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แนวทางการจัดการเรียนรู้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ระบุวา่ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในมาตรา 23 (2) เน้น
การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้ความสําคัญของการบูรณาการความรู ้ คุณธรรม
กระบวนการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา โดยเฉพาะความรู ้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู ้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เรื่ องการจัดการ การบํารุ งรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลยัง่ ยืนในส่ วนของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
มาตรา 24 ได้ระบุให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการดังนี้
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดย
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้มาใช้
เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
3. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิ ให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง
4. จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
5. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน และอํานวย
ความสะดวกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความรอบรู ้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ น
ส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อการ
เรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
6. จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่ วมมือกับบิดามารดา
ผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวดังกล่าว จําเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนการสอนทั้งของครู
และนักเรี ยน กล่าวคือลดบทบาทของครู ผสู ้ อนจากการเป็ นผูบ้ อกเล่า บรรยาย สาธิ ต เป็ นการวางแผนจัด
กิ จกรรมให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ กิ จกรรมต่างๆจะต้องเน้นที่บทบาทของนักเรี ยนตั้งแต่เริ่ ม คือ ร่ วม
วางแผนการเรี ยนการวัดผล ประเมินผล และต้องคํานึงว่ากิจกรรมการเรี ยนนั้นเน้นการพัฒนากระบวนการคิด
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วางแผน ลงมือปฏิบตั ิศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรี ยนรู ้หลากหลาย
ตรวจสอบ วิเคราะห์ขอ้ มูล การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน การสร้างคําอธิ บายเกี่ยวกับข้อมูล
ที่สืบค้นได้ เพื่อนําไปสู่ คาํ ตอบของปั ญหาหรื อคําถามต่าง ๆ ในที่สุดสร้ างองค์ความรู ้ ทั้งนี้ กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ดงั กล่าวต้องพัฒนานักเรี ยนให้เจริ ญพัฒนาทั้งร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
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อาจารย์ประจํา

จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเนชั่น
1)
2)
3)
4)
5)

จรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
จรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูร้ ่ วมงาน
จรรยาบรรณต่อประชาชน และสังคม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

จรรยาบรรณอาจารย์ผูส้ อนและแนวปฏิบัติ
จรรยาบรรณอาจารย์ ผู้สอน
จรรยาบรรณต่ อตนเอง 1. รักและศรัทธาในความ
เป็ นครู มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
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แนวปฏิบัติ
1. ยึดมัน่ ในความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความ
ยุติธรรม และเสี ยสละ
2. พูดจาสุ ภาพและสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึง
ผลที่จะเกิดขึ้น
3. ประพฤติตนอยูใ่ นกรอบศีลธรรมไม่พึงมี
พฤติกรรมที่ส่อเจตนาไปในเชิงชูส้ าวกับ
นักศึกษา
4. รักษาความลับที่ก่อให้เกิดความ เสี ยหาย
ต่อผูอ้ ื่นและมหาวิทยาลัย
5. ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดย มิชอบ
6. ให้เกียรติเจ้าของผลงาน และละเว้นจาก
การนําผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
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จรรยาบรรณอาจารย์ ผู้สอน
2. มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่

แนวปฏิบัติ
1. ตรงต่อเวลา ขยันหมัน่ เพียร
2. วางแผนและเตรี ยมการสอนล่วงหน้าอย่าง
เป็ นระบบ
3. มีเทคนิควิธีการสอนอย่างเหมาะสมพัฒนา
ความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสามารถนําไป
ปฏิบตั ิได้สอดคล้องกับความจริ ง
4. อุทิศเวลาให้แก่นกั ศึกษาอย่างเต็มที่

3. หมัน่ ศึกษา ค้นคว้า
1. เพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ และทักษะ
ติดตามความก้าวหน้าทาง ในการสอนอย่างสมํ่าเสมอ
วิชาการให้ทนั สมัย
2. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ผลงานทาง
อย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา
วิชาการที่ได้มาตรฐาน
3. มีอิสระทางความคิด และเคารพ ความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น
4. พึงเป็ นนักวิจยั ที่มี
1. ซื่ อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและ
จรรยาบรรณตามข้อ
การจัดการ มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุก
กําหนดของคณะ
ระดับ
กรรมการวิจยั แห่งชาติ
2. ตระหนักถึงพันธกรณี ในการทําวิจยั ตาม
และจรรยาบรรณใน
ข้อตกลงที่ทาํ ไว้กบั หน่วยงานที่สนับสนุน
วิชาชีพเฉพาะทางของตน
การวิจยั และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
3. มีความรับผิดชอบต่อสิ่ งที่ศึกษาวิจยั ไม่วา่
จะเป็ นสิ่ งมีชีวติ หรื อไม่มีชีวติ
4. เคารพศักดิ์ศรี และสิ ทธิ ของมนุษย์ที่ใช้เป็น
ตัวอย่างในการวิจยั และพึง เคารพความคิดเห็น
ทางวิชาการของผูอ้ ื่น
5. มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติใน
ทุกขั้นตอนของการทําวิจยั และนํา
ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางที่ระบุ
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จรรยาบรรณอาจารย์ ผู้สอน
 จรรยาบรรณต่ อ
หน่ วยงาน

แนวปฏิบัติ

1. มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่

1. มีความซื่ อสัตย์ต่อตนเอและต่อผูอ้ ื่น
โดยปราศจากอคติ
2. มีความรอบคอบ รวดเร็ วและขยัน
หมัน่ เพียร
3. มีความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบตั ิ
งานอย่างเต็มความสามารถ
4. ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

2. มีความรับผิดชอบต่อ
ทรัพย์สิน

1. ใช้ทรัพย์สินของสถาบันอย่างประหยัด
คุม้ ค่า
2. ดูแลรักษาทรัพย์สินของสถาบัน
เยีย่ งวิญ�ูชนจะพึงปฎิบตั ิต่อทรัพย์สิน
ของตนเอง

จรรยาบรรณต่ อเพือ่ น 1. ปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงาน 1. ยกย่อง ให้เกียรติ ยอมรับฟังความคิดเห็น
ดุจกัลยาณมิตร ช่วยเหลือ
และเคารพสิ ทธิ ส่วนบุคคลของเพื่อน
ร่ วมงาน
ส่ งเสริ ม และเกื้อกูล
ร่ วมงาน
ผูร้ ่ วมงาน
2. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และให้คาํ ปรึ กษา
ระหว่างเพื่อนร่ วมวิชาชีพอย่างสุ จริ ตใจ
3. มีความเอาใจใส่ ห่วงใย อาทร และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลผูอ้ ื่นในทางสร้างสรรค์
4. แสดงนํ้าใจและให้ความเป็ นมิตรกับ
เพื่อนร่ วมงาน
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จรรยาบรรณอาจารย์ ผู้สอน
จรรยาบรรณวิชาชี พ
ต่ อประชาชน และ
สั งคม

1. คํานึงถึงประโยชน์
ส่ วนรวม

แนวปฏิบัติ
1. รักษาชื่อเสี ยงและประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย
2. ไม่นาํ ชื่อเสี ยงและทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย ไปใช้เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ

2. สร้างและส่ งเสริ มความ
สามัคคีในหมู่คณะและมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

1. ส่ งเสริ มและสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะในการประชุม อบรม สัมมนา
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เสี ยสละและมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า
3. ให้ความร่ วมมือและสนองตอบต่อ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
4. ให้การช่วยเหลือและชื่นชมยินดีกบั
เพื่อนร่ วมงานที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
3. รับผิดชอบต่อผูอ้ ื่นสังคม 1. มีจิตสํานึกและยึดมัน่ ในการปกครอง
และประเทศชาติ
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
2. รู ้คุณค่าและสื บสานภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมของชาติ
3. อุทิศตนเพื่อส่ วนรวม
4. เป็ นผูน้ าํ ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
พัฒนาสังคม
5. มีการส่ งต่องาน และพร้อมที่จะถ่ายทอด
วิชาการให้แก่เพื่อนร่ วมงาน
6. วางตัวเป็ นกลางทางการเมือง
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จรรยาบรรณอาจารย์ ผู้สอน

แนวปฏิบัติ

1. รักและศรัทธาในความ
เป็ นครู และเป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษา

1. ปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับหน้าที่ เกียรติ
และศักดิ์ศรี ของความเป็ นอาจารย์
2. ปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่น่าเชื่ อถือแก่นกั ศึกษา
และบุคคลทัว่ ไป โดยเป็ นผูม้ ีความรู ้
คู่คุณธรรม
3. ทําตนเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม
4. สื บสานและธํารงไว้ซ่ ึงวัฒนธรรม
ประเพณี อนั ดีงาม

2. สอนนักศึกษาโดย
ครอบคลุมองค์ความรู ้ที่
พึงไปประกอบอาชีพได้
เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่ วนรวม ด้วยความ
บริ สุทธิ์ ใจ

1. วางแผนและเตรี ยมการสอนล่วงหน้าอย่าง
เป็ นระบบ
2. สอนนักศึกษาโดยไม่ปิดบังและปฏิบตั ิ
ต่อศิษย์แบบกัลยาณมิตร
3. ส่ งเสริ มนักศึกษาปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพของตน
4. สอดแทรกความรู ้ดา้ นคุณธรรม และ
จริ ยธรรม
5. ใช้เทคนิคการสอนและการประเมินผล ที่
เหมาะสม พัฒนาความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
เพื่อนําไปสู่ การคิดเป็ น ทํา เป็ น

3. ช่วยเหลือและปฎิบตั ิต่อ
นักศึกษาอย่างมีเมตตา
และเป็ นธรรม

1.
2.
3.
4.
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หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน การอบรม
วิจยั ค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสู ง
ศึกษาและพัฒนาความรู ้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่ อง
ให้คาํ แนะนําปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
ให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม และ
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงานของอาจารย์ประจํา ประกอบด้วยงานหลักดังต่อไปนี้

1. ภาระงานสอนไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์แต่ไม่เกิน 15 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ภาระการสอน 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ให้เทียบเท่าภาระงานปกติ 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
2. ภาระงานวิจยั เทียบเท่าภาระงานปกติไม่นอ้ ยกว่า 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ดังนี้
2.1 งานวิจยั ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนดปี ละหนึ่งรายการ หรื อ
2.2 ตํารา หรื อหนังสื อที่ได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนดปี ละหนึ่งรายการหรื อ
2.3 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กบั งานวิจยั ตาม (2.2) ปี ละหนึ่งรายการ หรื อ
2.4 บทความทางวิชาการ ปี ละสองรายการ
3. ภาระงานอื่นเทียบเท่าภาระงานปกติไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ภาระงานอื่น ได้แก่ การผลิตผลงานทางวิชาการ การพัฒนานักศึกษา การบริ การวิชาการ
การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม การบริ หาร งานมอบหมายอื่นๆ
งานที่คณะมอบหมาย และ/หรื อ เห็นชอบได้แก่ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
งานในคณะที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
งานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และ/หรื อ เห็นชอบ
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กรณี ที่อาจารย์ประจําได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดาํ รงตําแหน่งหรื อทํางานพิเศษอื่นๆ
ด้านบริ หาร นอกเหนือจากภาระงานสอน ให้มีแนวปฏิบตั ิการกําหนดภาระงานสอนดังนี้

ตําแหน่ ง

ไม่ เกิน ชั่วโมง /
สั ปดาห์

อธิ การบดี

3

รองอธิ การบดีและคณบดี

6

ผูช้ ่วยอธิ การบดี
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
รองคณบดี

9

หัวหน้าสาขาวิชา
ประธานบริ หารหลักสู ตร
หัวหน้าสํานักงาน

12

รายละเอียดการให้น้ าํ หนักของงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชัน่ เรื่ องการกําหนดภาระงานของบุคลากร
ซึ่ งดํารงตําแหน่งทางการบริ หารและดํารงตําแหน่งคณาจารย์ประจํา ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2555
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อาจารย์ท่ีปรึกษา
คุณลักษณะของอาจารย์ท่ีปรึกษาที่ดี
1. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

