีต่อการดารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ
(4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอนชีววิทยา
(5) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ
ที่เกี่ยวข้องด้านชีววิทยา พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(6) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องด้าน
ชีววิทยา พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเชิงบูรณาการระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ ในการดารงชีวิตโดยใช้วิถีทางปัญญา
(3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน และผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการดารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการ
แก้ปัญหา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกใน
สังคม และหลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ
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(3) เคารพในความแตกต่างของผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
(2) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานใน
การสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
สถิติพื้นฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านชีววิทยาการวัด
ประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการทาโครงงาน
ชีววิทยา
(2) สามารถวางแผน ออกแบบการทดลองทางชีววิทยา ออกแบบปฏิบัติการสอน จัดการชั้น
เรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
(3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่ อบอุ่น มั่นคง
ปลอดภัย
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียนมา
ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
4) สาขาวิชาฟิสิกส์
1.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความมรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
และค่านิยมที่ พึงประสงค์สาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน
(2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
และนาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
และประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
(3) ตระหนักถึงความสาคัญของการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ช าพื้ น ฐานทางด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ไปใช้ในการดารงชีวิตและประกอบ
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณ ค่าและความสาคัญของศาสตร์ สาขาวิชาต่างๆ ที่มี ต่อการดารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ
(4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการในศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และ
ฟิสิกส์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา

19
(5) มีสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ
ในศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(6) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่างๆ
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมและ
สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่างๆ ในการดารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา
(3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเกี่ยวกับการแนวคิดทฤษฎีและหลักการ
ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ของศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการ
สอน และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการดารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการ
แก้ปัญหา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกใน
สังคม และหลักการทางานและอยูร่ ่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ
(3) เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและ เป็นมิตร
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
(2) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานใน
การสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์
และสถิติพื้นฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน การนาเสนอผลงานทางวิชาการสามารถเลือกรูปแบบ
การนาเสนอสารสนเทศตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุม่ บุคคล
1.6 ด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน
(2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง
ปลอดภัย

20
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนการวัด
ประเมินผลการจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
5) สาขาวิชาศิลปศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุ ณธรรมจริย ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ครู โดยเน้ น ความมี วินั ย ซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต
เสียสละ สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ขยัน อดทน ยึดหลักค่านิยมที่พึงประสงค์สร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืนมี
จิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
(2) ตระหนักและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย
ในสังคมพหุวัฒนธรรมสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินและนาความรู้ทางศิลปะจรรยาบรรณวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพด้านศิลปะ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและเกิดสันติสุข
1.2 ด้านความรู้
1.1.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
(1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจวิ ช าพื้ น ฐานทางด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ ตลอดจนศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชีวิต
และสังคม
(2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลั กการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(3) มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ทักษะในการปฏิบัติทางศิลปะ
(4) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานความรู้
ตามหลักวิชาการทางศิลปะ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(5) มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆเห็น
ความสัมพันธ์และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆให้เข้ากับวิถีธรรมชาติ ชีวิ ตและสังคม นาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตและประกอบ
วิชาชีพทางศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
(2) มีความมุ่งมั่นใฝ่รู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมนาความรู้ทางศิลปศึกษาไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สังคมและ
ปรับตัวแก้ปัญหาต่าง ๆในการดารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา
(3) ศึกษารวบรวมวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปใช้ กับการสอนศิลปศึกษาและประยุกต์ใช้กับการดารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญาสามารถ
ปรับตัวและแก้ปัญหาต่าง ๆได้
(4) เข้าใจและใช้ทักษะตามหลักวิชาการและวิชาชีพศิลปะ สาหรับการจัดการเรียนการสอน
และปฏิบัติงานสร้างสรรค์ตลอดจนหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง เคารพระเบียบ
สังคม และสมาชิกในสังคม ยึดหลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ มี จิตอาสา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้
คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่นสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกของชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข และมี
ประสิทธิภาพ
(3) เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เคารพในความ
แตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร
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(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น นาเสนอ
และสื่อสารโดยใช้ภาษาประจาชาติและภาษาที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับศิลปะได้
(3) สามารถสื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการทางศิลปะสู่ผู้เรียนและสังคมได้ โดยใช้
ภาษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานในการสื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการสืบค้น ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
ศิลปะและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งวิทยาการอื่นๆได้
6) สาขาวิชาภาษาไทย
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูสาหรับครูภาษาไทย
(2) มีคุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความ
เข้าใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและใช้
ดุลยพินิจโดยคานึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านภาษาไทย อย่าง
กว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
(2) ตระหนั ก รู้ ห ลั ก การและทฤษฎี ใ นองค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งบู ร ณาการทั้ งในศาสตร์
ภาษาไทย
และศาสตร์ต่าง ๆ
(3) สามารถต่อยอดความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษาไทย
(4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย
(5) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ
ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(6) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยไปใช้พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
1.3 ด้านทักษะปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา
(1) รู้จักใช้กระบวนการคิดแบบต่างๆ และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาไทยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
(2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาไทย
(3) สามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน
และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
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(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญา ความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางาน
อย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ในการดารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครูภาษาไทย
อย่างมีนวัตกรรม
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ทั้งของตนเองและสมาชิก สามารถทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่าง
เป็นกัลยาณมิตร เข้าใจผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมรณ์และสังคม
(2) เอาใจใส่ ช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหาให้แก่สมาชิกอย่างสร้างสรรค์
(3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในด้านต่าง ๆ
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตัวเลขเชิงสถิติ เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้และ
ประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
(2) สามารถประมวลผล แปลความหมายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ข้อมูลข่าวสาร ตัวเลขเชิงสถิติ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาภาษาไทย ในรูปแบบที่หลากหลาย
และสร้างสรรค์
(2) สามารถจัดการการเรียนรู้กับผู้เรียนได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาภาษาไทยอย่างบูรณาการ
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการจัดการการเรียนรู้สาขาวิชาภาษาไทย ได้อย่างเหมาะสม
7) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
และค่านิยมที่พึงประสงค์สาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน
(2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์
ประเมินและนาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงยั่งยืนและสันติสุข
(3) ตระหนักถึงความสาคัญของการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สหศาสตร์ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพครูและการดารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนั ก ถึ งคุ ณ ค่ าและความสาคั ญของศาสตร์ส าขาวิ ชาเอกและวิ ชาต่ า งๆที่ มี ต่อ การ
ดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
(4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
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(5) สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินและนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม
(6) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่ เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
1.3 ด้านทักษะปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆ
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่างๆในการดารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา
(3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆและการพัฒนาผู้เรียนและสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการดารงชีวิต การประกอบวิชาชีพและการ
แก้ปัญหา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกใน
สังคมยึดหลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีความรับผิดชอบและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
(3) เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็น
มิตร
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างเป็นกัลยาณมิตร
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขา
วิชาเอกและวิชาต่างๆเทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียน
การสอน
(2) สามารถใช้ภาษาพูดภาษาเขียนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและคณิต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ พื้ น ฐานในการสื่ อ สารการเรี ย นรู้ แ ละการจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาวิชาเอกและ
วิชาต่างๆเทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์และสถิตพิ ื้นฐานในการสือ่ สารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งมี
ดุลยพินิจในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน
1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้การวัดประเมินผลการจัดการชั้นเรียนการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
(2) สามารถวางแผนออกแบบปฏิบัติการสอนจัดการชั้นเรียนวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
(3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นมั่นคง
ปลอดภัย
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(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนการวัด
ประเมินผลการจัดการชั้นเรียนการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
8) สาขาวิชาสังคมศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของการเป็น
ครูสังคมศึกษาและค่านิยมที่พึงประสงค์สาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน
(2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์
ประเมินและนาความรูเ้ กี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
(3) ตระหนักถึงความสาคัญของการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ช าพื้ น ฐานทางด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สหศาสตร์ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์
(2) ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์ต่าง ๆของสาขาวิชาสังคมศึกษาที่มีต่อการ
ดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู
และการดารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์ต่าง ๆของสาขาวิชาสังคมศึกษาที่มีต่อการ
ดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
(4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(5) สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินและนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(6) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
1.3 ด้านทักษะปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมและ
สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่างๆในการดารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา
(3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
ผู้เรียนและสร้างสรรค์ องค์ ความรู้ห รือนวัตกรรมไปใช้ ในการพัฒ นาตนเอง การจัด การเรีย นการสอนและผู้เรี ยนอย่างมี
ประสิทธิภาพต่างๆและการพัฒนาผู้เรียนและสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ ในการพัฒนาตนเองการจัดการเรียน
การสอนและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการดารงชีวิตการประกอบวิชาชีพและการ
แก้ปัญหา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกใน
สังคมยึดหลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
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(2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีความรับผิดชอบและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
(3) เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็น
มิตร
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างเป็นกัลยาณมิตร
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
(2) สามารถใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานใน
การสื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์
และสถิติพนื้ ฐานในการสื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของสังคมศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลการจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัยในชั้นเรียน
(2) สามารถวางแผนออกแบบปฏิบัติการสอนจัดการชั้นเรียนวัดและประเมินผลการเรียนรู้
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนได้อย่างเหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง
ปลอดภัย
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนการวัด
ประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
9) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
และค่านิยมที่พึงประสงค์สาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน
(2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
และนาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
และประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
(3) ตระหนักถึงความสาคัญของการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ช าพื้ น ฐานทางด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์
(2) สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ นศาสตร์ ส าขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย และสาขาวิ ชาต่ า งที่
เกี่ยวข้องไปใช้ในการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนั กถึ งคุ ณค่ าและความสาคั ญของศาสตร์ส าขาวิ ชาการศึก ษาปฐมวั ย ที่มี ต่อ การ
ดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
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(4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(5) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ
ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(6) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่างๆ
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
และสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่างๆ ในการดารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา
(3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน และผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการดารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการ
แก้ปัญหา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกใน
สังคม และหลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ
(3) เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็น
มิตร
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับการใช้ภ าษาพู ด ภาษาเขีย น เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
(2) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน
ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
(1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน
(2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
(3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง
ปลอดภัย
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การวัด
ประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
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10) สาขาวิชาพลศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์สาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน
(2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
และนาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
และประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
(3) ตระหนักถึงความสาคัญของการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขา วิชาต่างๆ ไปใช้ในการดารงชีวิตและประกอบ
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่มตี ่อการดารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ
(4) มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกีย่ วข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน การจัดการเรียนการสอน การวิจยั และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ทางพลศึกษาและศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้องและสามารถประยุกต์กายวิภาค สรีรวิทยา และหลักกลศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกาย
(5) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และนาความรูเ้ กี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ
ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจยั และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(6) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผูเ้ รียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการศึกษามาบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนทางด้านพลศึกษาอย่างเหมาะสม
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทีเ่ กี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
และสามารถปรับตัวและแก้ปญ
ั หาต่างๆ ในการดารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา
(3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน และผู้เรียน
รวมทั้งสามารถนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาพลศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการดารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการ
แก้ปัญหาและมีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนพลศึกษา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกใน
สังคม และหลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ
(3) เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็น
มิตร
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(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
และเอาใจใส่ในบริบทความแตกต่างของผู้เรียนด้านวัฒนธรรม ศาสนา และพัฒนาการการเรียนรู้ อย่างเสมอภาค
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
(2) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน
ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์
และสถิติพื้นฐาน ในการสื่อสารข่าวสารข้อมูลด้านการเรียนรู้พลศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัยในชั้นเรียนทางด้านพลศึกษา
(2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง
ปลอดภัย
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การวัด
ประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียนทางด้านพลศึกษา
มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
จานวน 2 หลักสูตร
1) สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ELO 1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพนักวัดและประเมินผลทางการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
(2) แสดงความกล้าหาญทางจริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพนักวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา
(3) มีจิตสาธารณะ เสียสละ คานึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ELO 2 อธิบายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล การประเมินผล การวิจัย สถิติ และการ
ประกันคุณภาพ
ELO 3 ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกีย่ วข้องทางด้านการวัดผล การประเมินผล การวิจัย สถิติ และ
การประกันคุณภาพในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
(1) อธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล การประเมินผล การ
วิจัย สถิติ และการประกันคุณภาพ
(2) ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้
การวิจัย และการประกันคุณภาพ
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ELO 4 สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรการเรียนการสอน กับการวัดผล
ประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ
ELO 5 มีความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์งานด้านการวัดผล
การประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน กับ การออกแบบการวัดผล
ประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ
(2) ประเมินค่าองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องทางการวัดผล การประเมินผล การวิจัย และ
การประกันคุณภาพ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย
(3) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการพัฒนา
ผู้เรียนที่หลากหลาย
(4) สามารถคิดสร้างสรรค์งานทางด้านการวัดผล การประเมินผล และการประกัน
คุณภาพ โดยใช้กระบวนการวิจัย
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO 6 มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
ELO 7 แสดงออกถึงการมีภาวะผูน้ า-ผู้ตามทีด่ ี เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล
(1) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
(2) มีบุคลิกภาพที่ดี มีความขยัน แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(3) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
(4) ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
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1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO 8 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลข่าวสาร สามารถสื่อสาร และมีดุลยพินิจใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการคิดคานวณ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวัดผล ประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ
(2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ ภาษาพูดและภาษาเขียน
ทางด้านการวัดผล การประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ
(3) เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ด้านการวัดผล การประเมินผล การวิจัย
และการประกันคุณภาพได้อย่างเหมาะสม
(4) มี ทั ก ษะการสื่ อ สารทางภาษาไทยภาษาต่ า งประเทศ และน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์สาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน
(2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
และนาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
และประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
(3) ตระหนักถึงความสาคัญของการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู รวมถึงการประกอบสัมมาอาชีพ
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ความรู้ ค วามเข้ า ใจและเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ช าพื้ น ฐานทางด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ และมีความรู้และรอบรู้ใน
ศาสตร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ไปใช้ในการดารงชีวิตและประกอบ
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการความรู้ในด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีต่อการดารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ และมีความใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้และทักษะเพื่อการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาวิชาชีพ
(4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(5) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจั ดการเรียนการสอน การวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(6) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
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1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
และสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา และสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดารงชีวิ ตได้โดยวิถีทาง
ปัญญา
(3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน และผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้ไปพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการดารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และ
การแก้ปัญหา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกใน
สังคม และหลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร และมีความสามารถในการใช้ความรู้ในสาขาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียน และเพื่อนร่ วมงานด้วยความเข้าใจและเป็น
มิตร
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและวิชาชีพ และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างเป็นกัลยาณมิตร สามารถปรับตัว และทางานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิก
ของกลุ่ม
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับการใช้ภ าษาพู ด ภาษาเขีย น เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแลการปฏิบัติงาน
(2) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน
ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการสื่อสาร เผยแพร่ ประยุกต์และ
ใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์
และสถิติพื้นฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
จานวน 1 หลักสูตร
1) สาขาวิชาวิชาชีพครู
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และจรรยาบรรณวิชาชีพครูสาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความรู้ และความพอเพียงอย่างยั่งยืน
(2) ตระหนักและยอมรับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามกรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
(3) นาความรู้ในคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีค วามรู้ ความเข้ า ใจและเห็ นความสั ม พัน ธ์ ในศาสตร์ วิชาชีพ และศาสตร์ เ ฉพาะด้ า นที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
(2) ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์วิชาชีพและศาสตร์เฉพาะด้านที่มีต่อการ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในการดารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ
(3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรูใ้ นศาสตร์วิชาชีพและศาสตร์เฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถนาความรู้ที่ได้จากการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและผลการวิจัยไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์วิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดารงชีวิต
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง การทาความเข้าใจและการประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายสามารถคิดและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
(2) สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูล หรือประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลในกระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีปัญญา
(3) สามารถปรับตัวในสังคมแห่งการเรียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข
(4) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ตระหนั กถึ งคุ ณค่ าของการใช้วิ ถีท างปัญ ญาในการด ารงชี วิต และการประกอบอาชีพ ที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกในสังคม
หลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างสันติด้วยจิตสาธารณะ
(4) เคารพในสิทธิของบุคคลอื่นและเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(5) มีภาวะผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคม
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1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์
และสถิติพื้นฐานเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
(2) มีทักษะในการเลือกและประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และวิธีการทางสถิติในการศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันและการนาไปใช้ในวิชาชีพ
(3) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) มีความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษาเพื่อทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ พัฒนาการ และการปรับพฤติกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการ
ชั้นเรียน และการประเมินผลการเรียนรู้ ในบริบทจริงได้อย่างเหมาะสม
(2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ปญ
ั หาพฤติกรรมในชั้นเรียน
เพื่อนาไปสู่การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ
(4) บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ในบริบทจริง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
จานวน 1 หลักสูตร
1) สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาปรึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ELO 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการให้คาปรึกษา
(1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม
(3) มีภาวะผู้นาและผู้ตาม สามารถวินิจฉัยปัญหาข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญเชิง
วิชาการและวิชาชีพอย่างมีเหตุผล
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า ของความเป็นมนุษย์
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ELO 2-3 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการให้
คาปรึกษาทางจิตวิทยา
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญจากเนื้อหาที่ศึกษาใน
สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาปรึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ วิธีการ และเครื่อ งมือที่
เหมาะสมไปใช้ในการแก้ปัญหา
(3) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านจิตวิทยาการให้คาปรึกษา
(4) บูรณาการความรู้ด้านจิตวิทยาการให้คาปรึกษา กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ELO 4-5 สามารถนาทักษะทางปัญญาไปประยุกต์ใช้ในการให้คาปรึกษา
(1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างมีระบบ
(2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน เพื่อ
ใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่ แล้วนา
ข้อสรุปมาใช้
(4) สามารถประยุ ก ต์ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ เ กี่ ยวข้ อ งทางวิชาการและวิ ชาชีพ ด้ า น
จิตวิทยาการให้คาปรึกษา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO 6-7 บุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น และมีความรับผิดชอบต่อการ
ทางาน
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
(3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
(4) มีความสามารถใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการให้คาปรึกษาเพื่อบริการและพัฒนา
สังคม
ได้อย่างเหมาะสม
(5) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อนื่ ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO 8 บูรณาการองค์ความรู้ทางสาขาพลศึกษาจากการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และสังคม
(1) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ เพื่อการศึกษาอิสระและการวิจัย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสรุปประเด็นและการสื่อสาร
อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้วยการพูดและการเขียน ทั้งในการสื่อสารทั่วไปและเชิงวิชาการ
(3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่างๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและสามารถสืบค้น
ข้อมูลวารสารทั้งในและต่างประเทศ
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
จานวน 7 หลักสูตร
1) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพระเบียบข้อบังคับขององค์กรและ
สังคม
(3) มีภาวะผู้นาและผู้ตาม สามารถวินิจฉัยปัญหาข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญเชิงวิชาการ
และวิชาชีพอย่างมีเหตุผล
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเนื้อหาสาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
(2) สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการในสาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร์ หรื อ
คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ วิธีการ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
(4) สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ นสาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร์ หรื อ คณิ ต ศาสตร์ ห รื อ
คอมพิวเตอร์กับศาสตร์อื่น
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจ
(2) สามารถสื บ ค้ น รวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ น เพื่ อ ใช้
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่แล้วนาข้อสรุปมาใช้
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องทางวิชาการและวิชาชีพด้านสาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลาย ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
(3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) ความสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ด้านสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์หรือ
คอมพิวเตอร์ เพื่อบริการและพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
(5) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถบูรณาการความรู้ทางสาขาวิชาการวิจัยและประเมินกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และการปฏิบัติงานในหน้าที่
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(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสรุปประเด็นและการสือ่ สารอย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยการพูดและการเขียน ทั้งในการสื่อสารทั่วไปและเชิงวิชาการ
(3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน
1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
(1) ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
กับการจัดการศึกษา
(2) สามารถออกแบบ วางแผนปฏิบัตกิ ารสอน และวัดประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงาน
ผลการจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และทาวิจัยในชั้นเรียน ที่สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงยุคปัจจุบัน
(3) สามารถบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการ
เรียนรู้ในบริบทจริง
2) สาขาวิชาภาษาไทย
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีค วามเสี ย สละ และความซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ในฐานะนิ สิ ต ซึ่ งจะเป็ น บุ ค ลากรต้ น แบบทาง
การศึกษา
(2) ตรงต่อเวลา เคารพกฎเกณฑ์องค์กรรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในศาสตร์ภาษาไทยและ/หรือการ
สอนภาษาไทย
(2) สามารถวิ เคราะห์ปั ญ หา รวมทั้ งประยุ ก ต์ค วามรู้ ทัก ษะ และวิธี ก ารทางภาษาไทยใช้
แก้ปัญหาได้เหมาะสม
(3) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการภาษาไทย และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ภาษาไทยกับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบจากการเรียนภาษาไทย
(2) วิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และวิธีการทางภาษาไทยและ/หรือวิธีสอน
ภาษาไทยไปใช้แก้ปัญหาได้เหมาะสม
(3) ค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลทางภาษาไทยและ/หรือการสอนภาษาไทยจาก
หลักฐานใหม่ แล้วเลือกใช้ได้สอดคล้องกับยุคสมัย
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี สามารถในภาษาไทยสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถพูด อ่าน และ/หรือเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพื่อสรุปประเด็นได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูล และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างเหมาะสม
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3) สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ELO 1 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และตาม
จรรยาบรรณของนักวิจัยและประเมิน
(1) แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
(2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพนักวิจัยและประเมิน
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ELO 2 อธิบายหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย การประเมิน และการประกันคุณภาพ
(1) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและประเมิน
(2) สามารถนาความรู้ในศาสตร์ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินไปใช้ เพื่อบริการและ
พัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
ELO 3 สามารถออกแบบการวิจัย การประเมิน และการประกันคุณภาพ
(1) สามารถออกแบบการวิจัย การประเมิน และการประกันคุณภาพ เพื่อค้นหา
ข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่ แล้วนาองค์ความรู้และข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ELO 4 ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยและประเมินเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์องค์ความรู้และ
นวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนางาน และองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
(1) สามารถประเมินเพื่อการแก้ปัญหา ปรับปรุง และประกันคุณภาพของหน่วยงาน
หรือสถาบันการศึกษา
(2) สามารถค้นคว้าวิจัย รู้จักใช้ผลงานวิจัยและกระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) สามารถคิ ด วิ เคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ ก ระบวนการวิ จั ย และประเมิน เป็ น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ELO 5 บูรณาการองค์ความรูจ้ ากการวิจยั การประเมินและการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและสังคม
(1) สามารถบูรณาการความรู้ทางสาขาวิชาการวิจัยและประเมินกับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดองค์ความรูแ้ ละการปฏิบัติงานในหน้าที่
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO 6 มีความรับผิดชอบทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(1) มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพระเบียบข้อบังคับขององค์กรและ
สังคม
(2) มีม นุษยสัมพั นธ์ที่ดี และรับฟังความคิดเห็นของผู้ อื่ น รวมทั้งเคารพสิทธิและ
คุณค่าความเป็นมนุษย์
ELO 7 แสดงออกถึงความเป็นผู้นาทางวิชาการด้านการศึกษาและสังคม
(1) มีภาวะผู้นาและผูต้ าม สามารถวินิจฉัยปัญหาทางการศึกษา สังคม และบริหาร
จัดการเชิงวิชาการและวิชาชีพอย่างมีเหตุผล
(2) สามารถปรับตัว และทางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
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1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO 8 สามารถสื่อ สาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติด ตามความก้าวหน้า ทางวิชาการ และ
นาเสนอสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
(1) มีความใฝ่รู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านการวิจัยและประเมิน
นามาพัฒนาตนและวิชาชีพ
(2) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ เพื่อการวิจัยและประเมินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน
(4) สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสรุปประเด็น สื่อสารอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม โดยการพูด การเขียน ทั้งในการสื่อสารทั่วไป สื่อสารงานวิจัยเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจยอมรับ สื่อสารงานวิจัยเพื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจยอมรับ และนาเสนอเชิงวิชาการ
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ELO 1 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพนัก
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(1) ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ และซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม มีคุณลักษณะความเป็นนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(3) ภาวะผู้นาและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกต้อง
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ELO 2 อธิบายหลักการ ทฤษฎี และการจัดการทางเทคโนโลยีและสื่อหลอมรวมเพื่อการศึกษา
(1) อธิบายความรู้ หลักการทางทฤษฎีด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ELO 3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร และการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(1) ประยุกต์ความรู้ ทักษะ วิธีการ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
และบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ELO 4 วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
และบริบทเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเชิงระบบ เกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ความรู้และทักษะทีเ่ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาให้สอดคล้องกับปัญหาหรือการพัฒนาท้องถิ่น
ELO 5 ประเมินเพื่อออกแบบเทคโนโลยีการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมการเรียนรูไ้ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(1) คิดแก้ปัญหาและออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
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1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO 6 มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล รับผิดชอบและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(1) มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้นาและสมาชิกกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(2) รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO 7 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสารสนเทศ มีความสามารถในการ
สื่อสารและนาเสนอความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(1) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสรุปประเด็นและการสื่อสาร
อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยการพูดและการเขียน ทั้งในการสื่อสารทั่วไปและเชิงวิชาการ
(3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน
5) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ELO 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูในการปฏิบัติงาน
(1) แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นนักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ และเป็นแบบอย่างที่ดี
(2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านหลักสูตร
และการสอน
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ELO 2 มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางหลักสูตร
และการสอนในการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา
(1) มีความรู้และทักษะในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านหลักสูตรและการสอน
ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม
(2) มีความรู้ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร และให้คาปรึกษาด้ านการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในทุกระดับและทุกประเภท
(3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
และการสอน
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ELO 3-5 มีทักษะทางปัญญาและกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดวิจารณญาณ
(1) วิเคราะห์และวิพากษ์ หลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย
(2) วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยทางการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน
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(3) เป็นผู้นาในวิชาชีพ สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้และพัฒนาหลักสูตรและการสอน
อย่างต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใฝ่รู้ มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการทางานร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายทางด้าน
หลักสูตรและการสอน
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO 6 มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
(1) ทางานเป็นทีม ยอมรับกติกา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
ระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
(2) เคารพในความแตกต่างต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร
(3) มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO 7 มีความสามารถในการใช้ทักษะเชิงตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถสื่อสาร
กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(1) สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ สถิติ ตัวเลข เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและการสอน
(2) สามารถนาเสนอสารสนเทศด้านหลักสูตรและการสอนต่อสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
ELO 8 สามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน สามารถนาไปประยุกต์
และปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งประยุกต์ใช้ทักษะการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม
(1) สามารถวางแผน ออกแบบ หลักสูตรในสถาบันการศึกษาทุกระดับ
(2) สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับบริบทสังคม
6) สาขาวิชาพลศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ELO 1 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และตาม
จรรยาบรรณของนักพลศึกษา
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม
(3) มีภาวะผู้นาและผู้ตาม สามารถวินิจฉัยปัญหาข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญเชิง
วิชาการและวิชาชีพอย่างมีเหตุผล
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ELO 2 อธิบายหลักการ ทฤษฎีเกีย่ วกับพลศึกษาสุขภาพและกีฬา
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาทางพลศึกษา
และกีฬา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญ หา รวมทั้งประยุ กต์ค วามรู้ ทั กษะ วิธี การ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
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ELO 3 สามารถออกแบบการสอน การดูแล และส่งเสริมสุขภาพ กีฬา
(1) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และนาผลงานวิจัยไปพัฒนาการสอนพลศึกษาได้
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ELO 4 ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยและประเมินผลทางพลศึกษาเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์องค์
ความรู้และนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนางาน และองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
(1) สามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียน และสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ELO 5 บูรณาการองค์ความรู้ทางสาขาพลศึกษาจากการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และสังคม
(1) สามารถบูรณาการความรู้ทางพลศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO 6 มีความรับผิดชอบทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(1) มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพสิทธิ
ระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
ELO 7 แสดงออกถึงความเป็นผู้นาทางวิชาการด้านการศึกษาและสังคม
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถปรับตัวทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์พลศึกษาเพื่อบริการและพัฒนาสังคมได้อย่าง
เหมาะสม
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO 8 สามารถสื่อ สาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติด ตามความก้าวหน้า ทางวิชาการ และ
นาเสนอสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
(1) มีม นุษยสัม พัน ธ์ที่ดี สามารถสื่อ สารกั บกลุ่ มคนหลากหลาย สามารถปรั บตั ว
ทางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสรุปประเด็นและการสื่อสาร
อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยการพูดและการเขียน ทั้งในการสื่อสารทั่วไปและเชิงวิชาการ
(3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการข้อมูล ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และนาเสนอสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน
7) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีบริหารการศึกษา
(2) มีทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา
(3) มีความรู้ด้านการบริหารองค์การ
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1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด และการวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์ในเรื่องการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา
(2) มี ค วามสามารถในการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ที่ มี ก ารประมวลความคิ ด รวบยอด และการแปล
ความหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา
(3) มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ การวัดมาตรฐานการ
ออกข้อสอบ หรือกาหนดสถานการณ์เพื่อให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการ
ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้ร่วมงานและผู้เรียนด้วยมุมมองเชิง
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
(2) มีความใส่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลผู้เรียนและผู้ร่วมงานอย่างสร้างสรรค์
(3) มีความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบต่อองค์การและสังคม
(4) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (1) ทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มอี ยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษา
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม การวัดมาตรฐานนี้อาจทาได้ใน
ระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในชั้นเรียน มีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
จานวน 2 หลักสูตร
1) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่ าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ลึกซึ้ง และกว้างขวางเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
บริหารการศึกษา
(2) มีทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา
(3) มีความรู้ด้านการบริหารองค์การ
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถวิเคราะห์ประเด็นสาคัญได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ใหม่ ๆ
(2) สามารถสั ง เคราะห์ ผ ลงานการวิ จั ย และทฤษฎี เ พื่ อ พั ฒ นาความรู้ ค วามเข้ า ใจใหม่ ที่
สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
(3) มีสามารถออกแบบและดาเนินการโครงการวิจัยในเรื่องที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็น ทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) สามารถวิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
(3) วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความเป็นผู้นาทาง
วิชาการและวิชาชีพ
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อนาไปใช้ในการค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่
สาคัญและซับซ้อน
(2) สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในด้านการบริหาร
การศึกษา
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในวงวิชาการ
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ELO 1 ปฎิบัติตนเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
(1) ยึดมั่ นในจรรยาบรรณวิ ชาชี พ และเป็ นผู้ น าในการส่งเสริมให้มีก ารประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในบริบททางวิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอย่างกว้างขวาง
(2) สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททาง
วิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยคานึงถึงความถูกต้องและส่วนร่วม
(3) มีส ามารถใช้ ดุ ลยพิ นิ จ อย่ า งผู้ รู้ ตั ด สิ นใจอย่ างหลั ก การที่ มี เหตุ ผ ลและยึ ด ถื อ
ค่านิยมอันดีงามในการแก้ปัญหาทางจรรยาบรรณเพื่อทบทวนแก้ไขในทางที่ถูกต้อง
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ELO 2 สามารถบู ร ณาการเทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มการศึ ก ษาน าไปสู่ ก าร
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ว
(1) วิเคราะห์เชื่อมโยงหลักการและทฤษฎีที่เป็นรากฐานทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น และในระดับที่สูงขึ้น
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(2) ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการด้า นเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อชี้น า
สังคมชุมชนท้องถิ่น เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างยังยืน
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ELO 3 ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการออกแบบ พัฒนา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(1) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในบริบทด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดย
เสนอแนะทางออกในการแก้ปัญหาทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถออกแบบและด าเนิ นการวิ จั ยและพั ฒ นาทางเทคโนโลยี แ ละสื่ อสาร
การศึกษาในประเด็นที่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติ ได้อย่างสร้างสรรค์
ELO 4 ประเมินคุณค่า และสังเคราะห์ผลการวิจัยรวมทั้งทฤษฎีเพื่อบุกเบิกและสร้างสรรค์องค์
ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(1) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ บูรณาการ
ศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO 5 มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล รับผิดชอบและมีภาวะผู้นาทางวิชาการ
(1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาที่โดดเด่นและสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ชี้นาองค์กรได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละจั ด การปั ญ หาด้ า นเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษาที่
ซับซ้อน วางแผนพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีทักษะในการขับเคลื่อนงานวิชาการร่วมกับผู้อื่น
(3) มีทักษะในการทางานเป็นทีม สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
รวมทั้งสามารถจัดการตนเองในการเป็นผู้นาหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO 6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการคัดกรองและจัดการสารสนเทศ มีความสามารถ
ในการสื่อสารและนาเสนอความรู้ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(1) คัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่สาคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้าน
ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้เป็นอย่างดี
(2) สื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการและรวมทั้ง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