มีมนุษยสัมพันธ์
มีความรับผิดชอบ
ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
มีความจริ งใจ และเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
มีความเมตตากรุ ณา
ไวต่อการรับรู ้และเข้าใจความรู ้สึกของนักศึกษา
มีความประพฤติเหมาะสมเป็ นแบบอย่างที่ดี
พร้อมอุทิศเวลาให้แก่นกั ศึกษา
มีความคิดเชิงบวก

2. คุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษา
มีประสบการณ์ในหน้าที่งานอาจารย์ที่ปรึ กษา
รู ้บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นอย่างดี
มีหลักจิตวิทยาในการให้การปรึ กษา และมีจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึ กษา
มีความรู ้เรื่ องกระบวนการให้คาํ ปรึ กษา เข้าใจแนวคิดและมีทกั ษะในการใช้เทคนิคการให้
คําปรึ กษา
(6) มีความรู ้และเข้าใจธรรมชาติของนักศึกษา
(7) มีความสามารถในการดูแลให้ความช่วยเหลือแก่นกั ศึกษาเมื่อมีปัญหา
(8) มีความสามารถในการสื่ อสาร
(9) มีความรู ้และเข้าใจสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง การปกครอง
(10) มีความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารทันยุคทันสมัย
(11) มีความรู ้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักสู ตรและการลงทะเบียนเรี ยน
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จรรยาบรรณของอาจารย์ ท่ีปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้
(1) อาจารย์ที่ปรึ กษาต้องคํานึงถึงสวัสดิภาพและสิ ทธิ ประโยชน์ของนักศึกษา โดยจะต้องไม่กระทํา
การใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่นกั ศึกษาอย่างไม่เป็ นธรรม
(2) อาจารย์ที่ปรึ กษาต้องรักษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่ องส่ วนตัวของนักศึกษา ในความดูแลให้เป็ น
ความลับ
(3) อาจารย์ที่ปรึ ก ษาต้องพยายามช่ วยเหลื อนักศึกษาจนสุ ดความสามารถ หากมี ปัญหาใดที่ เกิ น
ความสามารถที่ จะช่ ว ยเหลื อได้ก็ค วรดํา เนิ นการส่ ง นัก ศึ ก ษาไปรั บ บริ ก ารจากผูเ้ ชี่ ย วชาญ
โดยตรง
(4) อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาไม่ ค วรวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ บุ ค คลหรื อ มหาวิ ท ยาลัย ให้ นัก ศึ ก ษาฟั ง ในทางที่
ก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยแก่บุคคลหรื อมหาวิทยาลัย
(5) อาจารย์ท่ีปรึ กษาต้องเป็ นผูม้ ีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาแห่ งวิชาชี พ และมีศีลธรรม
จรรยาที่ดีงามเพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่นกั ศึกษา
(6) อาจารย์ที่ปรึ กษาต้องปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการแก่นกั ศึกษาในความดูแลทุกคน
ด้วยความเสมอภาค
(7) อาจารย์ที่ปรึ กษาต้องปฏิบตั ิตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ื่น สังคม และประเทศชาติ
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หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
1. หน้าที่ด้านวิชาการ

(1) ให้การปรึ กษาแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับหลักสู ตรและการเลือกวิชาเรี ยน
(2) ให้คาํ แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรี ยน
(3) ควบคุมการลงทะเบียนวิชาเรี ยนของนักศึกษาให้เป็ นไปตามโครงสร้างของหลักสู ตร
และระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(4) ทักท้วงการลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชาของนักศึกษา เมื่อพิจารณาเห็นว่าการ
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้นๆ ไม่เหมาะสม
(5) ให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาเกี่ยวกับหลักสู ตรและการเลือกวิชาเรี ยนให้เหมาะสม
กับแผนการศึกษาของนักศึกษาและเป็ นไปตามหลักสู ตร
(6) ให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาในการเพิ่ม-ถอนวิชาเรี ยน
(7) ให้คาํ แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรี ยน และการค้นคว้า
(8) ติดตามผลการเรี ยนของนักศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา
หรื อตักเตือนเมื่อผลการเรี ยนของนักศึกษาตํ่าลง
(9) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อการแก้ไขปั ญหาด้านการเรี ยน
(10) วิเคราะห์ผลการเรี ยน และให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรี ยนให้เหมาะสม
กับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา
(11) ให้คาํ แนะนําและดูแลอย่างใกล้ชิดแก่นกั ศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตํ่ากว่า 2.00
(12) ให้ความรู ้นกั ศึกษาเกี่ยวกับการคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(13) ตรวจสอบการเรี ยนรายวิชาของนักศึกษาให้ครบตามหลักสู ตร
(14) ให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาโดยใช้ขอ้ มูลภูมิหลัง ความสนใจและความสามารถของนักศึกษา
เพื่อการวางแผนการศึกษาและอาชีพ
(15) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริ ญญาตรี และการประกอบอาชีพ

2. หน้าที่ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา

(1) ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับบริ การต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและชุมชน
(2) ให้คาํ ปรึ กษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หากมีปัญหาใดที่เกิน
ความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ ก็ควรดําเนินการส่ งต่อนักศึกษาไปรับบริ การจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านนั้นโดยตรง
(3) ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการดําเนินชีวติ อย่างปลอดภัย
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ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการเข้าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
ให้ขอ้ มูลทางด้านอาชีพที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแก่นกั ศึกษาที่เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่สาํ คัญมาก
ซึ่ งอาจทําให้นกั ศึกษาต้องถูกลงโทษทางวินยั

3. หน้าที่ด้านอื่ นๆ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

ทําหน้าที่เป็ นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
ชี้แจงให้นกั ศึกษาเข้าใจบทบาท หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษาและหน้าที่ของนักศึกษา
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั นักศึกษาในความดูแลในฐานะครู กบั ศิษย์
พิจารณาคําร้องต่างๆ ของนักศึกษาและดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
ประสานงานกับอาจารย์ผสู ้ อนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอาทิ สํานักวิชาการ
และสํานักพัฒนานักศึกษา เพื่อช่วยเหลือในกรณี ที่นกั ศึกษามีปัญหา
ติดต่อกับนักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ติดต่อกับนักศึกษาในความดูแลที่ขาดเรี ยนและมีปัญหาอื่นๆ ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ
กําหนดเวลาให้นกั ศึกษาเข้าพบเพื่อขอรับคําปรึ กษาแนะนําอย่างสมํ่าเสมอ
เก็บข้อมูลที่สาํ คัญของนักศึกษาในความดูแลไว้เป็ นความลับ
จัดทําระเบียนสะสมของนักศึกษาในความดูแล
ให้การรับรองนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการนําเอกสารไปแสดงแก่ผอู ้ ื่น เช่น
การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา เป็ นต้น
นําเสนอข้อมูลป้ อนกลับมายังผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการวิชาการเกี่ยวกับ
ปั ญหาต่างๆ ของนักศึกษา
ให้ความร่ วมมือกับคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ
พิจารณาตักเตือนนักศึกษาที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
ประสานงานกับผูป้ กครองนักศึกษาเมื่อจําเป็ น
ติดตามดูแลนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าทําการศึกษา จนจบหลักสู ตร
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ข้อปฏิ บัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
(1) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ ตลอดจนข้อมูลที่สาํ คัญต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความพร้อมในการให้การแนะนําปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
(2) สนใจติดตามข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อใช้ในการให้คาํ ปรึ กษา
(3) พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการทั้งด้านบุคลิกภาพ
และความรู ้ความสามารถ
(4) ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึ กษา
(5) นัดพบนักศึกษาในความดูแลทั้งหมดก่อนการลงทะเบียนเรี ยนประจําภาคเพื่อ
ให้คาํ แนะนํา ชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรี ยน
(6) ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตที่นกั ศึกษาลงทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
(7) กรณี นกั ศึกษาในความดูแลเพิ่มหรื อถอนรายวิชา ให้ตรวจสอบความถูกต้องตาม
ระเบียบ พร้อมสอบถามสาเหตุที่นกั ศึกษาเพิ่มหรื อถอนรายวิชานั้น ๆ
(8) นัดพบนักศึกษาในความดูแลทั้งหมด เมื่อทราบผลการสอบกลางภาคเพื่อทราบ
ปั ญหา และหาแนวทางแก้ไข
(9) ติดตารางเวลา (Office Hour) ไว้ที่โต๊ะทํางานเพื่อให้นกั ศึกษาเข้าพบได้
(10) ให้ความสนใจเป็ นพิเศษแก่นกั ศึกษาที่มีปัญหาด้านต่างๆ
(11) พัฒนาตนเอง ทั้งในด้านเทคนิคการให้คาํ ปรึ กษาและด้านอื่น ๆ ตลอดเวลา
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เทคนิคการให้คาํ ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึ กษาต้องมีเทคนิคในการให้คาํ ปรึ กษา เพื่อให้นกั ศึกษารู ้สึกว่าอาจารย์ท่ีปรึ กษาให้ความ
อบอุ่น เป็ นกันเอง และสามารถเป็ นที่พ่ ึงของนักศึกษาได้ เทคนิคในการให้คาํ ปรึ กษาที่อาจารย์ที่ปรึ กษาควร
ทราบ มีดงั นี้

1. เทคนิคการให้ความสนใจ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

การประสานสายตา
การแสดงถึงความมีส่วนร่ วมในการให้คาํ ปรึ กษาโดยใช้ลกั ษณะท่าทางสบาย ๆ
การตอบสนองต่อการพูดของนักศึกษาและความตั้งใจที่จะแก้ปัญหา
การสร้างจุดมุ่งหมายและการพัฒนาข้อผูกพันของการให้คาํ ปรึ กษา
การสะท้อนความรู ้สึกและการเข้าใจความรู ้สึก
การใช้ความเงียบ
การแสดงออกทางสี หน้า ลักษณะท่าทางที่แสดงออกทางร่ างกาย นํ้าเสี ยง
จังหวะของการหายใจ

2. เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

สร้างบรรยากาศที่เป็ นมิตรอบอุ่น แจ่มใส
ให้ความสนใจแก่นกั ศึกษา
ให้ความเมตตากรุ ณาแก่นกั ศึกษา
แสดงความจริ งใจและปฏิบตั ิตนต่อนักศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ
ยอมรับในคุณค่าและความแตกต่างระหว่างบุคคล
พยายามทําความเข้าใจทั้งความรู ้สึก ปั ญหา และความต้องการของนักศึกษา
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มใจ จริ งจัง และจริ งใจ
เปิ ดเผย ไม่มีลบั ลมคมใน
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3. เทคนิคในการให้คาํ แนะนําและการให้คาํ ปรึกษา

(1) การให้คาํ แนะนํา (Advising) เป็ นวิธีที่อาจารย์ที่ปรึ กษาให้การช่วยเหลือแก่นกั ศึกษามากที่สุด
สิ่ งที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํานักศึกษามักจะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ หรื อวิธีปฏิบตั ิที่ใช้
กันอยูเ่ ป็ นประจํา เช่น การลง ทะเบียนเรี ยน วิธีการเพิ่ม - ถอนวิชาเรี ยน หรื อปั ญหาเล็กน้อยที่
อาจารย์ที่ปรึ กษาซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิภาวะ และประสบการณ์มากกว่าสามารถให้คาํ แนะนําเพื่อช่วยให้
นักศึกษาแก้ไขปั ญหาได้ การให้คาํ แนะนําที่เหมาะสมกับปั ญหาที่เกี่ ยวกับอารมณ์ อย่างรุ นแรง
ปั ญหาบุคลิกภาพ หรื อปั ญหาที่ตอ้ งตัดสิ นใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

(2) การให้คาํ ปรึ กษา (Counseling) เป็ นกระบวนการช่วยเหลือให้นกั ศึกษาเข้าใจตนเอง
สภาพแวดล้อมและปั ญหาที่เผชิญอยูแ่ ละสามารถใช้ความเข้าใจดังกล่าวมาแก้ปัญหา หรื อ
ตัดสิ นใจเลือกเป้ าหมายในการดําเนินชีวิตที่ เหมาะสมกับตัวเองเพื่อการปรับตัวที่ดีในอนาคต
เทคนิคในการให้คาํ ปรึกษาที่สาํ คัญที่อาจารย์ ที่ปรึกษาควรทราบ มีดังนี้
(2.1) การฟัง (Listening)
เป็ นการแสดงความสนใจต่อนักศึกษาโดยใช้สายตาสังเกตท่าทางและพฤติกรรม เพื่อให้
ทราบว่า อะไรเกิ ด ขึ้ น แก่ นัก ศึ ก ษาเทคนิ ค ในการฟั ง ประกอบด้ว ย การใส่ ใ จ ซึ่ งมี
พฤติ ก รรมที่ ประกอบด้วยการประสานสายตา การวางท่ า ทางอย่างสบาย การใช้มื อ
ประกอบการพูดที่แสดงถึงความสนใจต่อนักศึกษา ในการฟังนี้บางครั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา
อาจสะท้อนข้อความหรื อตีความให้กระจ่างชัด หรื อถามคําถามเพื่อให้ทราบถึงปั ญหา
และความต้องการของนักศึกษา
(2.2) การนํา (Leading)
เป็ นการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาซึ่ งบางครั้งไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก ได้พดู ได้แสดง
ออกมา การนําเป็ นการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้สาํ รวจ และกล้าแสดงออกถึงความรู ้สึกเจต
คติ ค่านิ ยม หรื อการกระทําของตน
(2.3) การเรี ยบเรี ยงคําพูดใหม่ (Paraphrasing)
เป็ นการตรวจสอบว่าอาจารย์ที่ปรึ กษาเข้าใจนักศึกษาในสิ่ งที่เขาต้องการ
(2.4) การสะท้อนกลับ (Reflecting)
เป็ นการช่วยทําให้นกั ศึกษาเข้าใจตนเองเกี่ยวกับความรู ้สึก ประสบการณ์ หรื อปั ญหา
ได้อย่างถูกต้องยิง่ ขึ้น
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(2.5) การเผชิ ญหน้า (Confrontation)
เป็ นกลวิธีหนึ่งที่อาจารย์ที่ปรึ กษาจะบอกถึงความรู ้สึกและความคิดเห็นของตนเองต่อ
นักศึกษาอย่างตรงไปตรงมาเพื่อช่วยให้นกั ศึกษาเข้าใจความรู ้สึกตลอดจนพฤติกรรม
ของตนเองถูกต้องตามความเป็ นจริ งมากขึ้น
(2.6) การสรุ ป (Summarization)
คือ การที่อาจารย์ที่ปรึ กษารวบรวมความคิและความรู ้ สึกที่ สําคัญ ๆ ที่นักศึกษาแสดง
ออกมา การสรุ ป เป็ นการให้นัก ศึ ก ษาได้สํา รวจความคิ ด และความรู้ สึ ก ของตนให้
กว้างขวางยิง่ ขึ้น
(2.7) การให้ขอ้ มูล (Informing)
ข้อมูลที่จาํ เป็ นในการให้คาํ แนะนําปรึ กษาได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เป็ นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นกั ศึกษา
เข้าใจตนเองและสิ่ งแวดล้อมได้ดียง่ิ ขึ้น อันจะช่วยให้สามารถตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหา
ได้
(2.8) การให้กาํ ลังใจ (Encouragement)
เมื่อมีปัญหานักศึกษามักรู ้สึกท้อแท้ สิ้ นหวัง ขาดความมัน่ ใจ อาจารย์ที่ปรึ กษาควร
กระตุน้ และให้กาํ ลังใจให้นกั ศึกษาเกิดความมัน่ ใจ พร้อมที่จะเผชิญกับปั ญหาและแก้ไข
ปั ญหาต่อไป
(2.9) การเสนอแนะ (Suggestion)
อาจารย์ที่ปรึ กษาอาจเสนอความคิดเห็ น เพื่อนําไปสู่ การแก้ปัญหา อย่างไรก็ตามการ
เสนอความคิดเห็ นดังกล่าว ควรเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาใช้ความคิดและเหตุผลของตน
ด้วยตนเอง
เทคนิ คในการให้คาํ แนะนําปรึ กษาดังกล่าวมาข้างต้น เป็ นเทคนิ คเชิ งจิตวิทยา ซึ่ งจําเป็ นต้องมีการ
อบรม และฝึ กปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิดทักษะความชํานาญ อาจารย์ที่ปรึ กษาจึงจะสามารถนําไปใช้ในการให้
คํา ปรึ ก ษาแก่ นัก ศึ ก ษาได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล อย่า งไรก็ ตาม บ่ อยครั้ งที่ ปั ญหาของนัก ศึ ก ษาเป็ นปั ญหา
ส่ วนตัวซึ่ งแก้ไขได้ยาก อาจารย์ที่ปรึ กษาควรให้กาํ ลังใจ ให้ความอบอุ่น และนําเทคนิ คต่างๆ ดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ก็อาจช่วยเหลือนักศึกษาได้พอสมควร
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ความคาดหวังของนักศึกษาต่ออาจารย์ ที่ปรึกษา
นักศึกษามีความคาดหวังให้อาจารย์ท่ีปรึกษา ให้คาํ แนะนําและช่วยเหลือในกรณีต่อไปนี้
1. แนะนําการลงทะเบียน และแนะนําในกรณี ที่นกั ศึกษาเป็ นนักศึกษา
วิทยาทัณฑ์ (Probation) คือมีผลการเรี ยนสะสมตํ่ากว่า 2.00 ว่าควรทําอย่างไร
2. มีความพร้อมในการให้คาํ ปรึ กษา
3. ทราบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียน กฎระเบียบ เป็ นต้น
4. แนะนําวิธีการปรับตัว และการเตรี ยมตัวสําหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการเรี ยน
5. มีอาจารย์ที่สามารถให้คาํ ปรึ กษาทางด้านการเรี ยน จิตวิทยา และแนะนําผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านได้
6. ดูแลและติดตามนักศึกษาอย่างใกล้ชิดจนสําเร็ จการศึกษา
7. เข้าใจนักศึกษาทั้งด้านกิจกรรมและวิชาการ ซึ่ งนักศึกษาสามารถเข้าถึง
อาจารย์ที่ปรึ กษาได้ง่าย

ข้อมูลที่อาจารย์ ที่ปรึกษาควรทราบ
อาจารย์ที่ ปรึ กษาควรมี ความรู ้ ความเข้าใจในระบบการศึ กษาตามระเบี ย บของมหาวิทยาลัย
โยนก ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ แนวปฏิบตั ิและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และนักศึกษา ซึ่ งจะทํา
ให้การให้คาํ แนะนําปรึ กษาเป็ นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ข้อมูลที่อาจารย์ที่ปรึ กษาควรทราบ มีดงั นี้
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยโยนกว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
2. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
3. คู่มือการศึกษา
4. คู่มืออาจารย์ที่ปรึ กษา
5. หลักสู ตรของคณะ
6. แฟ้ มระเบียนสะสมของนักศึกษา
7. แบบฟอร์ มและแบบคําร้องต่างๆ
8. ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
9. ข้อมูลเกี่ยวกับบริ การที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นกั ศึกษา
10. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
11. ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
12. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
สํานักวิชาการ : สํานักงานหลักสู ตรและการเรียนการสอน

Nation University

คู่มอื อาจารย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

: 19

ข้อมูลเกีย่ วกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชัน่
ทีอ่ าจารย์ ที่ปรึกษาควรทราบ
การให้คาํ ปรึกษาและการให้ความเห็นชอบในการลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรี ยนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยอาจารย์ท่ีปรึ กษาควรให้
คําแนะนําและตักเตือนให้นกั ศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียนเรี ยน

จํานวนหน่วยกิตในการลงทะเบียน
• ภาคการศึกษาปกติ
 สู งสุ ดไม่เกิน 22 หน่วยกิต ตํ่าสุ ด 9 หน่วยกิต
 การลงทะเบียนเกิน 22 หน่วยกิต หรื อตํ่ากว่า 9 หน่วยกิต ต้องได้รับการอนุมตั ิ
จากคณบดี ยกเว้น เป็ นการลงทะเบียนเรี ยนภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่จะจบหลักสู ตร
• ภาคฤดูร้อน
 สู งสุ ดไม่เกิน 9 หน่วยกิต

การแนะนําการลงทะเบียนรายวิชา
• การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มวี ิชาบังคับก่อน (Prerequisite)
ในการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา หากมีวชิ าใดที่ตอ้ งศึกษาก่อน (Prerequisite) ซึ่ งได้กาํ หนดไว้
ในหลักสู ตร นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาที่ตอ้ งศึกษาก่อนและสอบวิชาที่ตอ้ งศึกษาก่อนให้ได้ หรื อ
ได้รับอนุ มตั ิจากคณบดีเป็ นกรณี พิเศษ จึงจะมีสิทธิ ลงทะเบียนวิชานั้นๆ มิฉะนั้น จะไม่นบั เป็ น
หน่วยกิต ลงทะเบียน
• การขอเพิม่ การขอลด และการขอเพิกถอนรายวิชา
 การขอเพิม่ การขอลดรายวิชา
ให้ดาํ เนิ นการภายใน 1 สัปดาห์นบั จากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติหรื อภายใน 3 วัน
นับจากวันเปิ ดภาคฤดูร้อน โดยได้รับอนุ มตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่ งรายวิชาที่ขอลดนั้น จะ
ไม่บนั ทึกในใบรายงานผลการศึกษา และนักศึกษามีสิทธิ ได้รับค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน
 การขอเพิกถอนรายวิชา
กระทําได้ก่ อนสอบปลายภาค 4 สัปดาห์ สําหรับภาคการศึ กษาปกติ และก่อน
สอบปลายภาค 2 สั ป ดาห์ สํ า หรั บ ภาคฤดู ร้อ น รายวิ ช าที่ ข อเพิ ก ถอนนั้นจะบัน ทึ ก
สัญลักษณ์ “W” ในใบรายงานผลการศึกษา
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
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แบบฟอร์ม
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แบบฟอร์ม
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การให้คาํ แนะนําการเทียบโอน
หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

กรณี นักศึกษามี ความประสงค์จะขอเที ยบวิชาเรี ยนและโอนหน่ วยกิ ต สามารถกระทําได้ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาในหลักสู ตรระดับอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่าที่ทบวงมหาวิทยาลัย
หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอาํ นาจตามกฎหมายรับรอง
2. เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้ อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาหรื อ
กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
3. เป็ นรายวิชาที่สอบไล่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ าํ กว่า C หรื อ แต้มระดับคะแนน 2.00 หรื อ
เทียบเท่า
4. นักศึกษาจะได้รับการเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของหน่วยกิต
ตลอดหลักสู ตร
5. นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษา
6. กรณี ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสู ตรใหม่ นักศึกษาจะเทียบโอนเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี และ
ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนกั ศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสู ตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
7. การเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตให้เป็ นไปตามการอนุ มตั ิของคณะกรรมการสาขาวิชา/
หลักสู ตร

การสอบเทียบวิชาเรียนเพือ่ โอนหน่วยกิต

กรณี นกั ศึกษาประสงค์จะขอสอบเทียบวิชาเรี ยนเพื่อโอนหน่วยกิต ให้ดาํ เนินการ ดังนี้
1. พบอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อขอคําแนะนําเบื้องต้น
2. ทําความเข้าใจกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิ
3. กําหนดรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตที่ขอสอบเทียบโอน
4. กรอกแบบฟอร์ ม คําร้องขอสอบเทียบโอน
5. ชําระค่าธรรมเนียม
6. เตรี ยมตัวสอบ
7. เข้ารับการสอบ