ภาคผนวก
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559

ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
................................................................................
เพื่ อใหการจัด การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีเปนระบบ มี ป ระสิทธิภ าพ เกิดประโยชน$ ต %อนิ สิต และ
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห%งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559
จึงออกขอบังคับไวดังต%อไปนี้
ขอ ๑ ขอบั งคั บ นี้ เรี ย กว%า “ขอบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั กษิ ณ ว%าดวย การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2559”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแต%วันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใชสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ที่เริ่มเขาศึกษาตั้งแต%ปBการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป
ขอ 3 ใหขอบั งคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2552 และที่
แกไขเพิ่มเติม ยังมีผลบังคับใชกับนิสิตที่เริ่มเขาศึกษาก%อนปBการศึกษา 2559 ในขอที่ว%าดวยการจําแนกสภาพ
นิสิต การพนสภาพนิสิต และการอนุมัติใหปริญญาจนกว%านิสิตดังกล%าวจะสําเร็จการศึกษาหรือพนจากสภาพ
การเปนนิสิต
ขอ 4 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ฉบับ
ลงวั น ที่ 28 พฤษภาคม 2559 และขอบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว% า ดวย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2559 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โดยใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน
ขอ 5 การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งไม%ไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
และไม%ไดมีขอบังคับ หรือระเบียบอื่นใดกําหนดไว ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเปนรายกรณี และแจงผล
การพิจารณาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ 6 ในขอบังคับนี้
“ส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า ส%วนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลักดานการจัด
การศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“อธิการบดี” หมายความว%า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
“หัวหนาส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า หัวหนาส%วนงาน ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจ
หลักดานการจัดการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“หั ว หนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิ ช า” หมายความว%า หั ว หนาภาควิช าหรือประธาน
สาขาวิชาที่หัวหนาส%วนงานวิชาการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ลักษณะเดียวกับหัวหนาภาควิชา

-๒“คณะกรรมการผู รับผิ ดชอบหลั กสู ตร” หมายความว%า คณะกรรมการที่ ส %วนงานวิชาการ
แต%งตั้งจากอาจารย$ประจําหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ$มาตรฐาน
“อาจารย$ป ระจํ า ” หมายความว%า ผู ปฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ห นาที่ ห ลั ก ทางดาน
การสอนและการวิจัย
“ประธานหลักสูตร” หมายความว%า ผูรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งที่ส%วนงานวิชาการแต%งตั้ง
“อาจารย$ที่ปรึกษา” หมายความว%า อาจารย$ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต
“นิสิต” หมายความว%า นิสิตระดับปริญญาตรีและใหหมายความรวมถึงนิสิต นักศึกษาจาก
สถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
“นายทะเบี ย น” หมายความว%า ผู ที่ มหาวิทยาลัย แต%งตั้ งใหควบคุมดู แลทะเบี ย นนิ สิ ตของ
วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
“งานทะเบียนนิสิต” หมายความว%า หน%วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียน
นิสิตของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๑
ประเภทนิสิตและระบบการศึกษา
ขอ 7 ประเภทของนิสิต แบ%งออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้
7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบการศึกษา
ภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส%วนก็ได
7.๒ นิ สิ ต ภาคสมทบ หมายถึ ง นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรีย นเต็ ม เวลาและไม% เต็ มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคสมทบ ซึ่งเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส%วนก็ได
7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาเรียน โดยมีเงื่อนไขตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
7.๔ นิ สิ ต อาคั น ตุ ก ะ หมายถึ ง นิ สิ ต จากสถาบั น อื่ น ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นบางรายวิ ช าที่
มหาวิทยาลัยเปTดสอน
ขอ 8 ระบบการศึกษา
ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปBการศึกษาใหจัดการศึกษา ดังนี้
8.๑ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต ภาคปกติ แบ%ง ออกเปน ๒ ภาคเรี ย น ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของปBการ
ศึกษาดวยก็ได
8.๒ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต ภาคสมทบแบ%งออกเปน ๓ ภาคเรี ย น ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และภาคเรียนฤดูรอน
8.๓ ภาครีย นที่ ๑ และภาคเรีย นที่ ๒ ใหมี ระยะเวลาเรีย นและเวลาสอบไม%น อยกว%า ๑๘
สัปดาห$ โดยใหมีระยะเวลาเรียน ไม%นอยกว%า ๑๕ สัปดาห$
8.๔ ภาคเรี ยนฤดู รอน ใหมี จํ านวนชั่ วโมงการเรีย นในแต%ล ะรายวิ ชาเท%า กับ จํ านวนชั่ วโมง
การเรียนในภาคเรียนที่ ๑ หรือภาคเรียนที่ ๒

-๓8.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปBการศึกษาใหนับช%วงเวลาที่มีภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอนต%อเนื่องกัน
ขอ 9 “หน%ว ยกิ ต ” หมายถึ ง หน%ว ยที่ แ สดงปริ มาณการศึ กษาที่ กํา หนดไวในหลั กสู ต รในระบบ
ทวิภาค
9.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปVญหา ไม%นอยกว%า ๑๕ ชั่วโมงต%อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝXกหรือทดลอง ไม%นอยกว%า ๓๐ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๓ การฝXกงาน ฝX ก ภาคสนาม หรื อสหกิ จ ศึ กษา ที่ ใชเวลาฝX กไม% น อยกว% า ๔๕ ชั่ ว โมงต% อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ไม%นอยกว%า ๔๕ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
หมวดที่ ๒
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 10 ใหจัดหลักสูตรการศึกษา ดังนี้
10.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๒๐ หน%วยกิต
10.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๕๐ หน%วยกิต
10.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ใหมีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๘๐ หน%วยกิต
10.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๗๒ หนวยกิต
ขอ 11 กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้
11.๑ หลักสูตรปริญ ญาตรี (๔ ปB) ใหใชระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิ น ๘ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ
11.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) ใหใชระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิน ๑๐ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๕ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ
11.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ใหใชระยะเวลาการศึกษาไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษา
สํ า หรั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาภาคปกติ และอย% า งมากไม% เกิ น ๑๘ ปB ก ารศึ ก ษา สํ า หรั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ภาคสมทบ
11.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) ใหใชระยะเวลาศึกษาอย%างมากไม%เกิน ๔ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย%างมากไม%เกิน ๖ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ

-๔หมวดที่ ๓
การรับเขาเป-นนิสิต
ขอ 12 ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังต%อไปนี้
12.๑ สําเร็จการศึกษาไม%ต่ํากว%าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%าที่มหาวิทยาลัย
รับ รองเพื่ อเขาศึ กษาในหลั กสู ต รปริญ ญาตรีของมหาวิ ทยาลั ย ในส%ว นงานวิช าการใดส%วนงานวิช าการหนึ่ ง
ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
12.๒ สําเร็จการศึกษาไม%ต่ํากว%าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท%าที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อ
เขาศึ กษาในระดับ ปริญ ญาตรีตามหลั กสู ต รปริญ ญาตรี (ต%อเนื่ อง) ของมหาวิทยาลั ยในส%วนงานวิช าการใด
ส%วนงานวิชาการหนึ่ง ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
12.๓ มหาวิ ท ยาลั ย อาจอนุ ญ าตใหผู มี ป ระสบการณ$สู ง แต%ไม%สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เขาศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ไดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
12.๔ เปนผูมีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
12.๕ ไม%เปนโรคติดต%อรายแรง ซึ่งเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคที่จะเปนอุปสรรคต%อ
การศึกษา
12.๖ ไม%เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติผิดทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใด
ขอ 13 การรับผูสมัครเขาเปนนิสิต ทําไดดังนี้
13.๑ สอบคัดเลือก
13.๒ คัดเลือก
13.๓ รับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
13.๔ รับเขาตามขอตกลงหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจประกาศกําหนดเงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติในการรับผูสมัครเขาเปนนิสิตเพิ่มเติมจาก
ขางตนได
ขอ 14 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
14.๑ ผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตองเปนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตตามขอ 13
14.๒ ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วน
งานวิชาการใด จะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วนงานวิชาการนั้น
14.๓ ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตโดยสมบูรณ$ก็ต%อเมื่อไดรายงานตัว
เปนนิ สิต พรอมชําระเงินค% าบํ ารุงการศึ กษาและค% าเล%าเรียน และหรือค%าธรรมเนีย มอื่น ตามที่มหาวิทยาลั ย
กําหนด
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม%คืนเงินค%าบํารุงการศึกษา ค%าเล%าเรียน หรือค%าธรรมเนียมต%าง ๆ ให
ไม%ว%ากรณีใด ๆ

-๕14.๔ ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เขาเปนนิ สิ ต จะตองแสดงหลั ก ฐานคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กรณีที่ไม%สามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได ใหส%งเอกสารล%าชาภายใน ๑๐ วันทํา
การนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณี ที่นิสิตไม%สามารถแสดงหลักฐานไดใหนายทะเบียนเพิกถอนการ
รายงานตัวของบุคคลนั้น เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ตองระบุวันที่สําเร็จการศึกษา
อย%างชาไม%เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนวันรายงานตัว
14.๕ ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เขาเปนนิ สิ ต ไม%ส ามารถรายงานตั ว เปนนิ สิ ต ตามวั น เวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตใหรายงานตัวเปนนิสิตไดภายใน ๗ วัน ทั้งนี้นิสิตตองชําระ
เงินค%ารายงานตัวชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ ๔
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน
ขอ ๑5 การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร%วมกัน ดังนี้
15.๑ การศึ กษาแบบเต็ มเวลา ใหลงทะเบี ย นเรีย นในภาคเรีย นที่ ๑ และภาคเรีย นที่ ๒
ไม%นอยกว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
15.๒ การศึกษาแบบไม%เต็มเวลา ใหลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
15.๓ การศึ ก ษาแบบเฉพาะบางช% ว งเวลา เปนการจั ด การศึ ก ษาในบางช% ว งเวลาของ
ปBการศึกษา ตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๔ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอน
ทางไกลผ%านระบบการสื่อสารหรือเครือข%ายสารสนเทศต%าง ๆ ตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๕ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการศึกษาเปนรายวิชาหรือ
กลุ%มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเปนไปตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๖ การศึ กษาแบบนานาชาติ เปนการจั ด การศึ กษาโดยใชภาษาต% างประเทศทั้ งหมด
ซึ่งอาจจะเปนความร%วมมือระหว%างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน%วยงานในประเทศ หรือต%างประเทศ
และมีการจัดการที่มีมาตรฐานเช%นเดียวกับนานาชาติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๗ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.๘ การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.๙ รูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว%าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 16 การลงทะเบียนเรียน
16.๑ กํ า หนดวั น เวลา และวิ ธี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นในแต%ล ะภาคเรี ย นใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
16.๒ รายวิชาใดที่กําหนดใหเรียนบุรพวิชา นิสิตจะตองเรียนรายวิชานั้นแลว และสอบได
ระดับขั้น

-๖16.๓ รายวิ ช าใดที่ กํ า หนดใหเรีย นควบคู% นิ สิ ต ตองลงทะเบี ย นรายวิ ช าควบคู% พ รอมกั น
หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะตองงดเรียนรายวิชาควบคู%ในคราวเดียวกันดวย หากไม%งดเรียน
รายวิชาควบคู%งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต%อเนื่องควบคู%นั้นทันที เวนแต%ไดรับการอนุมัติจากหัวหนาส%วนงาน
วิชาการที่รายวิชาสังกัด
16.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ$ต%อเมื่อไดชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน
ของมหาวิ ท ยาลั ย เรี ย บรอยแลว นิ สิ ต ผู ใดชํ า ระเงิ น ค%า บํ า รุ งการศึ กษาและค% า เล% าเรี ย น ภายหลั งจากวั น ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองชําระเงินค%าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย
กรณีที่นิสิตที่ไม%ไดลงทะเบียนโดยสมบูรณ$ในภาคเรียนใด ภายในกําหนดวันตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย จะไม%มีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เวนแต%จะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับ
มอบหมายเปนราย ๆ ไป
16.๕ จํานวนหน%วยกิตในแต%ละภาคเรียน
16.๕.๑ นิสิตภาคปกติ
16.๕.๑.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%ต่ํากว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเวนใน
ภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
16.๕.๑.๒ นิสิตสภาพรอพินิจลงทะเบียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%เกิน ๑๘ หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ที่กําหนดตองไดรับอนุมัติจากอาจารย$ที่ปรึกษา
และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ทั้งนี้ตองไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน
๙ หน%วยกิต
16.๕.๒ นิสิตภาคสมทบ
16.๕.๒.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%ต่ํากว%า 9 หน%วยกิต และไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเวนใน
ภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
16.๕.๒.๒ นิ สิ ต สภาพรอพิ นิ จ ลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคเรี ย นที่ ๑ และ
ภาคเรียนที่ ๒ ไม%เกิน 18 หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ที่กําหนดตองไดรับอนุมัติจากอาจารย$
ที่ป รึกษา และหั วหนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิชา ทั้ งนี้ ไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรีย นฤดูรอน
ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
16.๕.๓ ในภาคเรียนที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเท%ากับหน%วยกิตที่
เหลือ ซึ่งต่ํากว%าเกณฑ$ที่กําหนดได
16.๕.๔ นิ สิ ต ภาคปกติ แ ละนิ สิ ต ภาคสมทบสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นร% ว มกั น ได
ต%อเมื่อไดรับการยินยอมจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจาก
หั ว หนาส% ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต สั งกั ด และจํ า นวนหน% ว ยกิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น จะตองเปนไปตามเกณฑ$
ขอ 16.๕ ทั้ ง นี้ นิ สิ ต ภาคปกติ ต องชํ า ระเงิ น ค% า ธรรมเนี ย มการลงทะเบี ย นเรี ย นร% ว มตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
16.๖ นิสิตสามารถลงทะเบียนในรายวิชาต%าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในระดับเดียวกัน
และสามารถนํ า รายวิช าดั งกล% าวมาเปนส%ว นหนึ่ งของหลั กสู ต รทั้ งนี้ โดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ผูรับ ผิ ดชอบหลั กสู ต รที่ รายวิช านั้ น สั งกั ด หั ว หนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิ ช าที่ รายวิช านั้ น สั งกั ด และ
หัวหนาส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรนั้นสังกัด

-๗ขอ 17 การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู โดยไม% นั บ หน% ว ยกิ ต รวมเขาในจํ านวนหน% ว ยกิ ตในภาคเรีย นและจํ านวนหน% ว ยกิ ต ตาม
หลักสูตร ตองดําเนินการดังนี้
17.๑ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย$ผูสอนในรายวิชานั้น โดยไดรับอนุมัติจาก
อาจารย$ที่ปรึกษา และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหงานทะเบียนทราบ
17.๒ ใหงานทะเบี ย นบั น ทึ ก ลงในใบแสดงผลการเรี ย นใน ช%อ งผลการเรี ย นว% า “AUD”
เฉพาะผูที่ผ%านการประเมินจากอาจารย$ผูสอน และมีเวลาเรียนไม%นอยกว%า รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้น
17.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไม%ใช%นิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียนบาง
วิชาเปนกรณีพิเศษ โดยเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 18 การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา
18.๑ การขอเพิ่ มรายวิ ช าหลั งสิ้ น สุ ด ตามขอ 16.๑ นิ สิ ต ตองไดรั บ อนุ มัติ จ ากอาจารย$
ผูสอน อาจารย$ที่ปรึกษา และหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหนายทะเบียนทราบ โดยนิสิตตอง
ชําระเงินค%าขอเพิ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห$แรกนับจากวันเปTดภาคเรียน
18.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามขอ 16.๑ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารย$ ที่ ป รึ ก ษาและไดรั บ อนุ มั ติ จ ากอาจารย$ ผู สอน อย%า งนอย ๗ วั น ทํ า การก%อ นวั น แรกของการสอบ
ปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ ๕
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ขอ 19 การมีสิทธิ์เขาสอบ
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม%นอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น นิสิตที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดและไม%ไดขอถอนรายวิชา ใหอาจารย$ผูสอนประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น F ในรายวิชานั้นเมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียน
ขอ 20 ใหผูสอนจั ดประเมิ นผลการเรียนระหว%างภาคเรียน และมี การวัด ผลเมื่ อสิ้น สุด ภาคเรีย น
อย%างนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา และใหดําเนินการส%งผลการประเมินผลการศึกษา
ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 21 ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา
21.๑ ระบบการประเมินผลการเรียนของแต%ละรายวิชาใหกระทําเปนแบบระดับขั้น ซึ่งมี
ความหมายและค%าระดับขั้น ดังนี้

-๘ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช (Fairly Good) ๒.๕
C
พอใช (Fair)
๒.๐
D+
อ%อน (Poor)
๑.๕
D
อ%อนมาก (Very Poor) ๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
21.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม%มีการประเมินผลเปนระดับขั้น ใหใชสัญลักษณ$แทน
ดังนี้
สัญลักษณ3
AUD
W
VG
G
S

ความหมาย
การเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit)
ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับดีมาก (Very Good)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับดี (Good)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับเปนที่พอใจ
(Satisfactory)
U
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับไม%เปนที่พอใจ
(Unsatisfactory)
I
การประเมินผลยังไม%สมบูรณ$ (Incomplete)
รายวิชาที่ตองใหสัญลักษณ$ VG, G, S และ U ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
หรือตามที่สภาวิชาการกําหนด
21.๓ นอกจากการแสดงผลการประเมิ น ผลเปนระดั บ ขั้ น ตามขอ 21.๑ หรื อ โดยใช
สัญลักษณ$ตามขอ 21.๒ ใหใชเครื่องหมายกํากับผลการเรียนในรายวิชา ดังนี้
เครื่องหมาย ความหมาย
#
รายวิชาที่ไม%คํานวณค%าระดับขั้น
##
รายวิชาที่โอนจากสถาบันการศึกษาอื่นหรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
###
รายวิชาที่เทียบโอนประสบการณ$
*
รายวิชาที่เทียบ/เรียนแทน
**
รายวิชาที่ยกเวนหน%วยกิต
21.๔ การใหระดับขั้น F หรือ U
อาจารย$ผูสอนใหระดับขั้น F หรือ U ในกรณีต%อไปนี้
21.๔.๑ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นแลวไม%เ ขาชั้ น เรี ย นในรายวิ ช านั้ น หรื อ มี เ วลาเรี ย น
นอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
21.๔.๒ นิ สิ ต ทุ จ ริ ต ในการสอบ โดยมี ห ลั ก ฐานการทุ จ ริ ต ใหอาจารย$ ผู สอน
ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เปนระดับขั้น F ทั้งนี้ไม%ตองรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต

-๙21.๔.๓ นิสิตที่ไดรับการใหสัญลักษณ$ I ตามขอ 21.๕ แต%ไม%ไดขอประเมินผลเพื่อ
แกสั ญ ลั ก ษณ$ I ใหเสร็ จ สิ้ น ภายใน ๓๐ วั น นั บ จากวั น เปT ด ภาคเรี ย นถั ด ไป หากพนกํ า หนดดั ง กล% า ว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ เปนระดับขั้น F หรือ U
21.๔.๔ นิสิตที่ไม%มีส%วนร%วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
ตามแผนหรื อกํ าหนดการจั ด การเรีย นการสอนและการสอบของรายวิ ช านั้ น ซึ่ งเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
21.๕ การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีต%อไปนี้
21.๕.๑ นิสิตที่มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ$ในขอ 19 แต%ไม%ไดสอบเพราะปƒวยหรือ
เหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด
21.๕.๒ อาจารย$ผูสอนและหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชานั้นเห็นสมควร
ใหรอผลการประเมินระดับขั้น
21.๖ นิสิตที่ไดรับสัญลักษณ$ I ตามความในขอ 21.๕ ในรายวิชาใดจะตองดําเนินการขอ
ประเมินผลเพื่อแกสัญลักษณ$ I ใหสมบูรณ$ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปTดภาคเรียนถัดไปตามระบบการศึกษา
หากพนกําหนดเวลาดังกล%าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ I เปนระดับขั้น F หรือ U โดยอัตโนมัติ เวนแต%
ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เห็นสมควรใหขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
ทั้ งนี้ ใหนํ า ผลการประเมิ น ที่ แ กสั ญ ลั ก ษณ$ I แลวมาคํ า นวณในภาคเรี ย นเดิ ม ที่ นิ สิ ต ได
สัญลักษณ$ I
21.๗ การใหสัญลักษณ$ W ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีต%อไปนี้
21.๗.๑ นิสิตไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น
21.๗.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น
21.๗.๓ ไดรั บ อนุ มั ติ จ ากหั ว หนาส% ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต สั ง กั ด ใหเปลี่ ย นจาก
สัญลักษณ$ I ที่นิสิตไดรับตามขอ 25.๑.๓ และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ$ I แลวแต%การปƒวยหรือเหตุ
สุดวิสัยยังไม%สิ้นสุด
21.๗.๔ นิ สิ ต ลาออกหรื อ เสี ย ชี วิ ต ก% อ นวั น สุ ด ทายของการประเมิ น ผลประจํ า
ภาคเรียนนั้น
21.๘ การนับ จํานวนหน%วยกิต เพื่ อใชในการคํานวณหาค%าระดับ ขั้นเฉลี่ยในภาคเรียนใด
ใหนับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น และไม%มีเครื่องหมายกํากับ ยกเวนรายวิชาที่เทียบ
หรือเรียนแทน
21.๙ การนับ จํานวนหน%วยกิตสะสมเพื่ อใหครบตามจํานวนที่ กําหนดในหลักสูตร ใหนั บ
เฉพาะหน%วยกิตของรายวิชาที่ไดระดับขั้น D ขึ้นไป และนับรวมกับหน%วยกิตที่ไดรับการยกเวนหน%วยกิต
21.๑๐ ค%าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคเรียนใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น
โดยนําผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับขั้นของแต%ละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหน%วยกิต
ตามขอ 21.๘
21.๑๑ ค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของที่นิสิตตั้งแต%เริ่มเขาเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยนําผลรวมของผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับขั้นของแต%ละรายวิชาที่
เรียนทั้งหมดเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหน%วยกิตรวมทั้งหมด
21.๑๒ รายวิ ช าที่ ไดสั ญ ลั ก ษณ$ I ไม%นํ าไปแสดงในใบแสดงผลการเรีย นแต%จั ด เก็ บ ไวใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต

- ๑๐ 21.๑๓ รายวิชาในหลักสูตรที่กําหนดใหผลการประเมินเปนสัญลักษณ$ S หรือ U อาจใหมี
ผลการประเมิน เปน VG หรือ G หรือ S หรือ U
ขอ 22 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
22.๑ การเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตไดระดับขั้นไม%ต่ํากว%า D นิสิตจะลงทะเบียนเรียน
ซ้ําอีกไดต%อเมื่อไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ํา
โดยไม%ไดขออนุ มั ติ จ ากหั ว หนาส%ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต นั้ น สั งกั ด ใหงานทะเบี ย นนิ สิ ต ถอนรายวิ ช าที่ นิ สิ ต
ลงทะเบียนเรียนซ้ําออก
22.๒ การเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตไดระดับขั้น F นิสิตจะดําเนินการอย%างใดอย%าง
หนึ่ง ดังนี้
22.๒.๑ นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้นที่ไดรับระดับขั้น F
22.๒.๒ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้นเปนกรณีพิเศษ (ลงทะเบียนเรียน
ซ้ําโดยไม% มีการเรียนการสอนและประเมิน ผลการเรียนจากการสอบเพี ยงครั้งเดียวเมื่อสิ้น สุดภาคเรียน) ใน
ภาคเรียนฤดูรอน
รายวิชาใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําเปนกรณีพิเศษและไดระดับขั้น F จะลงทะเบียน
เรียนซ้ําเปนกรณีพิเศษอีกไม%ได
นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นซ้ํ า เปนกรณี พิ เศษเพี ย งอย% า งเดี ย วตองชํ า ระเงิ น ค% า บํ า รุ ง
การศึ กษาและค% าเล% าเรีย นในอั ต ราหนึ่ งในสี่ ของอั ต ราค% าบํ ารุงการศึ กษาและค% าเล% าเรีย นตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
22.๒.๓ นิ สิ ต จะเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ในหมวดวิ ช าเดี ย วกั น แทนได โดยตองมี
หน%วยกิตเท%ากันหรือมากกว%ารายวิชาที่ไดรับระดับขั้น F
ทั้งนี้ใหอยู%ในดุลยพินิจของอาจารย$ที่ปรึกษา คณะกรรมการอาจารย$ประจําหลักสูตร
โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด ก%อนลงทะเบียนเรียน
ขอ 23 การจําแนกสภาพนิสิต
23.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ$ ไดแก% นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือนิสิตที่
สอบไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๑.๘๐
23.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก% นิสิตที่สอบไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต% ๑.๕๐ ถึง ๑.๗๙
23.๓ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําไดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนแต%ละ
ภาคเรียน ยกเวน นิสิตที่เขาศึกษาเปนภาคเรียนแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนที่สองนับตั้งแต%เริ่มเขาศึกษา และยกเวนภาคเรียนใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียนโดย
ไม%มีรายวิชาที่ไดรับผลการเรียนเปนระดับขั้นไม%ตองจําแนกสภาพนิสิต
23.๔ นิสิตจะตองตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองก%อนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป
ขอ 24 การทุจริตในการสอบ
นิสิตที่ทําการทุจริตดวยประการใด ๆ เกี่ยวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผูสอนจะใหระดับ
ขั้น F ในรายวิชานั้นแลว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย
วินัยนิสิตไดดวย

- ๑๑ หมวดที่ ๖
การลาพักการเรียน การรักษาสภาพนิสิต
และการเปลี่ยนประเภทนิสิต
ขอ 25 การลาพักการเรียน
25.๑ นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนต%อหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดได
ในกรณีต%อไปนี้
25.๑.๑ ถูกเกณฑ$เขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับมอบหมายเรียกเขา
รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
25.๑.๒ ไดรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว%า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
25.๑.๓ เจ็บปƒวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้ งหมดในภาคเรี ย นนั้ น ตามคํ า สั่ งแพทย$โดยมี ใบรั บ รองแพทย$จ ากสถานพยาบาลของทางราชการหรื อ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าดวยสถานพยาบาล ซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
25.๑.๔ มีความจําเปนส%วนตัวและไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวอย%างนอย ๑
ภาคเรียน
25.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน
25.๒ การขอลาพักการเรียนจะตองไดรับ ความเห็ นชอบจากอาจารย$ที่ปรึกษาและไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงใหนายทะเบียนทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ตองดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นก%อน ๗ วันทําการของวันเริ่มสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๓ การขอลาพั ก การเรี ย น ใหขออนุ มั ติ ค รั้ งละไม%เกิ น ๑ ภาคเรี ย น กรณี ที่ นิ สิ ต ยั งมี
ความจําเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนต%ออีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม%
25.๔ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู%
ในระยะเวลาการศึกษาดวย
25.๕ ในระหว%างที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นิสิตจะตองชําระเงินค%ารักษาสภาพนิสิต
ทุกภาคเรียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๖ ในกรณี ที่ นิ สิ ต เจ็ บ ปƒ วย ตามขอ 25.๑.๓ และไดชํ า ระเงิน ค% า บํ ารุ งการศึ กษาและ
ค%าเล%าเรียนในภาคเรียนที่ลงทะเบียนแลว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไม%ติดสัญลักษณ$ W
ได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทย$จากโรงพยาบาลของรัฐ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด
ทั้งนี้จะไม%ไดรับคืนเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียนคืน
ขอ 26 การรักษาสภาพนิสิต กระทําไดในกรณีต%อไปนี้ดวย
26.๑ นิสิตตองดําเนินกิจกรรมใดที่เปนส%วนหนึ่งของหลักสูตรโดยไม%ไดลงทะเบียนเรียนแต%
ตองไดรับการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น ใหนิสิตดําเนินการรักษาสภาพนิสิต
26.๒ นิสิ ตที่ เรียนครบตามโครงสรางหลักสู ตรแลวแต%ไม%ประสงค$จะขอสํ าเร็จ การศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยใหละเวนการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นดวยสาเหตุไดรับโทษทางวินัยหรือกรณีอื่น ๆ
ใหดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว%าจะขอสําเร็จการศึกษา