สํานักวิชาการ : สํานักงานหลักสู ตรและการเรียนการสอน

Nation University

คู่มอื อาจารย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

: 25

การประเมินผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดให้การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา เป็ นแต้มระดับคะแนน หรื อ
ระดับคะแนนตัวอักษร และสัญลักษณ์ที่ไม่มีระดับคะแนน ดังนี้
1. แต้มระดับคะแนน มี 8 ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
แต้ มระดับคะแนน
A
4.00
B+
3.50
B
3.00
C+
2.50
C
2.00
D+
1.50
D
1.00
F
0.00

ความหมาย
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

2. สัญลักษณ์ที่ไม่มีระดับคะแนน มีความหมายดังนี้
สั ญลักษณ์
ความหมาย
W
ขอเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมตั ิและไม่ได้รับหน่วยกิต
IP
ยังไม่มีการวัดผล เนื่ องจากยังมีการเรี ยนการสอนอยู่
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ อยูใ่ นระหว่างรอผลการศึกษา
V
การลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้นในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมฟังเป็ นพิเศษ
โดยไม่มีหน่วยกิตและการวัดผล
S
การเรี ยนเป็ นที่น่าพอใจนักศึกษาสอบผ่านวิชานั้น
U
การเรี ยนไม่เป็ นที่น่าพอใจนักศึกษาสอบตกวิชานั้น
CS
หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน
CE
หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
CT
หน่วยกิตจากการประเมินกการศึกษา/การอบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่น
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
CP
หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การแก้ไขสัญลักษณ์ I

ในกรณี ที่นกั ศึกษาในความดูแลได้รับสัญลักษณ์ I อาจารย์ที่ปรึ กษาต้องแนะนําให้นกั ศึกษาติดต่อ
อาจารย์ผสู้ อนและดําเนินการแก้ I ให้แล้วเสร็ จภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้น
กําหนดนี้แล้วสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็ น F

การประมวลผลการศึกษา
1. การประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน จะกระทําเมื่อสิ้ นภาคการศึกษา
2. การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Grade Point Average) คํานวณโดยใช้ผลรวมของผลคูณ
ระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของทุกรายวิชาของภาคนั้น หารด้วยผลรวมของ
หน่วยกิตทุกรายวิชาที่ศึกษาในภาคนั้น
2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ( Cumulative Grade Point Average) คํานวณโดยใช้ผลรวมของ
ผลคู ณระหว่างหน่ วยกิ ตกับแต้ม ระดับ คะแนนของแต่ ละรายวิชาที่ ศึก ษาทั้ง หมด หารด้วย
ผลรวมของหน่ วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาใดมากกว่า
หนึ่งครั้ง ให้คิดทุกครั้ง
2.3 การคํานวณหาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะใช้จุดทศนิยม
สองตําแหน่งโดยปั ดเศษทิง้ ไปในทุกกรณี
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ตัวอย่ างวิธีการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค

วิชา

หน่ วยกิต

ผลการเรียน

แต้ มคะแนน

ผลคูณแต้ มคะแนน

ECON 100
ENGL 101
MATH 100
MGMT 201
PSYC 101
THAI 101

3
3
3
3
3
3

A
B+
B
C+
C
F

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
0.00

12.00
10.50
9.00
7.50
6.00
0.00

รวม

18

45.00

หมายเหตุ : วิชาที่มีผลการเรี ยนเป็ น IP, W หรื อ U จะไม่นาํ มานับรวมหน่วยกิต และจะไม่นาํ มาคํานวณ
แต้มระดับคะแนนประจําภาค
GPA

=
=
=

ผลรวมผลคูณแต้มคะแนน หาร จํานวนหน่วยกิตรวม
45 หารด้วย 18
2.50

ภาคเรียนที่ 2
วิชา

หน่ วยกิต

ผลการเรียน

แต้ มคะแนน

ผลคูณแต้ มคะแนน

3
3
3
3
3
3

C
D+
D
F
A
B+

2.00
1.50
1.00
0.00
4.00
3.50

6.00
4.50
3.00
0.00
12.00
10.50

COMP 100
CON 105
ENGL 102
LAWS 100
PEHR 100
SOCI 103

รวม

18

36.00

หมายเหตุ : วิชาที่มีผลการเรี ยนเป็ น IP, W หรื อ U จะไม่นาํ มานับรวมหน่วยกิต และจะไม่นาํ มาคํานวณ
แต้มระดับคะแนนประจําภาค
GPA

=
=
=

ผลรวมผลคูณแต้มคะแนน หาร จํานวนหน่วยกิตรวม
36 หารด้วย 18
2.00

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

=

ผลรวมผลคูณแต้มคะแนนของทุกภาคเรี ยน หาร
จํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด
( 45 + 36) หารด้วย ( 18 + 18 ) หรื อ 81 หารด้วย 36
2.25

CGPA

=
=
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การติดตามผลการศึกษา

• อาจารย์ที่ปรึ กษาควรติ ดตามผลการเรี ยนของนักศึ กษาในความดูแลอย่างสมํ่าเสมอ และควรให้
ความดูแลเป็ นพิเศษสําหรับนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ หรื อนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสะสมตํ่ากว่า 2.00
• ในกรณี ของนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาควรแนะนําให้นกั ศึกษาเอาใจใส่ ตั้งใจศึกษา
เล่าเรี ยน เข้าชั้นเรี ยน ค้นคว้าทบทวนบทเรี ยนโดยสมํ่าเสมอ และควรช่วยนักศึกษาวางแผนแก้ไข
สภาพวิทยาทัณฑ์ให้ค่อยๆ มีผลการเรี ยนที่ดีข้ ึน เช่น การแนะนําให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่เห็ น
ว่านักศึกษามีความถนัดหรื อรายวิชาที่ไม่ยากก่อน เพื่อที่นกั ศึกษาจะมีโอกาสสอบได้คะแนนเฉลี่ ย
สู งขึ้น และจะต้องไม่อนุ ญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนเกิ น 15 หน่วยกิ ต เพราะเป็ นการขัด
ระเบียบของมหาวิทยาลัยและการลงทะเบียนเรี ยนจํานวนหลายวิชาอาจทําให้นกั ศึ กษามี ผลการ
เรี ยนตํ่าลงจนอาจพ้นสภาพการศึกษาเนื่องจากมีผลการเรี ยนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดได้

การพ้นสภาพนักศึกษา

นักศึกษาอาจพ้นสภาพจากการเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยโยนก ในกรณี ต่อไปนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. โอนไปเป็ นนักศึกษาสถาบันอื่น
4. ขาดคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยโยนกว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ.
2552 ข้อ 7
5. ไม่มาลงทะเบียนเรี ยนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6. มีความประพฤติไม่สมควรเป็ นนักศึกษา หรื อกระทําการอันก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยแก่
มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรถอนชื่อออกจากการเป็ นนักศึกษา
7. มีผลการศึกษาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
7.1 นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ตํ่ากว่า 1.50 ยกเว้นภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
7.2 นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ตํ่ากว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน โดย
เริ่ มนับจากภาคการศึกษาที่สองที่เข้าศึกษาเป็ นต้นไป
8. ไม่สามารถเรี ยนสําเร็ จภายในระยะเวลาการศึกษาสู งสุ ดที่กาํ หนดในหลักสู ตร นับตั้งแต่
ภาคแรกที่ลงทะเบียนเรี ยนในสาขาวิชานั้นๆ
9. เรี ยนจบครบตามหลักสู ตรและได้รับปริ ญญา
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การขอลาพักการศึกษา

นักศึกษาที่มีความจําเป็ นส่ วนตัวอาจยืน่ คําร้องขอลาพักการศึกษาได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
3. ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา ในระหว่างที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษาทุก
ภาคการศึกษา
4. นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันไม่ได้
5. นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา ให้นบั ระยะเวลาที่ลาพักอยูใ่ นระยะเวลา
การศึกษาด้วย

การสําเร็จการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึ ก ษาจะต้องติ ดตามผลการศึ กษา ว่านักศึ กษาในความดู แลได้ศึกษาสําเร็ จครบตาม
หลักสู ตรของมหาวิทยาลัยและมีสิทธิ ได้รับการอนุ มตั ิปริ ญญา ทั้งนี้ นักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษาและได้รับ
การเสนอให้ ไ ด้รั บ ปริ ญ ญาตรี น้ ัน ต้อ งเรี ย นได้ค รบจํา นวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ก ํา หนดไว้ใ นหลัก สู ต ร และ
ข้อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา และสอบไล่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมรวม ไม่ต่าํ กว่า 2.00 จาก
ระบบ 4 แต้มระดับคะแนน

ปริญญาเกียรตินิยม

1. นักศึกษาผูม้ ีสิทธิ ได้รับปริ ญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 จะต้องสอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และไม่มีรายวิชาใดที่เคยเรี ยนและได้สัญลักษณ์ F
2. นักศึกษาผูม้ ีสิทธิ ได้รับปริ ญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 จะต้องสอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 3.25 - 3.49 ขึ้นไป และไม่มีรายวิชาใดที่เคยเรี ยนและได้สัญลักษณ์ F

ในกรณี ที่มีการขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบวิชาเรี ยนและ
โอนหน่วยกิต จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร
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การเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
การเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 : 106-109) ได้กาํ หนดแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ในด้าน การเรี ยนการ
สอนในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
1. แต่ละสถาบันต้องกําหนดเป้ าหมายและภารกิจที่ชดั เจนตามความพร้อมและความ เชี่ ยวชาญ
เฉพาะของแตละสถาบัน ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนต้อง แสวงหาวิธีการ
จัดการศึกษาและยุทธศาสตร์ ที่จะสามารถเข้าถึงผูเ้ รี ยนได้มากที่สุด
2. การพัฒนาหลักสู ตร ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่ องและพิจารณาถึงความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ธุ รกิจ อุตสาหกรรม สาระของหลักสู ตร นอกจากมุ่งพัฒนาบัณฑิตอย่างสมดุล ทั้งความรู ้
ความสามารถและความดีงามแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสู ง และการค้นคว้าวิจยั เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู ้และพัฒนาสังคม
3. รู ปแบบการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอน ต้องมีความหลากหลายตามความต้องการ ของผูเ้ รี ยน
โดยไม่จาํ กัดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเอื้อต่อการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวติ (Life -Long Learning) โดย
นอกจากจะจัดภายในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว จะต้องพัฒนารู ปแบบให้มีความ ยืดหยุน่ หลากหลายขึ้น อาทิ
การจัดร่ วมกับสถานประกอบการในโปรแกรมพิเศษประเภทต่างๆ เป็ นต้น
4. การจัดการเรี ยนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริ ม ต้องยึดผูเ้ รี ยนเป็ นหลักโดยต้องเน้น
ความสําคัญ ทั้งความรู ้ คุณธรรม และกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยคณาจารย์ผสู ้ อนควรทําหน้าที่ส่งเสริ ม
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
5. ปฏิรูปกระบวนการเรี ยนการสอน หลักสู ตร ให้กา้ วทันความเปลี่ยนแปลงและเพื่อสร้างบัณฑิต
ที่พึงประสงค์มีความใฝ่ รู ้สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม
จริ ยธรรม ควบคู่กบั ความรู ้ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ
6. ให้มีการกําหนดมาตรฐานหลักสู ตร โครงสร้างหลักสู ตร การรับรองหลักสู ตรของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภทที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันสําหรับอุดมศึกษาแต่ละระดับ
7. ให้ความสําคัญกับการลงทุนเพื่อการวิจยั สร้างองค์ความรู ้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน

.
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8. ปรับระบบการประเมินและวัดผลการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเอื้อต่อการพัฒนา คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ โดยพิจารณาจากความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรม การร่ วมกิจกรรม ควบคู่กบั การทดสอบ
ตามความเหมาะสม
9. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรี ยนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริ หารจัดการทั้ง
เพื่อพัฒนาคุณภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางและทัว่ ถึง
การจัดกระบวนการเรี ยนตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
(2543 : 5.13) แสดงลักษณะผูเ้ รี ยนและกระบวนการเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์ไว้ ดังนี้
คุณลักษณะของผู้เรียนทีพ่ งึ ประสงค์

คนดี

คนเก่ ง

มีความสุ ข

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม
ดีท้ งั ใจและพฤติกรรม
มีวินยั ต่อตนเองและสังคม
จิตใจดีงาม มีคุณธรรม จริ ยธรรม
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข
มีจิตใจเป็ นประชาธิ ปไตย
ควบคุมตนเองไดั
พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
ทํางานเพื่อส่ วนรวม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มีความรอบรู ้ มีความรู ้ท้ งั ไทยและสากล
มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะ
เป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามที่ดี
ทันโลกทันเทคโนโลยี
เรี ยนรู ้ดวั ยตนเองได้
รักที่จะเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
รู ้จกั ตนเอง
แก้ปัญหาเป็ น
กล้าแสดงออก
ร่ างกายแข็งแรง ร่ าเริ งแจ่มใส
จิตใจเข้มเข็ง
มีความสุ ขในการเรี ยนรู ้ และการทํางาน
มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ ง
มนุษยสัมพันธ์ดี
ปลอดพ้นจากอบายมุข
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ลักษณะการเรียนรู้ท่ีพงึ ประสงค์
•
•
•
•
•
•

เป็ นกระบวนการทางปั ญญา พัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
เรี ยนอย่างมีความสุ ข เน้นประโยชน์ของ ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
บูรณาการสาระการเรี ยน สอดคล้องกับความสนใจ ทันสมัยตามสภาพจริ ง
เป็ นกระบวนการคิด และการปฏิบตั ิจริ ง นําไปใช้ประโยชน์ได้
เป็ นกระบวนการเรี ยนร่ วมกัน โดยมีผเู ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายร่ วมจัดบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรี ยนเรี ยน

การจัดกระบวนการเรี ยนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีข้นั ตอนสําคัญ
ดังต่อไปนี้คือ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 29)
1. การสํารวจความต้องการ ความสนใจของผูเ้ รี ยน สํารวจพื้นฐานความรู ้เดิม
2. การเตรี ยมการ ครู เตรี ยมเกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
วางแผนการเรี ยนการสอน
3. การดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยน เช่น ขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนขั้นวิเคราะห์
อภิปรายผลงาน/องค์ความรู ้ที่สรุ ปได้จากกิจกรรมการเรี ยนวิเคราะห์อภิปรายกระบวนการเรี ยนรู ้
4. การประเมินผล
5. การสรุ ปและนําไปประยุกต์ใช้

กระบวนการเรียนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้กาํ หนดลักษณะกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญไว้ 9 ประการ คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนหลากหลายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ศึกษาหาความรู ้แสวงหาคําตอบ และสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
นําภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่ อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ฝึ กและส่ งเสริ มคุณธรรม และจริ ยธรรมของผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาสุ นทรี ยภาพอย่างครบถ้วนทั้งด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา
ส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิ ปไตย การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และความรับผิดชอบต่อกลุ่ม ร่ วมกัน
จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนรักสถานศึกษาของตนเอง และมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
ประเมินพัฒนาการผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง
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บทบาทของครู
ทิศนา แขมมณี (2547 : 36-37) ได้กล่าวถึงบทบาทของครู และได้ให้ขอ้ เสนอแนะสําหรับ
ครู ผสู ้ อนไว้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะสําหรับครู
1. ในการศึกษาเกี่ยวกับการสอน ครู พึงให้ความสนใจในหลักการมิใช่มุ่งความสนใจที่เทคนิค
วิธีการเท่านั้น ครู ควรพยายามทําความเข้าใจในหลักการ จําหลักการให้แม่น และหมัน่ ประยุกต์ใช้หลักการ
นั้นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
2. ครู พึงศึกษาแนวความคิด ความเชื่อ หรื อหลักการต่างๆ ซึ่ งมีอยูอ่ ย่างหลากหลาย และเลือกสรร
สิ่ งที่ตนเชื่อถือ หมัน่ วิเคราะห์การคิดและการกระทําของตนว่าสอดคล้องกัน หรื อไม่ และศึกษาผลการ
กระทํา เพื่อปรับเปลี่ยนให้ยนื ยันแนวความคิด ความเชื่ อมัน่ ต่อไป
3. ครู พึงเปิ ดใจกว้างในการศึกษาแนวความคิด ความเชื่อ หรื อหลักการต่างๆ ที่แตกต่างไปจาก
ความคิดของตน และเปิ ดโอกาสให้ตนเองได้มีประสบการณ์ในสิ่ งที่แตกต่างออกไป โดยการทดลอง ปฏิบตั ิ
หรื อศึกษา วิจยั เพื่อพิสูจน์ทดสอบแนวคิดใหม่ๆ อันอาจจะ นํามาซึ่งทางเลือกใหม่ๆ ทําให้การเรี ยนการ
สอนมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นมีความคิดแปลกใหม่ มีชีวติ ชีวา น่าตื่นเต้นและน่าเรี ยนรู ้ ทั้งสําหรับครู และผูเ้ รี ยน
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ และคณะ (2545 : 17 - 18) กล่าวถึงบทบาทของผูส้ อนในการดําเนินงาน ตาม
กระบวนการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษานั้น ผูส้ อนทุกคนจะต้องมี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการดังต่อไปนี้
1. การส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน
การที่ผสู ้ อนจะสามารถจัด กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การศึกษาเป็ นผลสําเร็ จอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพนั้น จะต้องได้รับการสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารและชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา ดังนั้น ผูบ้ ริ หารและผูส้ อนจะต้องร่ วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชนในการร่ วมกัน
จัดการศึกษาซึ่ งผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีบทบาท ในการพัฒนาการศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้าง ความเข้าใจระหว่างกัน
2. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการเรียนรู้
ผูส้ อนจะต้องคํานึ งถึงสภาพแวดล้อมซึ่ งเป็ น บรรยากาศที่เอื้ออํานวยต่อการเรี ยนรู ้ การจัด
บรรยากาศในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนให้เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ มีสื่อการสอนที่เร้าความสนใจผูเ้ รี ยน
ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมในบรรยากาศแห่ง ความเป็ นกัลยาณมิตรย่อมเอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
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3. การพัฒนางานของตนเอง
ผูส้ อนจะต้องแสวงหาความรู ้และประสบการณ์เพื่อนํามาใช้ใน การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ และการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูป การเรี ยนรู ้ตลอดจนมีการ
แลกเปลี่ยนผลการปฏิบตั ิงานที่ประสบความสําเร็ จระหว่างกัน
4. การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร
ความต้องการของผูเ้ รี ยนและท้องถิ่นผูส้ อนจะต้องให้ความร่ วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสู ตร ให้สอดคล้องกับสภาพและความ ต้องการของท้องถิ่นโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม และมีการ
จัดแนวการเรี ยนการสอนให้สอดคล้อง กับหลักสู ตรตามความต้องการของผูเ้ รี ยน ความต้องการของท้องถิ่น
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ให้สามารถเชื่ อมโยงแก้ไขปั ญหาท้องถิ่นได้ และเน้นการปฏิบตั ิ
จริ ง
5. กระบวนการจัดการเรียนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ผูส้ อนทุกคนควรจะได้ทาํ ความ เข้าใจให้กระจ่างชัดในความหมายและลักษณะของการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน เป็ นสําคัญเพื่อจะได้ปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2550 : 23-24) กล่าวถึงการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ทําให้ผสู ้ อนในยุคปั จจุบนั ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและเสนอบทบาทไว้ดงั นี้

บทบาทของครูในยุคปัจจุบนั ครูต้องสอนหรือฝึ กผูเ้ รียน ดังนี้
1. ฝึ กคิด คือ สอนให้ผเู ้ รี ยนคิดเองเป็ น
2. ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า ศึกษาให้ลึกซึ้งในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง และมีการวิจยั ค้นคว้า
3. ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนบริ การสังคม คือ สิ่ งที่เรี ยนจะมีคุณค่า เมื่อได้ใช้ความรู ้ให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ครู เป็ นภูมิปัญญาที่สาํ คัญในการพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนตั้งแต่ตวั เล็กๆ ซึ่งเป็ นประชากรที่สาํ คัญของโลก
ครู ตอ้ งเป็ นตัวทวีคูณในการนําเด็กเข้าสู่ ระบบของการเรี ยนรู ้ บทบาทของครู จึงเปลี่ยนไป จากผูไ้ ห้ความรู ้ ผู ้
บอกความรู ้ (Telling, Talking) มาเป็ นผูไ้ ห้ผเู้ รี ยนใช้กระบวนการ (Process) คิดค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ตลอดจนแก้ปัญหาด้วยตนเอง ครู จึงเปลี่ยนบทบาทจากผูส้ อน (Teacher) มาเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก
(Facilitator) คือเป็ นผูเ้ ตรี ยมประสบการณ์ สื่ อการเรี ยนการสอนให้ ผูเ้ รี ยนใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีคุณภาพคือดี มีปัญญาคือเก่ง และเป็ นผูม้ ีความสุ ข คือ
สุ ขภาพกายและจิตดี โดยสรุ ปเป็ นประชาชนที่ดี เก่ง สุ ข เป็ นประชาชนที่มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ รู ้ เชิ ดชู
คุณธรรมนั้น ต้องเป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
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การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
1. หลักการของการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญคือการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนมาก
ที่สุด วิธีดาํ เนิ นการ คือให้เสรี ภาพแก่ผเู ้ รี ยนในการบรรลุเป็ นผูม้ ีปัญญา ด้วยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยผ่าน
ประสบการณ์ ตรง เช่ น ประสบการณ์ ในการแก้ปั ญหา การเรี ยนการสอน ต้องมี ก ารพัฒนาและกระตุ ้น
สติ ปั ญ ญาให้มี ค วามสามารถในการใช้เหตุ ผล รู ้ จกั คิ ดวิเคราะห์ และใช้ศ กั ยภาพของตนได้อ ย่า งเต็ม ที่
สามารถปรับตนให้ประสานกับสภาพแวดล้อม ทั้งที่เป็ นมนุ ษย์ ธรรมชาติ และความเจริ ญทางเทคโนโลยี
เป็ นการศึกษาที่พฒั นาคนให้มีชีวติ ครบ 4 ด้าน คือ
ภาวิตกาย หมายถึง กายที่เจริ ญแล้วหรื อพัฒนาแล้ว มีความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมทางกายได้อย่างดี
ภาวิตศีล หมายถึง มีศีลที่เจริ ญแล้วหรื อพัฒนาแล้ว มีพฤติกรรมทางสังคมที่พฒั นาแล้ว ดํารงอยูใ่ นวินยั ก่อ
สันติสุข
ภาวิตจิต หมายถึง มีจิตใจที่เจริ ญแล้วหรื อพัฒนาแล้วสมบูรณ์ดว้ ยคุณภาพจิตสมรรถภาพจิตและสุ ขภาพจิต
ภาวิตปั ญญา หมายถึง มีปัญญา ที่เจริ ญแล้ว หรื อ พัฒนาแล้ว มีปัญญาที่เป็ นอิสระจากการครอบงําของกิเลส
รู ้ เ ข้า ใจและเห็ น สิ่ ง ทั้ง หลายตามความเป็ นจริ ง รู ้ เ ท่ า ทัน จนมี ค วามเป็ นอิ ส ระโดย
สมบูรณ์
(สุ มน, 2518:19 และพระราชวรมุนี, 2530:116 อ้างถึง ในธํารง, 2542:47-48)
ในวงการศึกษาต่างก็ยอมรับว่าการจัดการศึกษาที่ดีจะต้องคํานึ งถึงธรรมชาติของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ว่ามีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ได้แก่ เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และพฤติกรรม
อื่นๆ การจัดการเรี ยนการสอน จึงมุ่งให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทั้งด้านความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติไปพร้อมๆ กัน
ในระบบการเรี ยน ผูเ้ รี ยนควรเป็ นผูแ้ สดงออกมากกว่าผูส้ อน การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนควรให้
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้แสดงออกมากที่สุด ให้ความสําคัญกับความรู ้ สึกนึ กคิด และค่านิ ยมของผูเ้ รี ยน การจัด
บรรยากาศในการเรี ย นควรเป็ นแบบร่ วมมือมากกว่า การแข่งขัน ครู ทาํ หน้าที่ ช่วยเหลื อให้กาํ ลัง ใจและ
อํานวยความสะดวกในขบวนการเรี ยนของผูเ้ รี ยนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญตามแนวทางการ
จัดการเรี ย นรู ้ ใ นพระราชบัญ ญัติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 มี เทคนิ ค และวิธี ก ารศึ ก ษาค้น คว้า ดัง นี้
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรี ยนรู ้แผนกวิจยั , กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิ การ, 2544:6-7)
1. การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน การรู ้จกั ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มช่วยให้ครู ผูส้ อนมีขอ้ มูลที่สาํ คัญ
ในการออกแบบ การจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมหลักการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนควรคํานึงถึง
องค์ประกอบที่สาํ คัญ 3 องค์ประกอบ คือธรรมชาติของผูเ้ รี ยน ประสบการณ์ และพื้นฐาน
ความรู ้เดิมวิธีการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2. การใช้จิตวิทยาการเรี ยนรู ้และการบูรณาการคุณธรรม ค่านิยมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
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3. การวิเคราะห์หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเชื่อมโยงกับการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการ
เรี ยนรู ้ในสถานศึกษา
4. การออกแบบการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสู ตรและเชื่อมโยงบูรณา
การระหว่างกลุ่มวิชาโดยใช้ผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดเป็ นหลัก และใช้กระบวนการวิจยั เป็ นส่ วน
หนึ่งของการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อมุ่งพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
5. การออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งโดยใช้เครื่ องมือวัดที่หลากหลายเพื่อสะท้อน
ภาพได้ชดั เจนและแน่นอนว่าผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดา้ นต่างๆ อย่างไร ทําให้ได้ขอ้ มูลของผูเ้ รี ยน
รอบด้านที่สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง เพื่อประกอบการตัดสิ นผูเ้ รี ยนได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิ ทธิ ภาพ

2. วิธีสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ

จากรายงานการวิจยั ของทักษิณา เครื อหงส์ (2550) ไต้เสนอแนวทางสําหรับผูส้ อนที่ใช้หลักการ
สอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญไว้ดงั นี้
การสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ มีลักษณะดังต่ อไปนี้
1. ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ ความเข้าใจ รู ้เป้ าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา
โดยการศึกษาข้อมูล พระราชบัญญัติการศึกษา ตําราเอกสารหลักสู ตร หลักสู ตรสาขาวิชา ลักษณะรายวิชา
จัดทําแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน
2. ครู ผสู ้ อนมีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ใช้หลักการวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน เช่น วิเคราะห์จากรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ความภูมิใจตนเอง เจตคติต่อวิชา ความคาดหวังในการเรี ยน ใช้
แบบวัดความรู ้พ้ืนฐานของผูเ้ รี ยน (Pretest) ก่อนเรี ยน วัดผลการเรี ยน ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายหน่วยและมีการ
มอบหมายงานให้ผเู ้ รี ยนในระหว่างการเรี ยนการสอน
3. ครู ผสู ้ อนมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยการจัดทําแผนการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ เช่น การบูรณาการเนื้อหา การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อชี้แนะการรู ้คิด
4. ครู ผสู ้ อนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนเของตนเองและ ผูเ้ รี ยน เช่น
ใช้คอมพิวเตอร์ ในการหาความจากเคเอข่ายอินเทอร์ เน็ต มอบหมายให้นกั ศึกษา ค้นคว้าและนํามาอภิปราย
ในชั้นเรี ยน ฝึ กการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการประมวลข้อมูล และจัดทํารายงาน พัฒนาและใช้สื่อการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ครู ผสู ้ อนมีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยนและ
อิ ง พัฒ นาการของผู ้เ รี ย น เช่ น มอบหมายงานเดี่ ย วและงานกลุ่ ม ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ จ ากผลงานที่
มอบหมายในระหว่างเรี ยน และทดสอบหลังเรี ยน
6. ครู ผูส้ อนมี การนํา ผลประเมิ นมาปรั บเปลี่ ยนการเรี ย นการสอน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตาม
ศักยภาพในการนําผลการประเมินการเรี ยนรู้มาเป็ นแนวทางในการปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนอาจทําได้
โดย
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• ให้นกั ศึกษาศึกษาบทเรี ยนนอกเวลาแล้วนําเสนอรายงานหน้าชั้น (Presentation)
• มอบหมายงานให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วทํารายงาน (Report)
• ให้นกั ศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแทนการถาม – ตอบ
7. ครู ผสู ้ อนมีการวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและนําผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน วัฒนาพร
ระงับทุกข์ (2542)ได้รวบรวมวิธีสอนแบบต่างๆ ที่สามารถเลือกนํามาใช้ให้สัมพันธ์กบั เนื้อหาประสบการณ์
การพัฒนาทักษะตามวัตถุประสงค์ของหน่วยเรี ยนนั้นๆ ซึ่ งมีอยู่ มากมายหลายแบบ ดังต่อไปนี้
• วิธีสอนแบบเน้นปั ญหา (Problem-Based Teaching and Learning)
• วิธีสอนแบบเน้นโครงการ (Project-Based Teaching and Learning)
• วิธีสอนแบบเน้นทักษะปฏิบตั ิ (Skill- Based Teaching and Learning)
• วิธีสอนแบบเน้นกระบวนการสื บสวน (Inquiry-Based)
• วิธีสอนแบบเน้นกระบวนการคิด (Thinking-Based)
• วิธีสอนแบบเน้นความคิดรวบยอด (Concept-Based)
• วิธีสอนแบบเน้นกระบวนการกลุ่ม (Group Process-Based)
• วิธีสอนแบบตั้งคําถาม (Questioning - Based)
• วิธีสอนแบบโต้วาที (Debate)
• วิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)
• วิธีสอนแบบกรณี ตวั อย่าง (Case)
• วิธีสอนแบบใช้บทเรี ยนแบบเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-Learning Module)

3. การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
จากการศึกษาวิจยั ของทักษิณา เครื อหงส์ (2551) ได้สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์
การเรี ยนในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญไว้ดงั นี้
3.1 ด้านหลักสูตร
• พัฒนาผูเ้ รี ยนตามความสามารถของแต่ละบุคคล
• เรี ยนจากประสบการณ์ที่ได้จากการกระทํา
• มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
• เน้นการเสนอทางเลือกให้ผเู ้ รี ยน
3.2 ด้านเนื้อหาสาระ
• เชื่อมโยงความสัมพันธ์ภายในเนื้อหาวิชาและรวมเนื้อหาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• กําหนดหัวข้อหน่วยเนื้ อหาให้มีความหมายยืดหยุน่ และสมดุล
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3.3 การจัดประสบการณ์การเรียน
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีช้ ีแนะการรู ้คิด (Cognitive Guided
Instruction) ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอน รู ปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้าง
องค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง อาศัยความรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนเป็ นฐานในการจัดการเรี ยนรู ้
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง แผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2551
ระดับปริ ญญาตรี เวลา 180 นาที วิชาคณิ ตศาสตร์
แผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ครั้งที่ 2
หน่วยเรี ยน เรื่ องเมตริ กช์และดีเทอร์ มิแนนท์
1. ผลการเรียนรู้
ผูเ้ รี ยนสามารถนําความจากคณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน (ได้แก่จาํ นวน และ การดําเนินการตรี โกณมิติ)
มาเชื่อมโยงเพื่อหาค่าดีเทอร์ มิแนนท์ เมตริ กซ์ผกผันโดยใช้วธิ ี การต่างๆ ได้
2. ความคิดรวบยอด

รูปที่ 2.1 แผนภาพการจัดประสบการณการเรียนวิชาคณิตศาสตร (ทักษิณา เครือหงส,2551)
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3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1) หาค่าดีเทอร์ มิแนนท์ของเมตริ กซ์ได้
2) หาค่าเมตริ กซ์ผกู พันได้
3) หาค่าเมตริ กซ์ผกผันได้
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 ดีเทอร์ มิแนนท์
4.1.1 ไมเนอร์ และโคเฟกเตอร์
4.1.2 การหาค่าดีเทอร์ มิแนนท์
4.2 เมตริ กซ์ผกู พันและเมตริ กซ์ผกผัน
4.2.1 เมตริ กผูกพัน
4.2.2 เมตริ กซ์ผกผัน
5. กิจกรรมการเรี ยนรู้ กิจกรรม 1 เวลา 90 นาที
5.1 ไมเนอร์ และโคเฟกเตอร์
5.2 การหาค่าดีเทอร์ มิแนนท์
ขั้นที่ 1
• ผูส้ อนกําหนดโจทย์ปัญหาที่มีความเหมาะสมให้ผเู ้ รี ยน
• ผูส้ อนแจกใบงาน 3 ให้กบั ผูเ้ รี ยนเพื่อหาค่าไมเนอร์ โคเฟกเตอร์ และค่าดีเทอร์ มิแนนท์
ของเมตริ กซ์ตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
ขั้นที่ 2
• ผูเ้ รี ยนคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา ฝึ กฝนด้วยตนเอง
• ผูส้ อนสอบถามผูเ้ รี ยนเรื่ องไมเนอร์ โคเฟกเตอร์ และค่าดีเทอร์ มิแนนท์
• ดีเทอร์ มิแนนท์ (Determinant) คือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวเลขจํานวนหนึ่งที่ได้จาก
เมตริ กซ์จตั ุรัส
ขั้นที่ 3
• ผูเ้ รี ยนนําเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาของตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
• ผูเ้ รี ยนนําเสนอคําตอบซึ่ งเป็ นค่าดีเทอร์ มิแนนท์ที่ใช้วธิ ี การแตกต่างกัน ร่ วมกันหา
ข้อผิดพลาด และตรวจคําตอบจากเอกสารเฉลยใบงาน 3 -4
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ขั้นที่ 4
• ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วมกันสรุ ปยุทธวิธีที่ได้จากการเรี ยนรู ้
• ผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปวิธีการหาค่าดีเทอร์มิแนนท์ของเมตริ กซ์โดยมีผสู้ อนให้ขอ้ แนะนํา
เพิ่มเติม เรื่ องการเลือกแถวหลักที่จะนํามาใช้ในการคํานวณในกรณี ที่มี 0 เป็ นสมาชิก
ขั้นที่ 5 ประเมินผลตามสภาพจริง
ผูส้ อนประเมินผลผูเ้ รี ยนจากการตอบคําถามในใบงาน 3 และการสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รี ยน
1) ใบงาน 3 ผูเ้ รี ยนจะผ่านการเรี ยนถ้า …..........................................................
2) การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลจาก …..........................................................
6. สื่ อการเรี ยนรู้
ใบงาน 3 เฉลยใบงาน 3 ใบงาน 4 เฉลยใบงาน 4 แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ
7. การวัดและประเมินผล
ผูเ้ รี ยนจะผ่านการเรี ยนความสามารถ
1) หาค่าดีเทอร์ มิแนนท์ของเมตริ กซ์ในใบงาน 3 ได้
2) หาค่าเมตริ กซ์ผกู พันและเมตริ กซ์ผกผันในใบงาน 4 ได้
3) ผ่านการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

4. ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ทิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2550) ได้ให้แนวทางในการพิจารณา การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ทิมพันธ์ เดชะคุปต์ อ้างในคู่มือการจัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2551: 26-29)
ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์ กลาง
วิธีสอนที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางผูส้ อนสามารถใช้วธิ ี การใดๆ ก็
ได้ที่เป็ นวิธีสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรื อหลายๆ วิธีในการสอน ในครั้ง
หนึ่งๆ ดังเช่น วิธีการอภิปราย วิธีการค้นพบ วิธีสืบสอบแบบแนะนํา วิธีสอนแบบสตอริ ไลน์วธิ ี สอนแบบ
เน้นป้ ญหา วิธีสอนแบบแก้ปัญหา วิธีสอนแบบเน้นการเรี ยนด้วยตนเอง วิธีสืบสอบ แบบไม่มีการแนะนํา
วิธีอริ ยสัจสี่ กรณี ศึกษาทักษะกระบวนการ 9 ขั้น วิธีใช้สถานการณ์จาํ ลอง วิธีการเชื่อมโยงมโนทัศน์วธิ ี สอน
กลุ่มสัมพันธ์ วิธีการเรี ยนแบบร่ วมมือ เป็ นต้น
การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มีตวั บ่งชี้ ที่จะใช้เป็ นแนวทางในการประเมินได้ว่า
ได้มีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางหรื อไม่ โดยประเมิ นจากผูส้ อน เมื่อเขียนแผน
การสอน และเมื่อนําแผนการสอนไปใช้ในห้องเรี ยนและประเมินจากผูเ้ รี ยนจากพฤติกรรมการเรี ยนทั้งใน
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ห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางนั้น ยังมีระดับจากตํ่าสุ ดไปหา
สู งสุ ด เกณฑ์ที่ใช้ประเมินคือ สังเกตว่านักเรี ยนมีส่วนร่ วมมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามถ้านักเรี ยนมีส่วน
ร่ วมสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างแท้จริ ง จากสิ่ งที่ผเู้ รี ยนต้องการรู้ ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนจะมีบทบาทมากที่สุด
แต่ผสู ้ อนมีบทบาทน้อยลง ในทางตรงกันข้ามถ้าผูส้ อนมีบทบาท กําหนดหัวเรื่ องกิจกรรม รวมทั้งสื่ อเพื่อจัด
ประสบการณ์การเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้เองในลักษณะนี้ผสู ้ อนและ ผูเ้ รี ยนอาจมีบทบาทเท่าๆ กัน ซึ่ งก็
ยังจัดเป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางเช่นกัน แต่อยูใ่ นระดับปานกลางเพื่อให้การเรี ยน การ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูส้ อนจึงอาจเริ่ มต้นฝึ กให้ผเู ้ รี ยนเริ่ มมีบทบาท
ในการเรี ยนรู ้จากระดับน้อยจนมากขึ้นตามลําดับ ซึ่ งจะทําให้ผสู้ อนมีบทบาทในการสอนน้อยลงตามลําดับ
ไปด้วย
ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยพิจารณาทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
มีดงั ต่อไปนี้
เมือ่ พิจารณาผูส้ อน
1. ผูส้ อนจัดการเรี ยนการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู้ใหม่เอง (Construction of the New Knowledge)
2. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนใช้ทกั ษะกระบวนการ (Process Skills) คือ กระบวนการคิด (Thinking Process)
กระบวนการกลุ่ม (Group Process) และสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
3. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน (Participation) คือ มีส่วนทั้งด้านปั ญญา กาย อารมณ์ และสังคม
รวมทั้งให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับทั้งสิ่ งมีชีวติ และกับสิ่ งที่ไม่มี ชีวติ เช่น หนังสื อ
สถานที่ต่างๆ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
4. ผูส้ อนสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ทิ้งบรรยากาศทางกายภาพและจิตใจเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนอย่างมี
ความสุ ข (Happy Learning)
5. ผูส้ อนมีการวัดและประเมินผลทั้งทักษะ กระบวนการ ขีดความสามารถศักยภาพของ ผูเ้ รี ยน และผลผลิต
จากการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นการประเมินตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment)
6. ผูส้ อนพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้ (Application)
7. ผูส้ อนเปลี่ยนบทบาทเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) คือ เป็ นผูจ้ ดั ประสบการณ์ รวมทั้งสื่ อการ
เรี ยนการสอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้เป็ นแนวทางสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง คือผูส้ อนที่เป็ นผูอ้ าํ นวยความ
สะดวกนั้น มีบทบาทดังนี้
7.1 เป็ นผูน้ าํ เสนอ (Presenter)
7.2 เป็ นผูส้ ังเกต (Observer)
7.3 เป็ นผูถ้ าม (Asker)
7.4 เป็ นผูไ้ ห้การเสริ มแรง (Reinforcer)
7.5 เป็ นผูแ้ นะนํา (Director)
7.6 เป็ นผูส้ ะท้อนความคิด (Reflector)
สํานักวิชาการ : สํานักงานหลักสู ตรและการเรียนการสอน

Nation University

คู่มอื อาจารย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12

: 42

เป็ นผูจ้ ดั บรรยากาศ (Atmosphere Organizer)
เป็ นผูจ้ ดั ระเบียบ (Organizer)
เป็ นผูแ้ นะแนว (Guide)
เป็ นผูป้ ระเมิน (Evaluator)
เป็ นผูไ้ ห้คาํ ชื่นชม (Appraiser)
เป็ นผูก้ าํ กับ (Coacher)

เมือ่ พิจารณาผูเ้ รียน
1. ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ (Construction) รวมทั้งสร้างสิ่ งประดิษฐ์ดว้ ยตนเอง
2. ผูเ้ รี ยนใช้ทกั ษะกระบวนการ (Process Skills) คือ กระบวนการคิด และกระบวนการ กลุ่มสร้าง
ความรู ้ดว้ ยตนเอง
3. ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน (Participation) และมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction)
4. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข (Happy Learning)
5. ผูเ้ รี ยนสามารถนําความรู ้ไปใช้ได้ (Application)

ตัวบ่งชี้สาํ คัญในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง คือการให้ผเู ้ รี ยนใช้
กระบวนการสร้างความรู ้ใหม่และสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ดว้ ยตนเองดังแผนภาพต่อไปนี้

รู ปที่ 2.2 แผนภาพการใช้กระบวนการสร้างความรู ้ใหม่และสิ่ งประดิษฐ์ใหม่
(ทิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2550 : 28)
สํานักวิชาการ : สํานักงานหลักสู ตรและการเรียนการสอน
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การออกแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้
1. การออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ทิศนา แขมมณี (2547:215) ได้เสนอแนวทางการออกแบบการเรี ยนการสอน เพื่อใช้ในการวางแผน
การสอนดังแสดง ในรู ปที่ 3.1

รู ปที่ 3.1 แผนภาพระบบการออกแบบการเรี ยนการสอน
(ทิศนา แขมมณี , 2534)

สํานักวิชาการ : สํานักงานหลักสู ตรและการเรียนการสอน
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พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2550: 17-18) มีวธิ ี การออกแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ตามขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค์หรื อจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่ งควรกําหนดให้ครบทั้งด้านความรู ้ (K)
กระบวนการ (P) และเจตคติ (A)
2. กําหนดเนื้อหา/สาระให้สอดคล้องหรื อล้อไปกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละ
วัตถุประสงค์
สาระที่ระบุอาจเป็ นข้อเท็จจริ ง (Fact) มโนทัศน์ (Concept) คํานิยาม / คําจํากัดความ
(Definition) หลักการ (Principle) กฎ (Law) และทฤษฎี (Theory)
3. กําหนดยุทธศาสตร์ การสอนว่า ต้องการใช้หรื อเน้นทฤษฎีการเรี ยนเหลักการเรี ยนรู ้หรื อแนวคิด
ใดๆ ที่พิจารณาแล้วเหมาะสมกับเนื้อหา เหมาะสมกับความสามารถผูเ้ รี ยน รวมทั้งบริ บทของ
แหล่งที่จดั การเรี ยนการสอน อาจจัดการเรี ยนการสอนเน้นครู เป็ นศูนย์กลางบางสื่ อและพยายาม
จัดเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ในการจัดการเรี ยนการสอนนั้นให้เป็ นประโยชน์ของผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญหรื อเป็ นหลัก จากนั้นจึงเลือกใช้รูปแบบการสอน วิธีสอนต่างๆ เทคนิ คการสอน หรื อใช้
แบบผสมผสานด้วยหลากหลายวิธีสอนและเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและบริ บท
นอกจากนี้ครู ยงั ต้องเตรี ยม รวมทั้งระบุแหล่งข้อมูลที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนไปสื บค้นเพื่อ
ตอบปั ญหาที่สงสัยด้วยตนเอง ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เป็ นการสร้างความรู ้ใหม่
4. กําหนดวิธีวดั ผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยหลากหลายวิธี กําหนดเครื่ องมือผูว้ ดั เป็ นการวัดผล ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง

รู ปที่ 3.2 แผนภาพการวางแผนหรื อการออกแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
(ทิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2550: 19)
สํานักวิชาการ : สํานักงานหลักสู ตรและการเรียนการสอน
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2. แผนการจัดการเรียนรู้
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไว้มากมายหลายทัศนะ ดังนี้
1. แผนที่จดั ทําขึ้นเพื่อจัดประสบการณ์ต่างๆ ให้กบั ผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะเป็ นตัวบ่งชี้วา่ ผูเ้ รี ยนได้ เรี ยนรู ้
อะไร เพื่ออะไร และอย่างไร
2. ประสบการณ์ที่ผเู ้ รี ยนได้รับนั้นมีผลทําให้เกิดพัฒนาการทั้งในด้านร่ างกาย สังคม ปั ญญา และ
จิตใจ
3. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หมายรวมถึงชุดของสิ่ งที่ใช้ในการเรี ยนการสอน (Set of Materials)
จุดประสงค์ที่นาํ ไปปฏิบตั ิ (Performance Objective) และรวมถึงกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรี ยน
4. แผนหรื อแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรกําหนด
5. แผนหรื อโครงการที่จดั ทําขึ้นเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการศึกษาตามที่กาํ หนดไว้
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการเลือกเนื้ อหาสาระ
หรื อความรู ้ต่างๆ ซึ่ งการเลือกเนื้อหาสาระจะพิจารณาจากประเภทของเนื้อหาสาระ ซึ่ งมีหลายระดับดังนี้
ประเภทของเนื้อหาสาระ
1. ข้อเท็จจริ งและความรู ้สามัญ (Factual Information and Verbal Knowledge) ซึ่ งมีอยูใ่ น
หลักสู ตรทุกระดับ
2. ความคิดรวบยอดและหลักการ (Concept and Principle) เป็ นความรู ้ที่ยาก และซับซ้อน
มากกว่าข้อเท็จจริ งธรรมดาผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องได้รับข้อมูลที่มากเพียงพอจึงจะเกิดการเรี ยนได้
3. การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ (Problem Solving and Creativity) เป็ นเรื่ องกระบวน
การคิด ฝึ กให้เกิดความสามารถของสติปัญญาในการแก้ปัญหาและให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์อย่างมีเสรี ภาพและเหมาะสม
4. เจตคติและค่านิยม (Attitude and Values) เป็ นเนื้ อหาสาระที่มีการปลูกฝัง อบรมสั่งสอนให้
ผูเ้ รี ยนมีเจตคติและค่านิยมที่ดี
5. ทักษะทางกาย (Skill) การฝึ กฝนเรื่ องความชํานาญและความคล่องแคล่วว่องไว ในการใช้ส่วน
ต่างๆ ของกล้ามเนื้อเพือ่ ให้เกิดทักษะทางกาย
สรุปว่า ข้อมูลพื้นฐานด้านเนื้อหาสาระมีความสําคัญในการนําผูเ้ รี ยนไปสู่ จุดหมายปลายทางตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่วางไว้นอกจากนี้ในการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ ครู ยงั ต้องคํานึงถึง
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งทิมพันธ์เดชะคุปต์(2550: 11-16) ได้สรุ ปไว้ดงั นี้