- ๑๒ 26.๓ ในกรณี ที่ นิ สิ ตไดรับ อนุ มัติใหรั กษาสภาพนิ สิตใหนั บ ระยะเวลาที่ รักษาสภาพนิ สิ ต
รวมอยูใ% นระยะเวลาการศึกษาดวย
ขอ 27 การเปลี่ยนประเภทนิสิต
27.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเปนนิสิตภาคสมทบ หรือนิสิตภาคสมทบจะเปลี่ยน
ประเภทเปนนิสิตภาคปกติได ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอย%างยิ่ง โดยความเห็นชอบจากหัวหนาส%วน
งานวิชาการที่นิสิตสังกัด โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดีและแจงใหนายทะเบียนทราบ ทั้งนี้นิสิตจะตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับและระเบียบต%าง ๆ รวมทั้งชําระเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามประเภทของ
นิสิตภายหลังจากไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนประเภทนิสิตแลว
27.๒ นิ สิ ต ที่ เปลี่ ย นประเภท จะตองมี เวลาเรี ย นในประเภทเดิ ม มาแลวอย% า งนอย ๑
ภาคเรียน
27.๓ ในกรณีนิสิตที่เปลี่ยนประเภทตองโอนจํานวนหน%วยกิตและผลการเรียนในประเภท
เดิมทั้งหมดที่ ไดเรียนมาแลวจะโอนเปนบางรายวิชาไม%ได และใหนั บระยะเวลาการศึกษาตั้งแต% เขาเรียนใน
ประเภทเดิม
หมวดที่ ๗
การยายสังกัดสวนงานวิชาการ การเปลี่ยนวิชาเอก - โท การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา
การรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น การรับโอนรายวิชา การยกเวนหนวยกิต
และการเทียบประสบการณ3
ขอ 28 การยายสังกัดส%วนงานวิชาการ
28.๑ นิสิตที่จะยายสังกัดส%วนงานวิชาการตองเปนนิ สิตที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญ ญาตรี
(๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
28.๑.๑ ไดลงทะเบี ย นเรี ย นในสั งกั ด เดิ ม มาแลวไม% น อยกว% า ๒ ภาคเรี ย น และมี
จํานวนหน%วยกิตรวมไม%นอยกว%า ๓๐ หน%วยกิต
28.๑.๒ ไม%เคยไดรับอนุมัติใหยายสังกัดมาก%อน
28.๑.๓ มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ$ที่ส%วนงานวิชาการที่นิสิตจะยายสังกัดกําหนด
28.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการยายสังกัด มีดังนี้
28.๒.๑ นิสิตตองแสดงเหตุผลประกอบการขอยายส%วนงานวิชาการ โดยใหอยูใ% น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการนั้น ๆ และ
แจงผลการยายสังกัดใหนายทะเบียนทราบ
28.๒.๒ นิ สิ ต ที่ ไดรับ อนุ มัติ ใหยายสั งกั ด ตองชํ าระเงิน ค%าธรรมเนี ย มตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา
28.๓ นิสิตที่ยายสังกัดส%วนงานวิชาการตองโอนรายวิชาและจํานวนหน%วยกิตทั้งหมดที่เคย
ไดเรี ย นมา จะโอนเพี ย งบางรายวิ ช าไม%ได และใหนํ า หน%ว ยกิ ต ดั งกล%า วมาคํ า นวณค%า ระดั บ ขั้ น เฉลี่ ย สะสม
ทุกรายวิชาดวย
28.๔ ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแต%วันที่เขาเรียนในสังกัดส%วนงานวิชาการเดิม

- ๑๓ ขอ 29 การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท
29.๑ นิสิตภาคสมทบ นิสิตทดลองเรียน และนิสิตอาคันตุกะ จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได
29.๒ นิสิตภาคปกติที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีการใหยกเวนหน%วยกิต จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได
29.๓ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาเอกไดเพียงหนึ่งครั้ง โดยตองลงทะเบียนเรียนใน
วิชาเอกเดิมมาแลวไม%นอยกว%า ๑ ภาคเรียน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงใหงานทะเบียนนิสิตทราบ
29.๔ นิสิต ภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิช าโทไดเพีย งหนึ่งครั้ง ทั้งนี้โดยความเห็น ชอบจาก
หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงให
งานทะเบียนนิสิตทราบ
29.๕ นิ สิ ตที่ ไดรับ อนุ มัติใหเปลี่ ย นวิช าเอกหรือวิ ชาโทตองชํ าระเงิน ค%าธรรมเนี ยมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 30 การเทียบรายวิชา
การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรเก%ากับหลักสูตรใหม%หรือ
การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาที่ขอเทียบตองเปนรายวิชาในหลักสูตร
ที่ใหม%กว%ารายวิชาตามหลักสูตรที่นิสิตตองเรียน เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตอง
ครอบคลุมเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตตองเรียนไม%นอยกว%ารอยละ ๗๕ โดย
ความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจําส%วนงานที่รายวิชานั้น
สังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 31 การโอนรายวิชา
การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือจากมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
31.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลว ยึดหลักเกณฑ$
ดังนี้
31.๑.๑ กรณีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาต%องานทะเบียน
นิสิต โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
31.๑.๒ กรณี นิ สิตเขาศึกษาในหลักสูตรใหม%หรือหลักสูตรปรับปรุง ใหดําเนิ นการ
ขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ$ขอ 30 ก%อนไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายให
โอนรายวิชา
31.๑.๓ รายวิชาที่โอนตองเปนรายวิชาที่นิสิตศึกษามาแลวไม%เกิน ๕ ปB นับถึงวันที่
ขอโอนรายวิชา และไดรับระดับขั้นไม%ต่ํากว%า C หรือไดรับค%าระดับขั้นไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
31.๑.๔ จํ า นวนหน% ว ยกิ ต ที่ ข อโอนรายวิ ช า ตองไม% เกิ น รอยละ ๔๐ ของจํ า นวน
หน%วยกิตตามโครงสรางหลักสูตรที่เขาศึกษา
31.๑.๕ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนมาคํานวณค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมรวม
ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว%าเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
เฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น

- ๑๔ 31.๑.๖ การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาตองดําเนิน การใหเสร็จสิ้น ภายใน
ปBการศึกษาแรกที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
31.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ยึดหลักเกณฑ$ดังนี้
31.๒.๑ รายวิช าที่ รับโอนตองเปนรายวิช าที่ นิ สิตไดลงทะเบี ยนเรีย นรายวิช าของ
สถาบันอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแลวไม%เกิน ๕ ปB
31.๒.๒ รายวิช าที่ รับโอนตองมี เนื้ อหาเที ย บเคีย งไดและครอบคลุ มกับ การศึ กษา
ระดับปริญญาตรี
31.๒.๓ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณค%าระดับขั้น
เฉลี่ยสะสมรวม ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว%าเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณค%าระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น
ทั้ งนี้ ก ารโอนรายวิ ช าของนิ สิ ต จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ใหเปนตามหลั ก เกณฑ$
ขอ 30
ขอ 32 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
32.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบ
เท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณได โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้
32.๑.๑ เปนผูมีความประพฤติดี
32.๑.๒ ไม% เปนผู ถู ก คั ด ชื่ อ ออก หรื อถู กไล% ออกจากสถาบั น อุ ด มศึ กษาใดมาก% อ น
เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
32.๑.๓ ไม%เปนผูพนสภาพการเปนนั กศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาเดิมเนื่ องจาก
ผลการศึกษาต่ํากว%าเกณฑ$การประเมินผลการศึกษา
32.๒ การรับโอนนิสิตนักศึกษา ตองผ%านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําส%วนงาน
วิชาการที่นิสิต นักศึกษาขอโอนเขาเรียน และตองผ%านการเทียบรายวิชา โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดี ที่ไดรับ มอบหมายโดยเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับโอนนิ สิ ตนั กศึ กษาจาก
สถาบันอื่น ทั้งนี้ใหยึดหลักเกณฑ$ ดังนี้
32.๒.๑ จะตองลงทะเบี ย นเรี ย นในสถาบั น การศึ ก ษาเดิ ม มาแลวไม%น อยกว%า
๑ ภาคเรียน
32.๒.๒ มี รายวิช าที่ ส ามารถเที ย บโอนกั บ รายวิช าของมหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ ไดไม%
นอยกว%า ๒๐ หน%วยกิต แต%ไม%เกิน ๖๐ หน%วยกิต และค%าระดับขั้นเฉลี่ยของรายวิชาเหล%านี้ตองไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
32.๒.๓ การสมั ค รขอโอนยายใหยื่ น คํ า รองถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ อย%า งนอย
๒ เดือนก%อนวันกําหนดลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่จะโอนเขาศึกษา
32.๒.๔ ระยะเวลาการศึ ก ษาใหนั บ ตั้ งแต%เริ่ ม เขาศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาเดิ ม
และตองศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณอย%างนอย ๒ ภาคเรียน

- ๑๕ ขอ 33 การยกเวนหน%วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเวนหน%วยกิตใหแก%นิสิตไดดังกรณีต%อไปนี้
33.๑ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณใหยกเวนหน%วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีไดทั้งหมด
33.๒ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่นใหยกเวนหน%วยกิตของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่
หลักสูตรสังกัด
33.๓ นิสิ ตที่ สําเร็จ การศึ กษาระดับ อนุ ปริญ ญาหรือประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้ นสู ง หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ใหเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณไม%นอยกว%า ๑๒
หน%วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
33.๔ รายวิช าในหมวดวิ ชาเฉพาะไดรับ การยกเวนเพิ่ มจากหมวดวิช าศึ กษาทั่ วไป โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
การดําเนินการตามขอ 33.๑ - 33.๔ ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ
การยกเวนหน%วยกิตตามขอ 33.๑ - 33.๔ งานทะเบียนนิสิตไม%ตองบันทึกรายวิชาที่ยกเวน
หน% ว ยกิ ต ในระเบี ย นนิ สิ ต แต%ใหระบุ ว% า ไดมี ก ารยกเวนหน%ว ยกิ ต จํ า นวนกี่ ห น%ว ยกิ ต ทั้ ง นี้ ใหนํ า จํ า นวน
หน% ว ยกิ ต รายวิ ช าที่ ย กเวนไปรวมในการพิ จ ารณาการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร แต%ไม%นํ าไปคํ า นวณ
ค%าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ 34 การเทียบประสบการณ$
มหาวิ ทยาลั ย อาจอนุ ญ าตใหนํ าประสบการณ$จ ากการปฏิ บั ติ งานของนิ สิ ต มาเที ย บโอน
ประสบการณ$ได ดังนี้
34.๑ ประสบการณ$ที่นํามาเทียบตองเปนประสบการณ$ที่ไดจากการปฏิบัติงานในระยะเวลา
ไม%นอยกว%า ๕ ปB
34.๒ การเทียบรายวิชากับประสบการณ$ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปBการศึกษาแรก
ที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย และตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรหัวหนา
ภาควิชา คณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด โดยไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ
34.๓ จํานวนหน%วยกิตรวมที่ไดรับจากการเทียบประสบการณ$ตองไม%เกิน รอยละ ๒๕ ของ
จํานวนหน%วยกิตรวมตามโครงสรางหลักสูตร
นิ สิต ตองเสนอหลักฐานที่ ไดจากการปฏิ บั ติ งาน ซึ่งมี รายละเอี ยดที่ ระบุ ถึงประสบการณ$
ดังกล%าวมากพอต%อการพิจารณาเที ยบประสบการณ$กับรายวิชาในมหาวิทยาลัยโดยการรับรองจากผูบังคั บ
บัญชาของหน%วยงานที่นิสิตนําประสบการณ$มาแสดง
การยื่นคํารองขอเทียบประสบการณ$ใหดําเนินการภายในปBการศึกษาแรกของการรายงานตัว
เขาเปนนิสิต เมื่อไดรับการเทียบรายวิชาแลวใหถือว%ามหาวิทยาลัยไดยกเวนหน%วยกิตในรายวิชาดังกล%าวตาม
หลักสูตรนั้น

- ๑๖ หมวดที่ ๘
การพนสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสิต การขอสําเร็จการศึกษา และการใหปริญญา
ขอ 35 การพนสภาพนิสิต นิสิตจะพนจากสภาพนิสิต ในกรณีต%อไปนี้
35.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ 37
35.๒ หัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดอนุมัติใหลาออก
35.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังต%อไปนี้
35.๓.๑ ไม%มารายงานตัวเปนนิสิตตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
35.๓.๒ มารายงานตัวเปนนิสิตแต%ไม%ลงทะเบียนเรียน ไม%ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษา
และค%าเล%าเรียนในภาคเรียนแรก ยกเวนไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด ในกรณีต%อไปนี้
(๑) ถูกเกณฑ$เขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขา
รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
(๒) ไดรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว%า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เจ็บปƒวยจนตองพั กรักษาตัวเปนเวลานานเกิ น รอยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้น ตามคําสั่งแพทย$โดยมีใบรับรองแพทย$จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
35.๓.๓ เมื่อพนกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแลวไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน
35.๓.๔ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย%างใดอย%างหนึ่งตามขอ 12
35.๓.๕ เมื่อค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ํากว%า ๑.๕๐
35.๓.๖ เปนนิสิตที่มีค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากว%า ๑.๘๐ เปนเวลา ๔ ภาคเรียนที่มี
การจําแนกสภาพต%อเนื่องกันเมื่อสิ้นสุดการจําแนกในครั้งที่ ๔
35.๓.๗ มี ระยะเวลาศึ กษาครบตามกําหนดในขอ ๙ แต%ไม%สํ าเร็จ การศึ กษาตาม
หลักสูตร หรือไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ถึง ๒.๐๐
35.๔ ถูกลงโทษถึงที่สุดใหไล%ออก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยวินัยนิสิต
ขอ 36 การคืนสภาพนิสิต
นิสิตอาจไดรับการอนุมัติใหคืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยตองชําระเงินค%าคืนสภาพนิสิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพนสภาพ เนื่องจากพนสภาพนิสิต จากกรณี
ต%อไปนี้
36.๑ ไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดใหลาออกไปแลวไม%เกิน ๓๐ วัน
36.๒ ไม%ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่ตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
36.๓ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแลวไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อรักษา
สภาพนิสิต

- ๑๗ ขอ 37 การขอสําเร็จการศึกษา
37.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตตองแจงชื่อต%องานทะเบียนนิสิตเพื่อขอสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลา ๑ เดือนนับแต%วันเปTดภาคเรียนนั้น และตองชําระเงินค%าขึ้นทะเบียนปริญญาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด หากพนกําหนดเวลานิสิตตองยื่นคํารองต%อนายทะเบียนเพื่อขออนุมัติแจงขอสําเร็จการศึกษาชา ทั้งนี้
ตองชําระเงินค%าปรับขอแจงสําเร็จการศึกษาชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
37.๒ นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาไดตองคุณสมบัติดังนี้
37.๒.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) สําเร็จการศึกษาไดไม%ก%อน ๓ ปBการศึกษา
37.๒.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) สําเร็จการศึกษาไดไม%ก%อน ๔ ปBการศึกษา
37.๒.๓ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (๖ ปB ขึ้ น ไป) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไดไม% ก% อ น ๕
ปBการศึกษา
37.๒.๔ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต%อ เนื่ อ ง) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไดไม% ก% อ น ๑
ปBการศึกษา
37.๒.๕ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีที่ไดรับการยกเวนหน%วยกิต ตองมีเวลาลงทะเบียน
เรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไม%นอยกว%า ๑ ปBการศึกษา
37.๒.๖ นิ สิ ต ตองสอบผ%า นและมี ผ ลการประเมิ น โดยสมบู ร ณ$ทุ ก รายวิ ช าที่
ลงทะเบียน ทั้งนี้ตองมีค%าเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
37.๒.๗ นิสิตไดเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
37.๒.๘ นิสิตตองสอบไดวุฒิบัตรเกี่ยวกับทักษะดานคอมพิวเตอร$ โดยการทดสอบ
จากหน%วยงานที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร$ของมหาวิทยาลัยหรือหน%วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
37.๒.๙ นิสิตตองไดรับวุฒิบัตรการเขาร%วมหลักสูตรการพัฒนานิสิตที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น โดยมีจํานวนชั่วโมงทุกหลักสูตรรวมกันไม%นอยกว%าจํานวนชั่วโมงที่สภาวิชาการกําหนด
37.๒.๑๐ นิสิตตองเปนผูมีความประพฤติดี ไม%อยู%ระหว%างการรับโทษทางวินัยตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยวินัยนิสิต
ขอ 38 การอนุมัติใหปริญญา
มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณานิ สิ ต ที่ เปนไปตามขอ 37 ซึ่ ง ไดแสดงความจํ า นงขอสํ า เร็ จ
การศึกษา เสนอชื่อต%อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ$
ดังต%อไปนี้
38.๑ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตตองเปนนิสิตภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปB
หลักสูตร ๕ ปB และหลักสูตร ๖ ปBขึ้นไป
38.๒ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหน%วยกิตครบตามหลักสูตรและ
ไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
38.๓ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองตองสอบไดจํานวนหน%วยกิต
ครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ได
ค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต% ๓.๒๕ ขึ้นไป โดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนที่กําหนดไว
ในหลักสูตร ไม%เคยไดระดับขั้นต่ํากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ไดใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิต
เที ยบโอนรายวิช า รับโอนรายวิชา หรือเที ยบประสบการณ$ ยกเวน กรณี เขาศึกษาโดยใชวุฒิ ปริญ ญาตรีใน
สาขาอื่น ใหใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิตไดไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต

- ๑๘ 38.๔ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองสอบไดจํานวนหน%วย
กิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป)
โดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตร ไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต%
๓.๖๐ ขึ้นไปไม%เคยไดระดับขั้นต่ํากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ไดใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิต
เที ยบโอนรายวิช า รับโอนรายวิชา หรือเที ยบประสบการณ$ ยกเวน กรณี เขาศึกษาโดยใชวุฒิ ปริญ ญาตรีใน
สาขาอื่นใหใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิตไดไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต
ขอ 39 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ กรณีมีขอขัดของหรือมีปVญหาในทางปฏิบัติ
ใหอธิการบดีวินิจฉัยสั่งการโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559
(ศาสตราจารย$ ดร.จรัญ จันทลักขณา)
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.2559

ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ เป!นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
เกิ ด ประโยชน* ต+ อนิ สิ ต และเป! น ไปตามมาตรฐานการศึ กษา อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห+ ง
พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ทยาลั ยทั กษิ ณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิ ทยาลั ยทั กษิ ณ ในการประชุ มครั้ ง 8/2559
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 จึงออกขอบังคับไวดังต+อไปนี้
ขอ ๑ ขอบั งคั บนี้ เรี ยกว+า “ขอบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยทั กษิ ณ ว+าดวย การศึ กษาระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษา
พ.ศ. 2559”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแต+วันถัดจากวันประกาศเป!นตนไป และใชสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เริ่มเขาศึกษาตั้งแต+ปCการศึกษา ๒๕๕๙ เป!นตนไป
ขอ 3 ใหขอบั งคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว+าดวย การศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 และ
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ยังมีผลบังคับใชกับนิสิตที่เริ่มเขาศึกษาก+อนปCการศึกษา 2559 ในขอที่ว+าดวย
การจําแนกสภาพนิสิต การพนสภาพนิสิต และการอนุมัติใหปริญญาจนกว+านิสิตดังกล+าวจะสําเร็จการศึกษา
หรือพนจากสภาพการเป!นนิสิต
ขอ 4 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว+าดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 โดยใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน
ขอ 5 การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งไม+ไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
และไม+ไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นใดกําหนดไว ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเป!นรายกรณี และแจงผล
การพิจารณาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ 6 ในขอบังคับนี้
“ส+วนงานวิชาการ” หมายความว+า ส+วนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลักดานการจัด
การศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“อธิการบดี” หมายความว+า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
“หัวหนาส+วนงานวิช าการ” หมายความว+า หั วหนาส+วนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิ จ
หลักดานการจัดการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“หั วหนาภาควิ ช าหรื อ ประธานสาขาวิ ช า” หมายความว+ า หั ว หนาภาควิ ช าหรือ ประธาน
สาขาวิชาที่หัวหนาส+วนงานวิชาการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ลักษณะเดียวกับหัวหนาภาควิชา

-๒“นิสิต” หมายความว+า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและใหหมายความรวมถึงนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
“นายทะเบี ย น” หมายความว+า ผู ที่ มหาวิ ทยาลั ย แต+งตั้ งใหควบคุ มดู แลทะเบี ย นนิ สิ ต ของ
วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
“งานทะเบียนนิสิต” หมายความว+า หน+วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียนนิสิต
ของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
“งานรายวิชา” หมายความว+า การเรียนรายวิชาที่กําหนดตามโครงสรางหลักสูตรซึ่งไม+รวม
วิทยานิพนธ*และการคนควาอิสระ
“วิ ท ยานิ พ นธ*” หมายความว+า รายงานทางวิ ช าการที่ นิ สิ ต เรี ย บเรี ย งขึ้ น จากงานวิ จั ย
เพื่ อเสนอเป! น ส+ ว นหนึ่ งของการศึ กษาตามเงื่อนไขของหลั กสู ต รมหาบั ณ ฑิ ต หรื อหลั กสู ต รดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ซึ่ ง
เรียกว+า ดุษฎีนิพนธ*
“การคนควาอิสระ” หมายความว+า การศึกษาคนควาโดยใชกระบวนการวิจัยซึ่งก+อใหเกิ ด
ผลงานทางวิชาการที่เรียกว+า รายงานการคนควาอิสระ หรือสารนิพนธ** หรือภาคนิพนธ* เพื่อเสนอเป!นส+วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต
หมวดที่ ๑
ประเภทนิสิตและระบบการจัดการศึกษา
ขอ 7 ประเภทของนิสิต แบ+งออกเป!น ๔ ประเภท ดังนี้
7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเต็มเวลาและไม+เต็มเวลาในระบบการศึกษา
ภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส+วนก็ได
7.๒ นิ สิ ต ภาคพิ เศษ หมายถึ ง นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นเต็ มเวลาและไม+ เต็ ม เวลาในระบบ
การศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส+วนก็ได
7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาเรียน โดยมีเงื่อนไขตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
7.๔ นิ สิ ต อาคั น ตุ ก ะ หมายถึ ง นิ สิ ต จากสถาบั น อื่ น ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นบางรายวิ ช าที่
มหาวิทยาลัยเปSดสอน
ขอ ๘ ระบบการจัดการศึกษา
ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปCการศึกษาใหจัดการศึกษา ดังนี้
๘.๑ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต ภาคปกติ แบ+ งออกเป! น ๒ ภาคเรี ย น ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเป!นภาคเรียนหนึ่งของปC
การศึกษาดวยก็ได
๘.๒ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต ภาคพิ เศษ แบ+ งออกเป! น ๓ ภาคเรี ย น ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และภาคเรียนฤดูรอน
๘.๓ ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ใหมีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไม+นอยกว+า ๑๘
สัปดาห* โดยใหมีระยะเวลาเรียนไม+นอยกว+า ๑๕ สัปดาห*
๘.๔ ภาคเรียนฤดูรอน ใหมี จํานวนชั่ วโมงการเรียนในแต+ล ะรายวิชาเท+ ากั บ จํานวนชั่ว โมง
การเรียนในภาคเรียนที่ ๑ หรือภาคเรียนที่ ๒

-๓๘.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปCการศึกษาใหนับช+วงเวลาที่มีภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอนต+อเนื่องกัน
ขอ 9 “หน+ว ยกิ ต ” หมายถึ ง หน+ว ยที่ แ สดงปริ มาณการศึ กษาที่ กํา หนดไวในหลั กสู ต รในระบบ
ทวิภาค
9.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปUญหา ไม+นอยกว+า ๑๕ ชั่วโมงต+อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต
9.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝWกหรือทดลองไม+นอยกว+า ๓๐ ชั่วโมงต+อภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต
9.๓ การฝWกงานหรือฝWกภาคสนามที่ใชเวลาฝWกไม+นอยกว+า ๔๕ ชั่วโมงต+อภาคการศึกษาปกติ
ใหมีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต
9.๔ การทํ า โครงงานหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไดรั บ มอบหมาย ที่ ใชเวลาทํ า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ไม+นอยกว+า ๔๕ ชั่วโมง ต+อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต
9.๕ การคนควาอิสระหรือการทําวิทยานิพนธ* ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไม+นอยกว+า ๔๕ ชั่วโมง
ต+อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต
หมวดที่ ๒
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 10 การจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จัดเป!น ๔ ประเภทดังนี้
10.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป!นหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความเชี่ยวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป!นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท+ามาแลว ใหมีจํานวนหน+วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม+นอยกว+า ๒๔ หน+วยกิต
10.๒ หลักสูตรปริญญาโท เป!นหลักสูตรการศึกษาที่ส+งเสริมความกาวหนาทางวิชาการและ
หรื อ การวิ จั ย ในสาขาวิ ช าต+ า ง ๆ ในระดั บ สู งกว+ า ขั้ น ปริ ญ ญาตรี แ ละประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ใหมี จํ า นวน
หน+วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม+นอยกว+า ๓๖ หน+วยกิต โดยจัดหลักสูตรการศึกษาเป!น ๒ แผน คือ
10.๒.๑ แผน ก เป!นแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ* ดังนี้
(๑) แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ* ไม+นอยกว+า ๓๖ หน+วยกิต โดยหลักสูตร
อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่ มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได โดยไม+นับหน+วยกิต แต+ตอง
เป!นไปตามหลักเกณฑ*ของมหาวิทยาลัย และตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
(๒) แบบ ก ๒ ทํ าวิ ท ยานิ พ นธ* ไม+น อยกว+า ๑๒ หน+ว ยกิ ต และศึ ก ษางาน
รายวิชาอีกไม+นอยกว+า ๑๒ หน+วยกิต
10.๒.๒ แผน ข เป! น แผนการศึ ก ษาที่ เ นนการศึ ก ษางานรายวิ ช าโดยไม+ ต องทํ า
วิทยานิพนธ* แต+ตองมีรายวิชาที่เป!นการคนควาอิสระ ๖ หน+วยกิต
ทั้งนี้สาขาวิชาใดเปSดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ดวย
10.๓ หลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง เป! น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ ส รางเสริ มความ
เชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป!นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ปC หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท+ามาแลว ใหมี
จํานวนหน+วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม+นอยกว+า ๒๔ หน+วยกิต

-๔10.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เป!นหลักสูตรการศึกษาที่ส+งเสริมการสรางองค*ความรูใหม+และ
หรือความกาวหนาทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต+าง ๆ ในระดับสูงกว+าปริญญาโทและประกาศนียบัตร
บั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ใหมี จํา นวนหน+ วยกิ ต ตลอดหลั กสูต ร ไม+ น อยกว+า ๔๘ หน+ วยกิ ต สํ าหรับ ผู เขาศึกษาที่ สํ าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท+า และไม+นอยกว+า ๗๒ หน+วยกิต สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท+าที่มีผลการเรียนดีมากโดยจัดหลักสูตรการศึกษาเป!น ๒ แบบ คือ
10.๔.๑ แบบ ๑ เป!นแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ*ที่ก+อใหเกิด
ความรูใหม+ โดยหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได โดย
ไม+นับหน+วยกิต แต+ตองเป!นไปตามหลักเกณฑ*ของมหาวิทยาลัย และตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท+า จะตองทํา
วิทยานิพนธ* ไม+นอยกว+า ๔๘ หน+วยกิต
แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท+า จะตองทํา
วิทยานิพนธ* ไม+นอยกว+า ๗๒ หน+วยกิต
ทั้ งนี้ วิ ท ยานิ พ นธ*ต าม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมี ม าตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
10.๔.๒ แบบ ๒ เป!น แผนการศึ ก ษาที่ เนนการวิ จั ย โดยมี ก ารทํ า วิ ท ยานิ พ นธ*ที่ มี
คุณภาพสูง และก+อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท+า จะตองทํา
วิทยานิพนธ* ไม+นอยกว+า ๓๖ หน+วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม+นอยกว+า ๑๒ หน+วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู เขาศึ กษาที่ สํ าเร็ จ การศึ กษาปริญ ญาตรีห รือ เที ย บเท+า ตองทํ า
วิทยานิพนธ* ไม+นอยกว+า ๔๘ หน+วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม+นอยกว+า ๒๔ หน+วยกิต
ทั้ งนี้ วิ ท ยานิ พ นธ*ต าม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมี ม าตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
ขอ 11 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดดังนี้
11.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใหใชเวลา
การศึกษา ไม+เกิน ๓ ปCการศึกษา
11.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใหใชเวลาการศึกษาไม+เกิน ๕ ปCการศึกษา
11.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ใหใชเวลาการศึกษาดังนี้
11.๓.๑ ผู เขาศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี แ ลวเขาศึ ก ษาต+อ ในระดั บ
ปริญญาเอก ใหใชเวลาการศึกษาไม+เกิน ๘ ปCการศึกษา
11.๓.๒ ผู เขาศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโทแลวเขาศึ ก ษาต+อ ในระดั บ
ปริญญาเอก ใหใชเวลาการศึกษาไม+เกิน ๖ ปCการศึกษา

-๕หมวดที่ ๓
อาจารย.ระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ 12 อาจารย*ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย
12.๑ อาจารย* ป ระจํ า หมายถึ ง บุ ค คลที่ ดํ า รงตํ า แหน+ ง อาจารย* ผู ช+ ว ยศาสตราจารย*
รองศาสตราจารย* และศาสตราจารย* ในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ
ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
12.๒ อาจารย*ป ระจําหลักสู ตร หมายถึ ง อาจารย*ป ระจําที่ มีคุณ วุฒิ ต รงหรือสั มพั น ธ*กับ
สาขาวิช าของหลั กสู ตรที่ เปS ด สอน ซึ่งมี หนาที่ ส อนและคนควาวิจั ยในสาขาวิช าดังกล+ าว ทั้ งนี้ สามารถเป! น
อาจารย*ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แต+ตองเป!นหลักสูตรที่อาจารย*ผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ*กับสาขาวิชาของหลักสูตร
12.๓ อาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย*ประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ใน
การบริหารและพัฒ นาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต+การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยู+ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัด การศึ กษา โดยจะเป! น อาจารย* ผู รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รเกิ น กว+า ๑ หลั กสู ต รในเวลาเดี ย วกั น ไม+ ได ยกเวน
พหุ วิ ท ยาการหรื อ สหวิ ท ยาการ ใหเป! น อาจารย* ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รไดอี ก หนึ่ ง หลั ก สู ต รและอาจารย*
ผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไม+เกิน ๒ คน
ในแต+ละหลักสูตรที่เปSดสอนระดับ บัณฑิ ตศึกษาใหมีอาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูต ร
โดยแต+งตั้งในรูปของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
12.๔ อาจารย*ผูสอน หมายถึง อาจารย*ประจําหรืออาจารย*พิเศษ ที่ไดรับแต+งตั้งจากบัณฑิต
วิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหทําหนาที่ในรายวิชาหรือบางหัวขอใน
แต+ละรายวิชา
12.๕ อาจารย* ที่ ป รึ ก ษาทั่ ว ไป หมายถึ ง อาจารย* ป ระจํ า ที่ ไ ดรั บ การแต+ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการประจําส+วนงานที่หลักสูตรสังกัด โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อ
ทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนิสิตใหสอดคลองกับหลักสูตร และแนวทาง
ปฏิ บั ติต+ าง ๆ ตลอดจนเป! น ที่ ป รึกษาของนิ สิ ตในเรื่องอื่ น ตามความจํ าเป! น และเหมาะสม โดยใหอาจารย* ที่
ปรึกษาทั่วไปทําหนาที่จนกระทั่งนิสิตมีอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*หลักหรืออาจารย*ที่ปรึกษาการคนควา
อิสระ
12.๖ อาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*หลัก หมายถึง อาจารย*ประจําหลักสูตรที่ไดรับแต+งตั้ง
จากบัณ ฑิ ตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิ ดชอบหลักสูตร ใหรับ ผิด ชอบกระบวนการ
เรียนรูเพื่อวิทยานิพนธ*ของนิสิตเฉพาะราย เช+น การพิจารณาเคาโครง การใหคําแนะนําและการควบคุมดูแล
รวมทั้งการประเมินความกาวหนา การสอบวิทยานิพนธ* การตีพิมพ*เผยแพร+ผลงานวิทยานิพนธ*ของนิสิต
12.๗ อาจารย* ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ* ร+ ว ม หมายถึ ง อาจารย* ป ระจํ า หรื อ ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกที่ไดรับแต+งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทํา
หนาที่ร+วมกับอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*หลักในการพิจารณาเคาโครง รวมทั้งช+วยเหลือใหคําแนะนําและ
ควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ*ของนิสิต

-๖12.๘ อาจารย*ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ หมายถึง อาจารย*ประจําหลักสูตรที่ไดรับแต+งตั้ง
จากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะ กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย*ที่มีคุณสมบัติตามขอ
12.๖ และ 12.๗ สามารถทํ า หนาที่ เป! น อาจารย* ที่ ป รึ ก ษาการคนควาอิ ส ระไดดวย โดยใหรั บ ผิ ด ชอบ
กระบวนการเรี ย นรู เพื่ อ การคนควาอิ ส ระของนิ สิ ต รวมทั้ ง ช+ ว ยเหลื อ ใหคํ า แนะนํ า และควบคุ ม ดู แ ลการ
การคนควาอิสระของนิสิต
12.๙ อาจารย* ผู สอบวิ ท ยานิ พ นธ* หมายถึ ง อาจารย* ป ระจํ า หลั ก สู ต รและผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบันที่ไดรับแต+งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
12.๑๐ ผู ทรงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก หมายถึ ง ผู ที่ มิไดเป! น อาจารย* ป ระจํ าที่ ไดรั บ แต+ งตั้ งจาก
บั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย โดยการเสนอชื่ อของคณะกรรมการผู รับ ผิด ชอบหลั กสู ต ร ใหทํ า หนาที่ อาจารย* ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ*ร+วม หรือสอบวิทยานิพนธ* ในกรณีที่เป!นสาขาที่ขาดแคลนและมีความจําเป!นอย+างยิ่งอาจแต+งตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเป!นอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*หลักไดโดยอนุโลม
12.๑๑ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูที่มิไดเป!นอาจารย*ประจําที่ไดรับแต+งตั้งจากบัณฑิต
วิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหทําหนาที่บางส+วนในการเรียนการสอน
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึกษา โดยผู ที่ ไดรั บ แต+ งตั้ งนั้ น ไม+ มีคุณ วุฒิ ท างการศึ กษาและหรือตํ าแหน+ งทางวิช าการตามที่
กําหนดในหนาที่ นั้ น ๆ แต+มีความเชี่ย วชาญ หรือชํ านาญเฉพาะที่ เป! น ประโยชน* อย+ างยิ่งโดยตรงต+ อหนาที่
ที่ ไดรั บ มอบหมายนั้ น ๆ ทั้ งนี้ ห ากจะแต+ งตั้ งใหเป! น อาจารย* ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ* จะตองมี ความรู ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ*สูงมากเป!นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ*กับหัวขอวิทยานิพนธ* โดยความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยและแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ แต+หากจะแต+งตั้งใหเป!นอาจารย*ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ*หลัก ผูเชี่ยวชาญเฉพาะจะตองเป!นบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัยเท+านั้น
12.๑๒ อาจารย* พิ เ ศษ หมายถึ ง ผู สอนที่ ไม+ ใช+ อ าจารย* ป ระจํ า ซึ่ ง ไดรั บ แต+ ง ตั้ ง โดย
มหาวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
ขอ 13 จํานวน คุณวุฒิ และสมบัติของอาจารย*ระดับบัณฑิตศึกษา
การแต+งตั้งอาจารย*ระดับบัณฑิตศึกษาใหส+วนงานวิชาการที่รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่อ
ต+อคณะกรรมการประจําส+วนงาน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
และแต+งตั้งโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
13.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
13.๑.๑ อาจารย*ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ ขั้นต่ําปริญ ญาโทหรือเทียบเท+า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ ไม+ใช+ ส+ว นหนึ่ งของการศึ กษาเพื่ อรับ ปริญ ญา และเป! น ผลงานทางวิชาการที่ ไดรับ การ
เผยแพร+ ต ามหลั กเกณฑ* ที่ กําหนดในการพิ จารณาแต+ งตั้ งใหบุ ค คลดํ ารงตํ าแหน+ งทางวิ ช าการอย+ า งนอย ๓
รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง โดยอย+างนอย ๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย*ประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเป!นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
13.๑.๒ อาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย+างนอย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท+า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*
ที่กําหนดในการพิจารณาแต+งตั้งใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง
โดยอย+างนอย ๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย

-๗กรณีที่มีความจําเป!นอย+างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม+สามารถสรรหาอาจารย*
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตนอยกว+า ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยตองเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป!นรายกรณี
13.๑.๓ อาจารย*ผูสอน ตองเป!นอาจารย*ประจําหรืออาจารย*พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท+า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ*กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ตองมีประสบการณ*ดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป! น ผลงานทางวิช าการที่ ไดรับ การเผยแพร+ตามหลักเกณฑ* ที่กําหนดในการพิ จารณาแต+งตั้งใหบุ คคลดํ ารง
ตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง
ในกรณีของอาจารย*พิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แต+ทั้งนี้
ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท+า และมีประสบการณ*การทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลวไม+
นอยกว+า ๖ ปC ทั้งนี้อาจารย*พิเศษตองมีชั่วโมงสอนไม+เกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย*ประจําเป!น
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย*ผูสอนตองมีคุณสมบัติ
เป!นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
13.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
13.๒.๑ อาจารย*ป ระจําหลักสูต ร มีคุณ วุฒิ ปริญ ญาเอกหรือเที ยบเท+า หรือขั้นต่ํ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการที่ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญ ญา และเป!นผลงานทางวิชาการที่ไดรับ การเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนด ในการพิจารณา
แต+ งตั้ ง ใหบุ ค คลดํ า รงตํ า แหน+ งทางวิ ช าการอย+ า งนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปC ย อนหลั ง โดยอย+ า งนอย
๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย*ประจํา
หลักสูตรตองมีคุณสมบัติเป!นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
13.๒.๒ อาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย+างนอย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท+า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ที่
กําหนดในการพิจารณาแต+งตั้งใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง
โดยอย+างนอย ๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป!นอย+างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม+สามารถสรรหาอาจารย*
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนิสิตนอยกว+า ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยตองเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป!นรายกรณี
13.๒.๓ อาจารย* ผู สอน ตองเป! น อาจารย* ป ระจํ า หรื อ อาจารย* พิ เศษ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย* ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ*กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และตองมีประสบการณ*ดานการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการที่ ไม+ใช+ ส+ว นหนึ่ งของการศึ กษาเพื่ อรับ ปริญ ญา และเป! น ผลงานทางวิชาการที่ ไดรับ การ
เผยแพร+ ต ามหลั ก เกณฑ* ที่ กํ า หนดในการพิ จ ารณาแต+ งตั้ งใหบุ ค คลดํ า รงตํ า แหน+ งทางวิ ช าการอย+ า งนอย
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง

-๘ในกรณีของอาจารย*พิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาเอก แต+ทั้งนี้
ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+า และมีประสบการณ*การทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลวไม+
นอยกว+า ๔ ปC ทั้งนี้อาจารย*พิเศษตองมีชั่วโมงสอนไม+เกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย*ประจําเป!น
ผู รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช านั้ น สํ า หรับ หลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู งทางวิช าชี พ อาจารย* ผู สอนตองมี
คุณสมบัติเป!นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
13.๓ ปริญญาโท
13.๓.๑ อาจารย*ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ ขั้นต่ําปริญ ญาโทหรือเทียบเท+า และมี
ผลงานทางวิ ช าการที่ ไม+ ใช+ ส+ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป! น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไดรั บ
การเผยแพร+ ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดในการพิจารณาแต+งตั้งใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๓
รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง โดยอย+างนอย ๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย
13.๓.๒ อาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย+างนอย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท+า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ที่
กําหนดในการพิจารณาแต+งตั้งใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง
โดยอย+างนอย ๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป!นอย+างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม+สามารถสรรหาอาจารย*
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตนอยกว+า ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยตองเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป!นรายกรณี
13.๓.๓ อาจารย* ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ* แ ละการคนควาอิ ส ระ แบ+ ง ออกเป! น
๒ ประเภท คือ
(๑) อาจารย* ที่ ป รึกษาวิ ทยานิ พ นธ*ห ลั กและการคนควาอิ ส ระ ตองเป! น
อาจารย*ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+ง
รองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการที่ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป!นผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดในการพิจารณาแต+งตั้งใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการ
อย+างนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง โดยอย+างนอย ๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย
(๒) อาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้
อาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วมที่เป!นอาจารย*ประจําตองมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช+นเดียวกับอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*หลัก
สําหรับอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วมที่เป!นผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ*เผยแพร+ในวารสารที่มีชื่ออยู+
ในฐานขอมู ล ที่ เป! น ที่ ย อมรั บในระดั บ ชาติ ซึ่ งตรงหรื อสั มพั น ธ*กับ หั ว ขอวิ ทยานิ พ นธ*ห รือการคนควาอิ ส ระ
ไม+นอยกว+า ๑๐ เรื่อง

-๙กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม+มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเป!นผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ*สูงเป!นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ*กับหัวขอวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระ โดยผ+านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
13.๓.๔ อาจารย*ผูสอบวิทยานิพนธ* ตองประกอบดวยอาจารย*ประจําหลักสูตรและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม+นอยกว+า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบตองไม+เป!นอาจารย*ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ*หลักหรืออาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วม โดยอาจารย*ผูสอบวิทยานิพนธ*ตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ
และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(๑) กรณีอาจารย*ประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการที่ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของ
การศึกษา เพื่ อรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต+งตั้งใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง โดยอย+างนอย
๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย
(๒) กรณี ผู ทรงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก ตองมี คุณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรือเที ย บเท+ า
และมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไดรั บ การตี พิ ม พ* เผยแพร+ ในวารสารที่ มี ชื่ อ อยู+ ในฐานขอมู ล ที่ เป! น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ*กับหัวขอวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระ ไม+นอยกว+า ๑๐ เรื่อง
กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม+มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเป!นผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ*สูงเป!นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ*กับหัวขอวิทยานิพนธ* หรือการคนควาอิสระ โดยผ+านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
13.๓.๕ อาจารย*ผูสอน ตองเป!นอาจารย*ประจําหรืออาจารย*พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท+า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ*กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ตองมีประสบการณ*ดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป! น ผลงานทางวิช าการที่ ไดรับ การเผยแพร+ตามหลักเกณฑ* ที่กําหนดในการพิ จารณาแต+งตั้งใหบุ คคลดํ ารง
ตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง ทั้งนี้ อาจารย*พิเศษตองมีชั่วโมงสอนไม+เกิน
รอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย*ประจําเป!นผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
13.๔ ปริญญาเอก
13.๔.๑ อาจารย*ป ระจําหลักสูต ร มีคุณ วุฒิ ปริญ ญาเอกหรือเที ยบเท+า หรือขั้นต่ํ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการที่ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญาและเป!นผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดในการพิจารณาแต+งตั้ง
ใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง โดยอย+างนอย ๑ รายการตอง
เป!นผลงานวิจัย
13.๔.๒ อาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย+างนอย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท+า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ที่
กําหนดในการพิจารณาแต+งตั้งใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง
โดยอย+างนอย ๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย

- ๑๐ กรณีที่มีความจําเป!นอย+างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม+สามารถสรรหาอาจารย*
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตนอยกว+า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป!นราย
กรณี
13.๔.๓ อาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ* แบ+งออกเป!น ๒ ประเภท คือ
(๑) อาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ*หลัก ตองเป! นอาจารย*ประจําหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมี
ผลงานทางวิ ช าการที่ ไม+ ใช+ ส+ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป! น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไดรั บ
การเผยแพร+ ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดในการพิจารณาแต+งตั้งใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง โดยอย+างนอย ๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย
(๒) อาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้
อาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วมที่เป!นอาจารย*ประจํา ตองมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช+นเดียวกับอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*หลัก
สําหรับอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วมที่เป!นผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ*เผยแพร+ในวารสารที่มีชื่ออยู+
ในฐาน ขอมูลที่เป!นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ*กับหัวขอวิทยานิพนธ* ไม+นอยกว+า ๕ เรื่อง
กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม+มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกจะตองเป! นผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ* สูงมากเป!น ที่
ยอมรับ ซึ่ งตรงหรือสั มพั น ธ*กับ หั ว ขอวิ ทยานิ พ นธ* โดยผ+ านความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ทยาลั ย และแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
13.๔.๔ อาจารย*ผูสอบวิทยานิพนธ* ตองประกอบดวยอาจารย*ประจําหลักสูตรและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม+นอยกว+า ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบตองเป!นผูทรงคุณวุฒิภายนอก
โดยอาจารย*ผูสอบวิทยานิพนธ*ตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
(๑) กรณีอาจารย*ประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการที่ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของ
การศึ กษาเพื่ อรับปริญ ญา และเป! น ผลงานทางวิชาการที่ ไดรับ การเผยแพร+ตามหลักเกณฑ* ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต+งตั้งใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง โดยอย+างนอย
๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย
(๒) กรณี ผู ทรงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก ตองมี คุณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรือเที ย บเท+ า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ*เผยแพร+ในวารสารที่มีชื่ออยู+ในฐานขอมูลที่เป!นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ*กับหัวขอวิทยานิพนธ* ไม+นอยกว+า ๕ เรื่อง
กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม+มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกจะตองเป! นผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ* สูงมากเป!น ที่
ยอมรับ ซึ่ งตรงหรื อสั ม พั น ธ*กั บ หั ว ขอวิท ยานิ พ นธ* โดยผ+ า นความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ทยาลั ย และแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

- ๑๑ 13.๔.๕ อาจารย* ผู สอน ตองเป! น อาจารย* ป ระจํ า หรื อ อาจารย* พิ เศษ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย* ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชา ที่สัมพันธ*กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และตองมีประสบการณ*ดานการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการ ที่ ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และเป! นผลงานทางวิชาการที่ ไดรับ การ
เผยแพร+ ต ามหลั ก เกณฑ* ที่ กํ า หนดในการพิ จ ารณาแต+ งตั้ งใหบุ ค คลดํ า รงตํ า แหน+ งทางวิ ช าการอย+ า งนอย
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง
ในกรณีรายวิชาที่สอนไม+ใช+วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมใหอาจารย*
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งทางวิชาการต่ํากว+ารองศาสตราจารย* ทําหนาที่อาจารย*
ผู สอนได ทั้ งนี้ อาจารย* พิ เศษตองมี ชั่ ว โมงสอนไม+ เกิ น รอยละ ๕๐ ของรายวิ ช า โดยมี อาจารย* ป ระจํ าเป! น
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
ขอ 14 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*และการคนควาอิสระ
14.๑ อาจารย*ประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเป!นอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*หลักของนิสิต
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ* ดังนี้
14.๑.๑ กรณี อาจารย* ประจําหลักสูต รมี คุณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกหรือเทีย บเท+ า และมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ* ใหเป!นอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*ของนิสิตระดับปริญญาโทและเอกรวมได
ไม+เกิน ๕ คน ต+อภาคการศึกษา
14.๑.๒ กรณีอาจารย*ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า และดํารง
ตําแหน+งระดับผูช+วยศาสตราจารย*ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย*
ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ* ใหเป!นอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*ของนิสิตระดับปริญญาโทและ
เอกรวมไดไม+เกิน ๑๐ คนต+อภาคการศึกษา
14.๑.๓ กรณีอาจารย*ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า และดํารง
ตําแหน+งศาสตราจารย*และมีความจําเป!นตองดูแลนิสิตเกินกว+าจํานวนที่กําหนดใหเสนอต+อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา แต+ทั้งนี้ตองไม+เกิน ๑๕ คนต+อภาคการศึกษา หากมีความจําเป!นตองดูแลนิสิตมากกว+า ๑๕ คน ใหขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป!นรายกรณี
14.๒ อาจารย* ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ๑ คน ใหเป! น อาจารย* ที่ ป รึ ก ษาการคนควาอิ ส ระ
ของนักศึกษาปริญญาโทไดไม+เกิน ๑๕ คน หากเป!นอาจารย*ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ*และการคนควาอิสระ ให
คิดสัดส+วนจํานวนนิสิตที่ทําวิทยานิพนธ* ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนิสิตที่คนควาอิสระ ๓ คน แต+ทั้งนี้รวมแลว
ตองไม+เกิน ๑๕ คนต+อภาคการศึกษา
14.๓ อาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาที่อาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*และ/หรือ
อาจารย*ผูสอบวิทยานิพนธ* และ/หรืออาจารย*ผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
ขอ 15 คณะกรรมการสอบประมวลความรู
คณะกรรมการสอบประมวลความรู ไดรับการแต+งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อ
ของคณะกรรมการผูรับ ผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไม+นอยกว+า ๓ คน ทั้ งนี้ ใหเป! นไปตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
ขอ 16 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ไดรับการแต+งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไม+นอยกว+า ๓ คน ทั้งนี้ใหเป!นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

- ๑๒ หมวดที่ ๔
การรับเขาเป0นนิสิต การเปลี่ยนประเภท ระดับการศึกษา
และการเปลี่ยนวิชาเอก หรือสาขาวิชา
ขอ 17 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑7.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท ผูเขาศึกษาตองเป!นผูสําเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท+าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองและตองมี
คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด
๑7.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูเขาศึกษาตองเป!นผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต ร ๖ ปC หรื อ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท+ า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยกําหนด
๑7.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ผูเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑7.๓.๑ ผูเขาศึกษาตองเป!นผูสําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท+า ตามที่หลักสูตรกําหนด
และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด
๑7.๓.๒ ผูเขาศึกษาตองเป!นผูสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท+า ในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ*กันกับหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก (มีค+าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ตั้งแต+ ๓.๕๐ ขึ้นไป) และมีพื้นฐานความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ*ได
หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด
๑7.๓.๓ ผูเขาศึกษาตองเป!นผูสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท+า ในสาขาวิชาเดียวกัน
หรื อสาขาวิ ช าที่ สั มพั น ธ* กัน กั บ หลั ก สู ต รที่ เขาศึ ก ษา โดยมี ผ ลการเรี ย นดี (มี ค+ าลํ า ดั บ ขั้ น สะสมเฉลี่ ย ตลอด
หลักสูตร ตั้งแต+ ๓.๐๐ ขึ้นไป) อาจไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ยอมรั บ เงื่ อ นไขที่ จ ะลงทะเบี ย นกระบวนวิ ช าของหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาโทตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนด
(๒) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาพิจารณาเห็นแลวว+า
สมควรรับเขาเป!นนิสิต และมีพื้นฐานความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ*ได หรือมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑8 การรับเขาเป!นนิสิต
ใหเป!นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยอาจใชวิธีการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือรับโอนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือตามโครงการความร+วมมือที่ผ+านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ หรือโดยวิธีอื่น ๆ
ที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบ
ขอ ๑9 การขึ้นทะเบียนเป!นนิสิต
๑9.๑ ผูที่จะขึ้นทะเบียนเป!นนิสิตตองเป!นผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเป!นนิสิตตามขอ ๑8
๑9.๒ ผูสมั ครที่ ไดรับ การคั ด เลื อกใหเขาเป!น นิ สิ ต ประเภท หลั กสู ต ร และสาขาวิ ช าของ
ส+วนงานวิชาการใด จะตองขึ้นทะเบียนเป!นนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส+วนงานวิชาการนั้น

- ๑๓ ๑9.๓ ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เขาเป!น นิ สิ ต จะมี ส ภาพเป! น นิ สิ ต โดยสมบู ร ณ*ก็ ต +อ เมื่ อ ไดขึ้ น
ทะเบี ย นเป! น นิ สิ ต พรอมชํ า ระเงิ น ค+ า บํ า รุ งการศึ ก ษาและค+ า เล+ า เรี ย น และหรื อ ค+ า ธรรมเนี ย มอื่ น ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้ งนี้ มหาวิทยาลั ย จะไม+ คืน เงิน ค+า บํ ารุงการศึ กษาค+า เล+ าเรีย น หรื อค+ าธรรมเนี ย ม
ต+าง ๆ ใหไม+ว+ากรณีใด ๆ
๑9.๔ ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เขาเป! น นิ สิ ต จะตองแสดงหลั ก ฐานคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวใหเป!นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กรณีที่ไม+สามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได ใหส+งเอกสารล+าชาภายใน ๑๐
วันทําการ นับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณี ที่นิสิตไม+สามารถแสดงหลักฐานไดใหนายทะเบียนเพิกถอน
การรายงานตัวของบุคคลนั้น
เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ตองระบุวันที่สําเร็จการศึกษา
อย+างชาไม+เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเป!นวันรายงานตัว
๑9.๕ ผู ที่ มหาวิ ทยาลั ย รับ เขาเป!น นิ สิ ตไม+ส ามารถมารายงานตั ว เป! น นิ สิ ต ตามวั น เวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตใหรายงานตัวเป!นนิสิตไดภายใน ๗ วัน ทั้งนี้ นิสิตตองชําระ
เงินค+ารายงานตัวชา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 20 การเปลี่ยนประเภทนิสิต
20.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเป!นนิสิตภาคพิเศษ หรือนิสิตภาคพิเศษจะเปลี่ยน
ประเภทเป!นนิสิตภาคปกติได ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป!นอย+างยิ่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และหัวหนาส+วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด โดยได
รับอนุมัติจากอธิการบดีและแจงใหนายทะเบียนทราบ ทั้งนี้ นิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบต+าง ๆ
รวมทั้งชําระเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+าเล+าเรียนในอัตราตามประเภทของนิสิตภายหลังจากไดรับอนุมัติให
เปลี่ยนประเภทนิสิตแลว
20.๒ นิ สิ ต ที่ จ ะเปลี่ ย นประเภท จะตองมี เวลาเรี ย นในประเภทเดิ ม มาแลวอย+ า งนอย
๑ ภาคเรียน
20.๓ ในกรณีนิสิตที่เปลี่ยนประเภทตองโอนจํานวนหน+วยกิตในประเภทเดิมทั้งหมดที่ได
เรียนมาแลวจะโอนเป!นบางรายวิชาไม+ได และใหนับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต+เขาเรียนในประเภทเดิม
ขอ 21 การเปลี่ยนระดับการศึกษา
นิ สิ ต อาจขอเปลี่ ย นระดั บ การศึ กษาจากระดั บ ปริญ ญาโทไปเป! น ระดั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ
กลั บ กั น ไดในสาขาวิ ช าเดี ย วกั น โดยไดรั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและ
คณะกรรมการประจําส+วนงานวิชาการที่ หลักสูตรสังกัด และไดรับอนุ มัติจากคณบดีบัณ ฑิตวิทยาลัย โดยมี
หลักเกณฑ*ดังนี้
21.๑ นิ สิ ต ในหลั ก สู ต ระดั บ ปริ ญ ญาโทแผน ก ในสาขาวิ ช าเดี ย วกั น กั บ หลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาเอกที่สอบผ+านการสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งจัดขึ้นสําหรับนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอก อาจไดรับการ
พิ จารณาเขาศึกษาในระดับ ปริญ ญาเอกได โดยนิ สิ ตหลั กสู ตรระดั บ ปริญ ญาโทแผน ก แบบ ก ๑ จะตองมี
ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ*ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเป!นดุษฎีนิพนธ*ในระดับปริญญาเอกได หรือในกรณีที่
เป!นนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก ๒ จะตองเรียนรายวิชามาแลวไม+นอยกว+า ๑๒ หน+วยกิต
และไดค+าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม+ต่ํากว+า ๓.๕๐

- ๑๔ 21.๒ นิ สิ ต ในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ ไม+ ส ามารถสอบผ+ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ
อาจไดรับการพิจารณาเขาศึกษาในระดับปริญญาโทได
21.๓ การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระทําไดเพียง ๑ ครั้ง เท+านั้น
21.๔ การเปลี่ยนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจากนี้ ใหเป!นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขอ 22 การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา และการเปลี่ยนแผนการศึกษา
22.๑ นิสิตที่เขาศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาใด ถามีความประสงค*จะเปลี่ยนวิชาเอกหรือ
สาขาวิชาที่ศึกษาใหกระทําโดยการสอบคัดเลือกใหม+
22.๒ กรณีที่มีเหตุผลและความจําเป!นอย+างยิ่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และหัวหนาส+วนงานวิชาการที่
หลักสูตรสังกัด อาจอนุมัติใหนิสิตเปลี่ยนแผนการศึกษาไดและแจงใหนายทะเบียนทราบ
ขอ 23 การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา และการเทียบประสบการณ*
นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรปริญญาเอกอาจเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับโอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา หรือ
เทียบประสบการณ*ในหลักสูตรระดับเดียวกันที่นิสิตไดศึกษามาแลว เพื่อนับเป!นส+วนหนึ่งของหน+วยกิตรายวิชา
ในหลักสูตรที่กําลังศึกษาไดโดยไม+ตองเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก รายวิชาที่ขอรับโอนหรือขอเทียบโอน ตองเป!น
รายวิชาที่เรียนมาแลวไม+เกิน ๕ ปC นับจากภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และรายวิชาที่ขอรับ
โอนหรือเทียบโอน จะตองมีระดับขั้นไม+ต่ํากว+า B (๓.๐๐) ทั้งนี้ จํานวนหน+วยกิตที่ขอรับโอนรายวิชา เทียบโอน
รายวิชา และเทียบประสบการณ* รวมกันแลวตองไม+เกินรอยละ ๔๐ ของจํานวนหน+วยกิตรายวิชาตามโครงสร
างหลักสูตร โดยไม+นับรวมวิทยานิพนธ*และการคนควาอิสระ
ใหงานทะเบี ย นนิ สิ ต บั น ทึ ก รายวิ ช าที่ ไ ดรั บ อนุ มั ติ ใ หรั บ โอน เที ย บโอน หรื อ เที ย บ
ประสบการณ*ลงในระเบียนการเรียนของนิสิต
23.๑ การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว+างหลักสูตรเก+ากับหลักสูตรใหม+
หรือการเทียบรายวิชาระหว+างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาที่ขอเทียบตองเป!นรายวิชาใน
หลักสูตรที่ใหม+กว+ารายวิชาตามหลักสูตรที่นิสิตตองเรียน เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบ
จะตองครอบคลุมเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตตองเรียนไม+นอยกว+ารอยละ ๗๕
โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจําส+วนงานที่รายวิชานั้น
สังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
23.๒ การโอนรายวิ ช า หมายถึ ง การโอนรายวิ ช าจากสถาบั น การศึ ก ษาอื่ น หรื อ จาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ ยึดหลักเกณฑ* ดังนี้
23.๒.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลว
(๑) กรณี นิ สิ ต เขาศึ กษาในหลั กสู ต รเดิ ม สามารถขอโอนรายวิ ช าต+ องาน
ทะเบี ย นนิ สิ ต โดยผ+ านความเห็ น ชอบของหั วหนาส+ ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต สั งกั ด และตองไดรับ อนุ มัติ จ าก
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
(๒) กรณีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรใหม+หรือหลักสูตรปรับปรุงใหดําเนินการ
ขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ*ขอ 23.๑ ก+อนไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
ใหโอนรายวิชา

- ๑๕ (๓) ไม+นําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนมาคํานวณค+าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
รวม ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว+าเป!นรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณค+าระดับขั้นเฉลี่ย
สะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท+านั้น
(๔) การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน
ปCการศึกษาแรกที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
23.๒.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ยึดหลักเกณฑ* ดังนี้
(๑) รายวิชาที่รับโอนตองเป!นรายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง มาแลวไม+เกิน ๕ ปC
(๒) ไม+นําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณค+าระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมรวม ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว+าเป!นรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณค+า
ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท+านั้น
ทั้ ง นี้ การโอนรายวิ ช าของนิ สิ ต จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ใหเป! น ตาม
หลักเกณฑ*ขอ 23.๑
23.๓ การเทียบประสบการณ*
มหาวิทยาลัยอาจอนุญ าตใหนําประสบการณ*จากการปฏิบัติงานของนิสิตมาเทียบ
ประสบการณ*ได ดังนี้
23.๓.๑ ประสบการณ*ที่นํามาเทียบตองเป!นประสบการณ*ที่ไดจากการปฏิบัติงานใน
ระยะเวลาไม+นอยกว+า ๘ ปC
23 .๓ .๒ การเที ย บรายวิ ช ากั บ ประสบการณ *ต องไดรั บ การเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชา และคณะกรรมการประจําส+วนงานที่รายวิชานั้นสังกัด
และไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ
23.๓.๓ จํานวนหน+วยกิตรวมที่ไดรับจากการเทียบประสบการณ**ตองไม+เกิน รอยละ
๒๕ ของจํานวนหน+วยกิตรวมตามโครงสรางหลักสูตร
นิสิตตองเสนอหลักฐานที่ไดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดที่ระบุถึง
ประสบการณ*ดังกล+าวมากพอต+อการพิจารณาเทียบประสบการณ*กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย โดยการรับรอง
จากผูบังคับบัญชาของหน+วยงานที่นิสิตนําประสบการณ*มาแสดง
การยื่นคํารองขอเทียบประสบการณ*ใหดําเนินการภายในปCการศึกษาแรก
ของการรายงานตั วเขาเป!น นิ สิต เมื่ อไดรับ การเที ย บรายวิช าแลวใหถื อว+ามหาวิทยาลั ย ไดยกเวนการเรีย น
รายวิชาดังกล+าว โดยไม+นําผลการเรียนรายวิชาที่เทียบประสบการณ*มาคํานวณค+าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมรวม
ทั้งนี้ ใหระบุในระเบียนนิสิตเป!นรายวิชาเทียบประสบการณ*
ขอ 24 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ยึดหลักเกณฑ* ดังนี้
24.๑ มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณารั บ โอนนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่
มหาวิ ท ยาลั ย รั บ รองและกํ า ลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ มี ร ะดั บ และมาตรฐานเที ย บเคี ย งกั บ หลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยทักษิณได
24.๒ การรั บ โอนตองลงทะเบี ย นเรี ย นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเดิ ม มาแลวไม+น อยกว+า ๑
ภาคเรียน
24.๓ ผู ที่ จ ะขอโอนตองยื่ น คํ า รองถึ งมหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ อย+า งนอย ๒ ภาคเรี ย น ก+อ น
สําเร็จการศึกษา

- ๑๖ 24.๔ ระยะเวลาการศึ ก ษาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ รั บ โอนใหนั บ ตั้ ง แต+เ ริ่ ม เขาศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเดิม
24.๕ การเทียบโอนรายวิชาอาจกระทําได ตามขอ 23
การโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไม+สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใหเสนอสภาวิชาการพิจารณาเป!นราย ๆ ไป และแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ
หมวดที่ ๕
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน
ขอ 25 การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร+วมกัน ดังนี้
25.๑ การศึ ก ษาแบบเฉพาะบางช+ ว งเวลา เป! น การจั ด การศึ ก ษาในบางช+ ว งเวลาของ
ปCการศึกษา ตามหลักเกณฑ*ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๒ การศึ กษาแบบทางไกล (Distance Education) เป! น การจั ด การศึ ก ษาโดยใชการ
สอนทางไกลผ+านระบบการสื่อสารหรือเครือข+ายสารสนเทศต+าง ๆ ตามหลักเกณฑ*ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๓ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป!นการจัดการศึกษาเป!นรายวิชาหรือ
กลุ+มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเป!นไปตามหลักเกณฑ*ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๔ การศึ กษาแบบนานาชาติ เป! น การจั ด การศึ กษาโดยใชภาษาต+ างประเทศทั้ งหมด
ซึ่งอาจจะเป!นความร+วมมือระหว+างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน+วยงานในประเทศ หรือต+างประเทศ
และมีการจัดการที่มีมาตรฐานเช+นเดียวกับนานาชาติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๕ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
25.๖ การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
25.๗ รูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว+าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 26 มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณาใหรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น เป!น นิ สิ ต
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยเพื่อนําหน+วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัด
ได โดยตองชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว+าดวย การเก็บเงินค+าบํารุงและค+าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และ
หัวหนาส+วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด
ขอ 27 นิสิตมหาวิทยาลัยทั กษิณที่ ไดลงทะเบี ยนเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแลวไม+นอยกว+า
๒ ภาคเรียน อาจลงทะเบียนศึกษารายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อนํามาเทียบโอน
หรือนํามาเป!นรายวิชาที่ไม+นับหน+วยกิตในหลักสูตรที่นิสิตศึกษาอยูไ+ ดโดยตองดําเนินการดังนี้
27.๑ นิ สิ ต ตองยื่ น คํ า รองต+อ หั ว หนาส+ ว นงานที่ นิ สิ ต สั งกั ด โดยผ+ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจําส+วนงานที่นิสิตสังกัด เพื่อพิจารณารายวิชาที่
นิสิตลงทะเบียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยแนบรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาประกอบ การพิจารณา
ดวย ทั้งนี้ รายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนศึกษานั้นตองมีเนื้อหาเหมือนหรือใกลเคียงกันกับรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

- ๑๗ 27.๒ ในภาคเรียนใดที่ นิสิตไปลงทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบั นอุดมศึกษาอื่น โดยไม+
ลงทะเบี ย นศึ ก ษารายวิ ช าของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เลย นิ สิ ต จะตองดํ า เนิ น การรั ก ษาสภาพนิ สิ ต ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณดวย มิฉะนั้นนิสิตจะพนสภาพการเป!นนิสิต ตามขอ 40.๓.๓
27.๓ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณลงทะเบียนศึกษารายวิชาได
ประมวลผลการศึกษาเรียบรอยแลวใหนิสิตแจงผลการศึกษาเป!นลายลักษณ*อักษร ซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษานั้นต+อนายทะเบียนมหาวิทยาลัยทักษิณโดยตรง
27.๔ การลงทะเบียนศึกษารายวิชาของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
จะตองเป!นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ดวยเมื่อหัวหนาส+วนงานวิชาการที่
หลักสูตรสังกัดอนุมัติแลวใหแจงนายทะเบียนทราบ
ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและการลงทะเบียนวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระ
28.๑ กํ า หนดวั น เวลา และวิ ธี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นในแต+ล ะภาคเรี ย นใหเป!น ไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
28.๒ รายวิชาใดที่กําหนดใหเรียนบุรพวิชา นิสิตจะตองเรียนรายวิชานั้นแลว และสอบได
ระดับขั้น
28.๓ รายวิ ช าใดที่ กํ า หนดใหเรี ย นควบคู+ นิ สิ ต ตองลงทะเบี ย นรายวิ ช าควบคู+ พ รอมกั น
หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะตองงดเรียนรายวิชาควบคู+ในคราวเดียวกันดวย หากไม+งดเรียน
รายวิชาควบคู+งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต+อเนื่องควบคู+นั้นทันที เวนแต+ไดรับการอนุมัติจากหัวหนาส+วนงาน
วิชาการ
28.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ*ต+อเมื่อไดชําระเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+าเล+าเรียน
ของมหาวิ ท ยาลั ย เรี ย บรอยแลว นิ สิ ต ผู ใดชํ า ระเงิ น ค+า บํ า รุ งการศึ กษาและค+ า เล+ าเรี ย น ภายหลั งจากวั น ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองชําระเงินค+าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย
กรณี ที่นิ สิ ต ที่ ไม+ไดลงทะเบี ยนโดยสมบู ร ณ*ในภาคเรี ย นใด ภายในกํ าหนดวั น ตาม
ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย จะไม+มี สิ ท ธิ์ เรี ย นในภาคเรี ย นนั้ น เวนแต+จ ะไดรั บ อนุ มั ติ จ ากอธิ ก ารบดี ห รื อ
รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเป!นราย ๆ ไป
28.๕ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระนิสิตดําเนินการไดเมื่อไดรับอนุมัติ
ชื่อเรื่องและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
แลว ทั้ งนี้ การสอบเคาโครงวิ ท ยานิ พ นธ*ห รื อ การคนควาอิ ส ระจะดํ า เนิ น การไดเมื่ อ นิ สิ ต ไดลงทะเบี ย น
วิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระแลวเท+านั้น
28.๖ จํานวนหน+วยกิตแต+ละภาคเรียน
28.๖.๑ นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระ
แต+ละภาคเรียนตามประเภทนิสิต ดังนี้
(๑) นิสิตภาคปกติ จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไม+เกิน ๑๕ หน+วยกิต
(๒) นิ สิ ต ภาคพิ เศษ จะลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าไดไม+เกิ น ๙ หน+ว ยกิ ต
ในภาคเรียนปกติ และไม+เกิน ๖ หน+วยกิตในภาคเรียนฤดูรอน
(๓) นิ สิ ต ภาคปกติ และภาคพิ เศษ สามารถลงทะเบี ย นวิท ยานิ พ นธ*ห รื อ
การคนควาอิ ส ระ ในแต+ล ะภาคเรี ย นโดยใชจํ า นวนหน+ว ยกิ ต นอยกว+า ที่ กํา หนดในหลั ก สู ต ร และสามารถ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระซ้ําเพื่อใหไดหน+วยกิตรวมไม+นอยกว+าที่กําหนดในหลักสูตร ทั้งนี้
ใหเป!นไปตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดตกลงกับนายทะเบียนไว

- ๑๘ 28.๖.๒ การลงทะเบี ย นเรี ยนรายวิช าและวิ ทยานิ พ นธ*ห รือการคนควาอิ สระที่ มี
จํานวนหน+วยกิตรวมนอยกว+าหรือมากกว+าเกณฑ*ที่กําหนดในหัวขอ 28.๖.๑ (๑) และ (๒) ใหอยูใ+ นดุลยพินิจ
และการอนุมัติของหัวหนาส+วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด แลวแจงนายทะเบียนทราบ
28.๗ ในกรณีที่มีความจําเป!น หัวหนาส+วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด อาจอนุมัติใหนิสิต
ภาคปกติและนิสิ ตภาคพิ เศษลงทะเบีย นเรียนร+วมกั นไดโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการผูรับ ผิด ชอบ
หลักสูตร
28.๘ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีไดโดย
ไม+นับหน+วยกิต ทั้งนี้รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีนั้นไม+นับเป!นส+วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีใหใชระเบียบและขอบังคับว+าดวย
การศึกษาระดับปริญ ญาตรีในส+วนที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียนเรียน การขอถอน การขอเพิ่ม การวัดและ
ประเมินผลสําหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม
ขอ 29 การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม+นับหน+วยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู โดยไม+ นั บ หน+ ว ยกิ ต รวมเขาในจํ านวนหน+ ว ยกิ ตในภาคเรีย นและจํ านวนหน+ ว ยกิ ต ตาม
หลักสูตร ตองดําเนินการดังนี้
29.๑ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย*ผูสอนในรายวิชานั้น โดยไดรับอนุมัติจาก
อาจารย*ที่ปรึกษา และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหงานทะเบียนทราบ
29.๒ ใหงานทะเบี ย นบั น ทึ ก ลงในใบแสดงผลการเรี ย นใน ช+องผลการเรีย นว+ า “AUD”
เฉพาะผูที่ผ+านการประเมินจากอาจารย*ผูสอน และมีเวลาเรียนไม+นอยกว+า รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้น
29.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไม+ใช+นิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียนบาง
วิชาเป!นกรณีพิเศษ โดยเป!นตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 30 การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา
30.๑ การขอเพิ่มรายวิชาหลังสิ้นสุด ตามขอ 28.๑ นิสิตตองไดรับอนุมัติจากอาจารย*ผูสอน
อาจารย*ที่ปรึกษา และหัวหนาส+วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหนายทะเบียนทราบ โดยนิสิตตองชําระ
เงินค+าขอเพิ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห*แรกนับจากวันเปSดภาคเรียน
30.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตาม ขอ 28.๑ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารย* ที่ ป รึ ก ษาและไดรั บ อนุ มั ติ จ ากอาจารย* ผู สอน อย+า งนอย ๗ วั น ทํ า การก+อ นวั น แรกของการสอบ
ปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 31 การรักษาสภาพนิสิต
31.๑ นิสิตที่ยังไม+สําเร็จการศึกษาไม+ว+ากรณี ใด ๆ ตองลงทะเบียนเรียนหรือชําระเงิน ค+า
รักษาสภาพนิสิต พรอมชําระค+าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหแลวเสร็จภายในภาคเรียนนั้น ๆ
31.๒ นิสิต ที่ เรียนครบตามโครงสรางหลั กสูต รแลวแต+ไม+ป ระสงค*จะขอสํ าเร็จการศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยใหละเวนการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นดวยสาเหตุไดรับโทษทางวินัยหรือกรณีอื่น ๆ
ใหดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว+าจะขอสําเร็จการศึกษา
31.๓ ในกรณี ที่นิ สิ ตไดรับ อนุ มัติใหรักษาสภาพนิ สิ ตใหนั บ ระยะเวลาที่ รักษาสภาพนิ สิ ต
รวมอยูใ+ นระยะเวลาการศึกษาดวย

- ๑๙ ขอ 32 การลาพักการเรียน
32.๑ นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนต+อหัวหนาส+วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัดได
ในกรณีต+อไปนี้
32.๑.๑ ถูกเกณฑ*เขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขารับ
การตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพลหรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
32.๑.๒ ไดรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว+า งประเทศหรื อ ไดรั บ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
32.๑.๓ เจ็ บปrวยจนตองพั กรักษาตั วเป!นเวลานานเกิ น กว+ารอยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้นตามคําสั่งแพทย*โดยมีใบรับรองแพทย*จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว+าดวยสถานพยาบาลซึ่งเป!นเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
32.๑.๔ มี ค วามจํ า เป!น ส+ว นตั ว ในกรณี นี้ นิ สิ ต ตองเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย มาแลว
อย+างนอย ๑ ภาคเรียน
32.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน
32.๒ การขอลาพักการเรียน จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย*ที่ปรึกษา หัวหนาส+วน
งานวิชาการที่นิสิตสังกัด และแจงใหนายทะเบียนทราบ ทั้งนี้ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นก+อนปSดภาคเรียนนั้น ๆ
32.๓ การขอลาพั ก การเรี ย น ใหอนุ มั ติ ไดครั้ งละไม+เกิ น ๑ ภาคเรี ย น กรณี ที่ นิ สิ ต ยั ง มี
ความจําเป!นที่จะตองลาพักการเรียนต+ออีกใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม+
32.๔ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู+
ในระยะเวลาการศึกษาดวย
32.๕ ในระหว+างที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นิสิตตองชําระเงินค+ารักษาสภาพนิสิตทุก
ภาคเรียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
32.๖ ในกรณีที่นิสิตเจ็บปrวย ตามขอ 32.๑.๓ และไดชําระเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+า
เล+าเรียนในภาคเรียนที่ลงทะเบียนแลว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไม+ติดสัญลักษณ* W ได
ซึ่งตองมีใบรับรองแพทย*จากโรงพยาบาลของรัฐ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส+วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด ทั้งนี้
จะไม+ไดรับคืนเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+าเล+าเรียนคืน
ขอ 33 การลาออก
นิสิ ต ที่ป ระสงค*จ ะลาออกจากการเป!น นิ สิ ตของมหาวิทยาลัย ใหยื่น คํ ารองผ+านอาจารย*ที่
ปรึกษาทางวิชาการและหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา เพื่อเสนอหัวหนาส+วนงานวิชาการที่หลักสูตร
สังกัดพิจารณาอนุมัติ และแจงใหนายทะเบียนทราบ

- ๒๐ หมวดที่ ๖
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 34 การมีสิทธิ์เขาสอบ
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม+นอยกว+ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ไดรับผลการเรียนรายวิชานั้นนิสิตที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกว+ารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดและไม+ไดขอถอนรายวิชา ใหอาจารย*ผูสอนประเมินผลการเรียนเป!นระดับขั้น F ในรายวิชา
นั้นเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
ขอ 35 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
35.๑ การสอบประมวลความรู เป! นการสอบความรู ความสามารถที่ จะนํ าหลักวิชาและ
ประสบการณ*การเรียนหรือการวิจัยไปประยุกต*ใชในการปฏิบัติงาน
35.๒ การสอบวิทยานิพนธ* เป!นการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถของนิสิต ในการทํา
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ* ความรอบรูในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงาน ทั้ง
ดานการพูด การเขียนและการตอบคําถาม
35.๓ การสอบคนควาอิสระ เป!นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนิสิตใน
หลักสูตรปริญญาโท แผน ข
35.๔ การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ เป! น การสอบเพื่ อ ประเมิ น ความรู พื้ น ฐาน ความพรอม
ความสามารถและศักยภาพของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก เพื่อวัดว+านิสิตมีความพรอมในการทําวิทยานิพนธ*ใน
ระดับปริญญาเอก
35.๕ การส อบ ภ าษ าต+ างป ระเท ศ เป! น ก ารส อ บ เที ยบ ค วาม รู ค วาม ส าม ารถ
ภาษาต+างประเทศของนิสิตหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก
การสอบตามขอ 35.๑ - 35.๕ ใหเป!นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขอ 36 ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา วิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระ และการสอบ
พิเศษ
36.๑ กรณี หลักสูตรไม+กําหนดเป!นอย+างอื่นใหประเมินผลการเรียนรายวิชาเป!นระดับขั้น
โดยมีความหมายและค+าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
อ+อน (Poor)
อ+อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

คาระดับขั้น
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐

- ๒๑ 36.๒ กรณี ที่ ร ายวิ ช าในหลั ก สู ต รไม+มี ก ารประเมิ น ผลเป!น ระดั บ ขั้ น ใหรายงานผลเป!น
สัญลักษณ*และมีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ.
ความหมาย
AUD
การเรียนโดยไม+นับหน+วยกิต (Audit)
W
การถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
VG
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝWกงาน/อยูใ+ นระดับดีมาก (Very Good)
G
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝWกงาน/อยูใ+ นระดับดี (Good)
S
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝWกงาน/อยูใ+ นระดับเป!นที่พอใจ
(Satisfactory)
U
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝWกงาน/อยูใ+ นระดับไม+เป!นที่พอใจ
(Unsatisfactory)
I
การประเมินผลยังไม+สมบูรณ* (Incomplete)
รายวิชาที่ตองใหสัญลักษณ* VG, G, S และ U ใหเป!นไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
หรือตามที่สภาวิชาการกําหนด
36.๓ กรณีการประเมินผลการสอบพิเศษ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ*หรือการคนควา
อิสระ ใหรายงานผลเป!นสัญลักษณ*และมีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ.
ความหมาย
VG
ผ+านระดับดีมาก (Very Good)
G
ผ+านระดับดี (Good)
P
ผ+าน (Pass)
F
ไม+ผ+าน (Fail)
36.๓.๑ การสอบพิ เ ศษตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด ไดแก+ การสอบภาษา
(Language Examination) การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) และการสอบวั ด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination)
36.๓.๒ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระ จะประเมินเมื่อเสร็จ
สิ้นการสอบปากเปล+าวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระ
ทั้งนี้การประเมินความกาวหนาวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระในระหว+าง
ที่ลงทะเบียนเรียนในแต+ละภาคเรียนใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระประเมินผล
เป!นจํานวนหน+วยกิตวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระ โดยใหมีการประเมินผลเป!นสัญลักษณ* S สําหรับผลการ
ประเมิ น ความกาวหนาในการทํ า วิ ทยานิ พ นธ*ห รื อการคนควาอิ ส ระของนิ สิ ต เป! น ที่ พ อใจ โดยระบุ จํ า นวน
หน+ วยกิต วิทยานิ พนธ*ห รือการคนควาอิ สระที่ไดรับการประเมิ นในแต+ ละภาคเรียนนั้ น และใชสัญ ลักษณ* U
สําหรับผลการประเมินที่ไม+มีความกาวหนาหรือไม+เป!นที่ พอใจ แต+ตองไม+เกินจํานวนหน+วยกิตที่ลงทะเบียน
และหลักเกณฑ* การประเมิ น ความกาวหนาวิทยานิ พนธ*ห รือการคนควาอิส ระใหเป! น ไปตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
36.๔ นอกจากการแสดงผลการประเมินผลเป!นระดับขั้นตามขอ 36.๑ หรือเป!นสัญลักษณ*
ตามขอ 36.๒ แลวใหใชเครื่องหมายกํากับผลการเรียนรายวิชาตามความหมาย ดังนี้

- ๒๒ เครื่องหมาย ความหมาย
#
รายวิชาที่ไม+คํานวณค+าระดับขั้น
##
รายวิชาที่โอนจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
###
รายวิชาที่เทียบโอนประสบการณ*
*
รายวิชาที่เทียบ/เรียนแทน
**
รายวิชาที่ยกเวนหน+วยกิต
36.๕ การใหระดับขั้น F หรือ U
อาจารย*ผูสอนใหระดับขั้น F หรือ U ในกรณีต+อไปนี้ไดดวย
36.๕.๑ นิสิตลงทะเบียนแลวไม+เขาชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียนนอยกว+า
รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
36.๕.๒ นิ สิ ต ทุ จ ริ ต ในการสอบ โดยมี ห ลั ก ฐานการทุ จ ริ ต ใหอาจารย* ผู สอน
ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เป!นระดับขั้น F ทั้งนี้ ไม+ตองรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต
36.๕.๓ นิสิตที่ไดรับการใหสัญลักษณ* I ตามขอ 36.๖ แต+ไม+ไดขอประเมินผลเพื่อ
แกสั ญ ลั ก ษณ* I ใหเสร็ จ สิ้ น ภายใน ๓๐ วั น นั บ จากวั น เปS ด ภาคเรี ย นถั ด ไป หากพนกํ า หนดดั ง กล+ า ว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ* เป!นระดับขั้น F หรือ U
36.๕.๔ นิสิตที่ไม+มีส+วนร+วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
ตามแผนหรื อ กํ า หนดการจั ด การเรี ย นการสอนและการสอบของรายวิ ช านั้ น ซึ่ งเป! น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
36.๖ การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีต+อไปนี้
36.๖.๑ นิสิตที่มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ*ในขอ 34 แต+ไม+ไดสอบเพราะปrวยหรือ
เหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส+วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด
36.๖.๒ อาจารย*ผูสอน ประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และหัวหนา
ส+วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด เห็นสมควรใหรอผลการประเมินระดับขั้น
36.๗ นิสิตที่ไดรับสัญลักษณ* I ตามความในขอ 36.๖.๑ ในรายวิชาใดจะตองดําเนินการ
ขอประเมิ น ผลเพื่ อแกสั ญ ลั ก ษณ* I ใหสมบู ร ณ* ภายใน ๓๐ วั น นั บ จากวั น เปS ด ภาคเรี ย นถั ด ไปตามระบบ
การศึกษา หากพนกํ าหนดเวลาดังกล+าว มหาวิทยาลั ยจะเปลี่ ยนสัญ ลักษณ* I เป!น ระดั บ ขั้น F หรือ U โดย
อัตโนมัติ เวนแต+ ไดรับ อนุ มัติ จากอธิการบดี ห รือรองอธิการบดี ที่ไดรับมอบหมาย เห็ น สมควรใหขยายเวลา
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
ทั้งนี้ ใหนําผลการประเมินที่แกสัญลักษณ* I แลวมาคํานวณในภาคเรียนเดิมที่นิสิตได
สัญลักษณ* I
36.๘ การใหสัญลักษณ* W ในรายวิชาใด กระทําไดในกรณีต+อไปนี้
36.๘.๑ นิสิตไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น
36.๘.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น
36.๘.๓ นิ สิ ตไดรั บ อนุ มั ติ จ ากหั ว หนาส+ ว นงานวิ ช าการของคณะที่ นิ สิ ต สั งกั ด ให
เปลี่ยนจากสัญลักษณ* I ที่นิสิตไดรับตามขอ 36.๖.๑ และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ* I แลวแต+การปrวย
หรือเหตุสุดวิสัยยังไม+สิ้นสุด
36.๘.๔ นิ สิ ต ลาออกหรื อ เสี ย ชี วิ ต ก+ อ นวั น สุ ด ทายของการประเมิ น ผลประจํ า
ภาคเรียนนั้น

- ๒๓ ขอ 37 การนับจํานวนหน+วยกิต เพื่อใชในการคํานวณหาค+าระดับขั้นเฉลี่ย
37.๑ การนับจํานวนหน+วยกิต เพื่อใชในการคํานวณหาค+าระดับ ขั้นเฉลี่ยในภาคเรียนใด
ใหนับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนเป!นระดับขั้น และไม+มีเครื่องหมายกํากับ ยกเวนรายวิชาที่เทียบ
หรือเรียนแทน
37.๒ การนับจํานวนหน+วยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่ กําหนดในหลั กสูตร ใหนั บ
เฉพาะหน+วยกิตของรายวิชาที่ไดระดับขั้น B ขึ้นไป และนับรวมกับหน+วยกิตที่ไดรับการยกเวนหน+วยกิต
37.๓ ค+าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคเรียนใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น
โดยนําผลคูณระหว+างจํานวนหน+วยกิตกับค+าระดับขั้นของแต+ละรายวิชาเป!นตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหน+วยกิต
ตามขอ 37.๑
37.๔ ค+าระดั บ ขั้ น เฉลี่ ย สะสม ใหคํ านวณจากผลการเรีย นของที่ นิ สิ ต ตั้ งแต+เริ่มเขาเรีย น
จนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยนําผลรวมของผลคูณระหว+างจํานวนหน+วยกิตกับค+าระดับขั้นของแต+ละรายวิชาที่
เรียนทั้งหมดเป!นตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหน+วยกิตรวมทั้งหมด
37.๕ รายวิ ช าที่ ไดสั ญ ลั ก ษณ* I ไม+นํ า ไปแสดงในใบแสดงผลการเรี ย นแต+จั ด เก็ บ ไวใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต
ขอ 38 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
รายวิชาใดที่นิสิตไดระดับขั้นต่ํากว+า B นิสิตตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเลือกเรียนรายวิชา
อื่นในระดับชั้นปCและหมวดวิชาเดียวกัน ทั้งนี้ใหอยูใ+ นดุลยพินิจของอาจารย*ที่ปรึกษาทางวิชาการและประธาน
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยผ+านความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได
รับอนุมัติจากหัวหนาส+วนงานวิชาการ ที่หลักสูตรสังกัด ก+อนการลงทะเบียนเรียน
ขอ 39 การทุจริตในการสอบ
นิสิตที่ทําการทุจริตดวยประการใดๆ เกี่ยวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผูสอนจะใหระดับ
ขั้น F ในรายวิชานั้นแลว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขอบังคับว+าดวยวินัยนิสิตไดดวย
หมวดที่ ๗
การพนสภาพนิสิต และการคืนสภาพนิสิต
ขอ 40 การพนจากสภาพนิสิต
นิสิตจะตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีดังต+อไปนี้
40.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ 45
40.๒ หัวหนาส+วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดอนุมัติใหลาออก
40.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีต+อไปนี้
40.๓.๑ ไม+มารายงานตัวเป!นนิสิตตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
40.๓.๒ มารายงานตัวเป!นนิสิตแต+ไม+ลงทะเบียนเรียน ไม+ชําระเงินค+าบํารุงการศึกษา
และค+าเล+าเรียนในภาคเรียนแรกยกเวนไดรับอนุมัติจากหัวหนาส+วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดในกรณีต+อไปนี้

- ๒๔ (๑) ถู ก เกณฑ*เขารั บ ราชการทหารกองประจํ า การหรื อ ไดรั บ หมายเรี ย ก
เขารับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
(๒) ไดรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว+า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เจ็บปrวยจนตองพักรักษาตัวเป!นเวลานานเกิน รอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้ งหมดในภาคเรี ย นนั้ น ตามคํ าสั่ งแพทย*โดยมี ใบรั บ รองแพทย*จ ากสถานพยาบาลของทางราชการ หรื อ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว+าดวยสถานพยาบาลซึ่งเป!นของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
40.๓.๓ เมื่อพนกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแลว ไม+ชําระเงินค+าบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน
40.๓.๔ ขาดคุณสมบัติ อย+างใดอย+างหนึ่ง ตามขอ 17
40.๓.๕ เมื่อค+าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ํากว+า ๒.๗๕
40.๓.๖ ไดรับค+าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากว+า ๓.๐๐ เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่
กําหนดตามขอ 11
40.๓.๗ หมดระยะเวลาการศึกษาตามขอ 11
40.๓.๘ ไม+ ผ+ า นการสอบประมวลความรู เป!น ไปตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย
จํานวน ๓ ครั้ง
40.๓.๙ ไม+ผ+านการสอบวัดคุณสมบัติเป!นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ครั้ง
40.๓.๑๐ ถูกลงโทษถึงที่สุดใหไล+ออก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว+าดวยวินัยนิสิต
40.๓.๑๑ ไม+ไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ*ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังต+อไปนี้
(๑) หลักสูตรปริญญาโท ภายใน ๓ ปCการศึกษา นับแต+ภาคเรียนแรกที่เขาศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญาเอก ภายใน ๔ ปCการศึกษา นับแต+ภาคเรียนแรกที่เขาศึกษา”
ขอ 41 การคืนสภาพนิสิต
นิสิตอาจไดรับการอนุมัติใหคืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยตองชําระเงินค+าคืนสภาพนิสิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพนสภาพ เนื่องจากพนสภาพนิสิต จากกรณี
ต+อไปนี้
41.๑ ไดรับอนุมัติจากหัวหนาส+วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดใหลาออกไปแลวไม+เกิน ๓๐ วัน
41.๒ ไม+ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่ตองขึ้นทะเบียนเป!นนิสิต
41.๓ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแลวไม+ชําระเงินค+าบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อรักษา
สภาพนิสิต

- ๒๕ หมวดที่ ๘
การสอบพิเศษ และการทําวิทยานิพนธ.หรือการคนควาอิสระ
ขอ 42 การสอบภาษา
42.๑ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทและหลั กสู ต รปริ ญ ญาเอกตองสอบผ+ า นการสอบภาษา
(Language Examination) ที่ไม+ใช+ภาษาประจําชาติของตนอย+างนอยหนึ่งภาษา การกําหนดภาษาที่จะสอบ
ใหอยูใ+ นดุลยพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธาน
สาขาวิชา หัวหนาส+วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด และการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตปริญญา
เอกที่สอบผ+านการสอบภาษาจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง ตามเกณฑ*ที่มหาวิทยาลัยกําหนดอาจได
รับการยกเวนการสอบภาษาตามความในวรรคหนึ่งได
42.๒ ใหบัณฑิตวิทยาลัยแต+งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบภาษาประกอบดวยบุคคล
ที่เหมาะสมเป!น ไปตามเกณฑ*การสอบภาษาที่ บัณ ฑิ ตวิทยาลัย กําหนด เพื่ อดําเนิ น การจั ดสอบและควบคุ ม
การสอบใหไดมาตรฐาน
42.๓ การดําเนินการสอบภาษาใหเป!นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
42.๔ มหาวิทยาลัยอาจยกเวนใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม+ตองสอบภาษาไดในกรณี ใด
กรณีหนึ่งดังต+อไปนี้
42.๔.๑ นิ สิ ต สอบผ+า นการสอบภาษา ตามเกณฑ*ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กํ า หนดจาก
สถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง โดยใหงานทะเบียนระบุในใบแสดงผลการเรียนว+า ไดรับการยกเวนการ
สอบภาษาจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
42.๔.๒ นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาที่ไม+ใช+ภาษาประจําชาติของตน ดังนี้
(๑) นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาโท ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าภาษาที่ ไม+ใช+ภ าษา
ประจําชาติของตน โดยมี เวลาเรียนสัปดาห*ละไม+นอยกว+า ๒ ชั่วโมง โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ผูรับ ผิด ชอบหลั กสู ตร และไดรับ อนุ มัติ จากบัณ ฑิ ตวิทยาลั ย กําหนดใหเรีย นโดยไม+นั บ หน+ วยกิต ทั้ งนี้ นิ สิ ต
จะตองไดรั บ การประเมิ น ผลการเรี ย นระดั บ ขั้ น S (Satisfactory) ขึ้ น ไป โดยใชแบบทดสอบภาษาที่ เป! น
มาตรฐานของรายวิชา
(๒) ระดั บ ปริญ ญาเอก โดยมีเวลาเรีย นสั ป ดาห*ล ะ ไม+น อยกว+า ๓ ชั่ วโมง
จํานวน ๒ รายวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดใหเรียนโดยไม+นับหน+วยกิต ทั้งนี้ นิสิตจะตองไดรับการประเมินผลการ
เรียนระดับขั้น S (Satisfactory) ขึ้นไป โดยใชแบบทดสอบภาษาที่เป!นมาตรฐานของรายวิชา
42.๔.๓ นิ สิ ต ระดั บ ปริญ ญาโทที่ ศึกษาในวิช าเอกหรือสาขาวิช าทางภาษาที่ ไม+ ใช+
ภาษาประจําชาติของตน ซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับการอ+านและการใชภาษา ไม+นอยกว+า ๘ หน+วยกิต
ขอ 43 การสอบประมวลความรู และการสอบวัดคุณสมบัติ
43.๑ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญ าโท แผน ข ตองสอบผ+า นการสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination)
43.๒ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก ตองสอบผ+า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying
Examination)
43.๓ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทควบปริ ญ ญาเอก ตองสอบผ+า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ
(Qualifying Examination)

- ๒๖ 43.๔ การสอบประมวลความรู และการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ใหเป!น ไปตามเกณฑ*แ ละ
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 44 การสอบวิทยานิพนธ*
การทํ าวิทยานิพนธ*ห รือการคนควาอิส ระ และการสอบวิทยานิ พนธ*ห รือคนควาอิ สระให
เป!นไปตามเกณฑ*และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ ๙
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร และการใหปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ขอ 45 การขอสําเร็จการศึกษา
45.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตตองแจงชื่อต+องานทะเบียนนิสิตเพื่อขอสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลา ๑ เดือนนับแต+วันเปSดภาคเรียนนั้น และตองชําระเงินค+าขึ้นทะเบียนปริญญาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด หากพนกําหนดเวลานิสิตตองยื่นคํารองต+อนายทะเบียนเพื่อขออนุมัติแจงขอสําเร็จการศึกษาชา ทั้งนี้
ตองชําระเงินค+าปรับขอแจงสําเร็จการศึกษาชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
45.๒ นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
45.๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีเวลาเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไม+นอยกว+า ๒ ภาคเรียน
(๒) เรียนครบตามจํานวนหน+วยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และไดค+าระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม+ต่ํากว+า ๓.๐๐
(๓) มีความประพฤติดี
45.๒.๒ คุณ สมบัติของนิสิตผูขอรับ ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิต และประกาศนียบั ตร
บัณฑิตชั้นสูง ใหเป!นไปตามขอ 45.๒.๑ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
45.๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
(๑) สอบผ+านการสอบภาษาตามขอ 42 หรือไดรับการยกเวน ตามขอ 42
(๒) สอบผ+านการสอบประมวลความรูตามขอ 43
(๓) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(๔) เสนอรายงานการคนควาอิสระตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๕) สอบผ+านการสอบปากเปล+าการคนควาอิสระ
(๖) ส+งรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ* ตามเกณฑ*ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๗) รายงานการคนควาอิสระหรือส+วนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระ
ตองไดรับการเผยแพร+ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได
45.๒.๔ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๑
(๑) สอบผ+านการสอบภาษาตามขอ 42 หรือไดรับการยกเวนตาม ขอ 42
(๒) สอบผ+านการสอบปากเปล+าวิทยานิพนธ*
(๓) เสนอวิทยานิพนธ*ฉบับสมบูรณ*ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๔) ส+งวิทยานิพนธ*ฉบับสมบูรณ* ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

- ๒๗ (๕) ผลงานวิทยานิพนธ*หรือส+วนหนึ่งของวิทยานิพนธ*ตองไดรับการตีพิมพ*
หรืออย+างนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ*การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร+ผลงานวิชาการ
(๖) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
45.๒.๕ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๒
(๑) สอบผ+านการสอบภาษาตามขอ 42 หรือไดรับการยกเวนตาม ขอ 42
(๒) ไดรั บ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพวิ ท ยานิ พ นธ*แ ละการสอบปากเปล+า
วิทยานิพนธ*ในระดับผ+าน
(๓) ส+งวิทยานิพนธ*ฉบับสมบูรณ* ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๔) ผลงานวิทยานิพนธ*หรือส+วนหนึ่งของวิทยานิพนธ*ตองไดรับการตีพิมพ*
หรืออย+างนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ*การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร+ผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอต+อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ* (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ*
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
(๕) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
45.๒.๖ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(๑) สอบผ+านการสอบภาษา ตามขอ 42 หรือไดรับการยกเวนตามขอ 42
(๒) สอบผ+านการสอบวัดคุณสมบัติ ตามขอ 43
(๓) เสนอวิทยานิพนธ*ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๔) สอบผ+านการสอบปากเปล+าวิทยานิพนธ*
(๕) ส+งวิทยานิพนธ*ฉบับสมบูรณ* ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๖) ผลงานวิ ทยานิ พนธ*หรื อส+วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ* ต องไดรั บการตี พิ มพ*
หรื ออย+ างนอยไดรั บการยอมรั บใหตี พิ มพ* ในวารสารระดั บชาติ หรื อระดั บนานาชาติ ที่ มี คุ ณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ*การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร+ผลงานทางวิชาการ
กรณีนิสิตผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ ผลงานวิทยานิพนธ*หรือ
ส+วนหนึ่งของวิทยานิพนธ*ตองไดรับการตีพิมพ*หรืออย+างนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ*การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร+ผลงานวิชาการอย+างนอย ๒ เรื่อง
กรณีเป!นผูที่ไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จะตอง
มีผลงานที่ เป! นส+ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ*ตีพิมพ* หรือไดรับการยอมรับใหตี พิมพ* ตามหลั กเกณฑ* ของ คปก. จึงจะ
สําเร็จการศึกษาได รวมทั้งกรณีที่ไดรับทุนจากแหล+งอื่นใหเป!นไปตามหลักเกณฑ*และเงื่อนไขของทุนที่ไดรับ
(๗) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
ขอ 46 การใหปริญญาหรือประกาศนียบัตร
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ยื่นความจํานงขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 45.๒ ต+อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร

- ๒๘ ขอ 47 ใหอธิการบดีรักษาการใหเป!นไปตามขอบังคับนี้ กรณีมีขอขัดของหรือมีปUญหาในทางปฏิบัติ
ใหอธิการบดีวินิจฉัยสั่งการโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559
(ศาสตราจารย* ดร.จรัญ จันทลักขณา)
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