สํานักวิชาการ : สํานักงานหลักสู ตรและการเรียนการสอน
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องค์ประกอบสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู้มี 3 ประการ ได้แก่
1. วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้หรื อจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (Objective) ควรเขียนเป็ นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม (Behavioral Objective) โดยเน้นให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาในเรื่ องต่อไปนี้
1.1 ความรู ้ (Knowledge: K)
1.2 ทักษะกระบวนการ (Process: P) ทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบตั ิรวมทั้ง
การแสดงออก
1.3 เจตคติ (Attitude : A) คือ ความสนใจ พอใจ รวมทั้งลักษณะนิสัย
2. ประสบการณ์เรี ยนรู ้ (Learning Experiences) ในส่ วนนี้ประกอบด้วย 2 ส่ วน ได้แก่
2.1 เนื้อหาสาระ (Content) ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนได้รับ
2.2 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ (Process of Learning) เป็ นขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู้
ตั้งแต่ข้ นั นํา ขั้นกิจกรรม ขั้นสรุ ป
3. การประเมินผล (Evaluation) เป็ นการตีค่าผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนซึ่ งต้องใช้ขอ้ มูลทั้งเชิง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพจากการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) หรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง องค์ประกอบทั้ง 3 ข้างต้นปรากฏในแผนภาพต่อไปนี้

รูปที่ 3.3 แผนภาพองค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2550: 12)
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3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้
จากเอกสาร "การสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ"
ของกรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิ การ (2544) ได้จาํ แนกรู ปแบบการสอนเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. กลุ่มรู ปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
2. กลุ่มรู ปแบบการสอนที่เน้นการมีส่วนร่ วม
3. กลุ่มรู ปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาพฤติกรรมและค่านิยม
1. รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
กลุ่มรู ปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิดที่เสนอเป็ นตัวอย่างในเอกสารของ กรมวิชาการ,
กระทรวงศึกษาธิ การ (2544) จํานวน 20 รู ปแบบ รวม 28 วิธี ได้แก่
1.1 การใช้กระบวนการแก้ปัญหา
1.2 การเรี ยนรู ้ "ฉลาดรู ้"
1.3 การเรี ยนรู ้ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพความคิด
1.4 การเรี ยนรู ้แบบสรรค์สร้างความรู ้
1.5 การสอนโดยใช้ชุดการสอน
1.6 การสอนตามแนวพุทธวิธี
1.7 การสอนตามแนววัฏจักรการเรี ยนรู้
1.8 การสอนตามวิธีของเทนนีสัน
1.9 การสอนตามหลักการเรี ยนรู ้ของกาเย่
1.10 การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ
1.11 การสอนแบบกระบวนการ
1.12 การสอนแบบโครงการ
1.13 การสอนแบบโครงงาน
1.14 การสอนแบบบูรณาการ
1.15 การสอนแบบรอบรู ้
1.16 การสอนแบบศูนย์การเรี ยน
1.17 การสอนแบบสื บสวนสอบสวน
1.18 การสอนแบบอุปนัย
1.19 การสอนแบบนิรนัย
1.20 การสอนรายบุคคลหรื อการเรี ยนด้วยตนเอง
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2. รูปแบบการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม
รู ปแบบการสอนที่เน้นการมีส่วนร่ วม เป็ นรู ปแบบการสอนที่มีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
ทํางานร่ วมกันได้ รู ปแบบการสอนในกลุ่มนี้ได้เสนอไว้เป็ นตัวอย่างจํานวน 10 วิธี ได้แก่
2.1 การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
2.2 การสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
2.3 การสอนที่เน้นการเรี ยนแบบร่ วมมือ
2.4 การสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
2.5 การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์
2.6 การสอนแบบซิ นดิเคท
2.7 การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
2.8 การสอนแบบสเตด (STAD)
2.9 กิจกรรมคิวซี หรื อกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพ (QC)
2.10 การสอนแบบซิ ปปา (CIPPA)
3. รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาพฤติ กรรมและค่านิยม
รู ปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาพฤติกรรมและค่านิยมเสนอไว้เป็ นตัวอย่างในที่น้ ี
จํานวน 7 วิธี ได้แก่
3.1 การใช้สถานการณ์จาํ ลอง
3.2 การทําค่านิยมให้กระจ่าง
3.3 การปรับพฤติกรรม
3.4 การสร้างเสริ มลักษณะนิ สัย
3.5 การสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพ
3.6 การสอนแบบนาฏการ
3.7 การแสดงบทบาทสมมติ
รายละเอียดวิธีการสอนแบบต่างๆ ระบุไว้ไนเอกสารการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับ รู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของกรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิ การ (2544)
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4. การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้
ทักษิณา เครื อหงส์ (2551) ได้นาํ เสนอรายงานการวิจยั การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
ในระบบการศึกษานั้นเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนในหลายรู ปแบบ
ได้แก่ การใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรื อ CAI) คอมพิวเตอร์ ช่วย
จัดการเรี ยนการสอน (Computer Managed Instruction) มัลติมีเดีย (Multimedia) และ IT Campus เป็ นต้น
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรื อ CAI) หมายถึง บทเรี ยนที่ได้จดั กระทํา
ไว้อย่างเป็ นระบบเพื่อใช้กบั คอมพิวเตอร์ โดยการ นําเสนอเนื้อหาที่ตอ้ งการสอนกับผูเ้ รี ยนและเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับ คอมพิวเตอร์ โดยตรงตามความสามารถ องค์ประกอบของ CAI
คือ เป็ นการเรี ยนโดยใช้เครื่ อง คอมพิวเตอร์ บทเรี ยนได้ถูกสร้างเตรี ยมไว้ก่อนมีการเรี ยนเกิดขึ้น ผูเ้ รี ยนมี
ปฏิสัมพันธ์กบั บทเรี ยน ผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ และยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล
การออกแบบการสอนนิยมใช้วธิ ี การ ได้แก่
1) Drill - and - Practice Method
2) Tutorial Method
3) Gaming Method
4) Simulation Method
5) Discovery Method และ
6) Problem Solving Method
คอมพิวเตอร์ ช่วยจัดการเรี ยนการสอน (Computer Managed Instruction) หมายถึง การนําเอา
ระบบการจัดเก็บและจัดกระทําข้อมูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ มาใช้ในขบวนการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อที่
สามารถติดตามและควบคุมขบวนการการสอนและการพัฒนาการสู่ ความสําเร็ จ ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ปั จจุบนั นิยมนํามาใช้งานต่อไปนี้
1) Computer - Based Testing
2) Recording Keeping
3) Computer Prescription of Media / Material / Activities
4) Computer Scheduling, Inventorying and Budgeting
5) Computer - Generated Materials
6) Computer - Based Instruction Design
มัลติมีเดีย (Multimedia) หมายถึ ง การใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ ในการสื่ อ
ความหมายโดยการผสมผสานสื่ อหลายชนิ ด เช่ น ข้อความ (Text) กราฟิ ก (Graphic) ภาพเคลื่ อนไหว
(Animation) เสี ยง (Sound) และวีดิทศั น์ (Video) เป็ นต้น กรณี ท่ีผไู ้ ช้สามารถ ควบคุมสื่ อให้นาํ เสนอออกมา
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ตามต้องการได้เรี ยกว่า มัลติมีเดียปฎิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) การปฏิสัมพันธ์ของผูใ้ ช้สามารถจะ
กระทําได้โดยผ่านทางแป้ นพิมพ์ (Keyboard) เมาส์ (Mouse) หรื อตัวชี้ (Pointer) เป็ นต้น การใช้มลั ติมีเดียใน
ลักษณะปฏิสัมพันธ์จะช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ หรื อทํากิจกรรม รวมถึงดูสื่อต่างๆ ด้วยตัวเองได้ สื่ อต่างๆ
ที่นาํ มารวมไว้ไนมัลติมีเดีย เช่ น ภาพ เสี ยง วีดิทศั น์ จะช่วยให้เกิดความหลากหลายในการใช้คอมพิวเตอร์
ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในแนวทางใหม่ที่ทาํ ให้คอมพิวเตอร์ มีความน่ าสนใจหรื อเร้ าความสนใจ
เป็ นการเพิ่มความสนุ กสนาน ในการเรี ยนรู ้มากยิ่งขึ้ น คุณค่ามัลติ มีเดี ยเพื่อการเรี ยนการสอน คือ เป็ นสื่ อ
ทางการเรี ยนการสอนที่มีขอบเขตกว้าง เพื่อทางเลือกในการเรี ยนการสอน สามารถตอบสนองรู ปแบบของ
นักเรี ยนที่แตกต่างกันได้ โดยสามารถจําลองสถานการณ์ของวิชาต่างๆ เพื่อการเรี ยนรู ้ทาํ ให้นกั เรี ยนได้รับ
ประสบการณ์ ตรงก่อนการลงมือปฏิ บตั ิจริ ง สามารถทบทวนขั้นตอนและกระบวนการได้ อาจกล่าวได้ว่า
การพัฒนา การทางด้านสื่ อและเทคโนโลยีทาํ ให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในด้าน การเรี ยนของผูเ้ รี ยนและด้าน
การสอน ของผูส้ อนด้วย อนาคตเทคโนโลยีทางการเรี ยนการสอน (Future Technology of Instruction) จะมี
รู ปแบบดังนี้
1) การเรี ยนจะเน้นพัฒนาการเป็ นรายบุ คคลมากขึ้น เนื่ องจากมี สื่อการเรี ยนและเปิ ดโอกาส ให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนตามความต้องการ ความสนใจและความสามารถของผูเ้ รี ยนมากขึ้น วิธีการเรี ยน (Learning
Styles) ของแต่ละคนขึ้นอยูก่ บั บุคลิกลักษณะและนิ สัยของผูเ้ รี ยนซึ่ งมีผลต่อการเรี ยนรู ้ และการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ทางการเรี ยน
2) การเรี ยนการสอนจะผ่านเครื่ องช่ วยสอนและผูช้ าํ นาญเฉพาะด้านมากขึ้น การผลิ ตซอฟต์แวร์
เพื่อใช้ทางการศึกษาจะทําให้เครื่ องช่วยสอนทําหน้าที่แทนครู เครื่ องช่วยสอนเป็ นผลรวมของการใช้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ใ นการสร้ า งประสบการณ์ ก ารเรี ย นให้ก ับ ผูเ้ รี ย นและให้ผูเ้ รี ย นได้มี ส่ วนร่ วม(Instruction)
สามารถโต้ตอบกับเครื่ องช่ วยสอนหรื อสมองกล (Artificial Intelligence) ซึ่ งทําหน้าที่เสมือนครู เพื่อน
นักเรี ยน ผูค้ วบคุมและอื่นๆ
3) ผูเ้ รี ยนจะใช้อุปกรณ์การเรี ยนที่เป็ นผลผลิตของเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีทาํ ให้มีผใู ้ ช้
เทคโนโลยีมากขึ้น
4) แนวความคิดของเทคโนโลยีในรู ปของสิ่ งผลิตจะเป็ นรู ปของเทคโนโลยีทางระบบแนวทางใน
การเรี ยนการสอนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ทําให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างเต็มกําลังความสามารถ
5) มีการเชื่ อมโยงความสามารถทางสมองของมนุ ษย์กบั เครื่ องมือทางเทคโนโลยี ซึ่ งอาจจะมีท้ งั
ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจําถ่ายทอดระบบการทํางานของสมองผ่านเครื่ องมือที่สร้างขึ้น โดยอาจรวมไปถึงการ
ควบคุมการทํางานด้วย การพัฒนาอาจเริ่ มจากผูพ้ ิการแล้วพัฒนาไปใช้กบั คนทัว่ ไปได้ ในประเทศที่พฒั นา
แล้วการสร้างเทคโนโลยีมีความสําคัญยิง่ เป็ นตัวกําหนดความเจริ ญทางเศรษฐกิจและความเจริ ญรุ่ งเรื องของ
ประเทศได้ในอนาคต
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การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
1. วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผล
1. เพื่อวินิจฉัยความรู ้ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ เจตคติ คุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยม
ของผูเ้ รี ยน และเพื่อส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้พฒั นาความรู ้ความสามารถและทักษะได้เต็มตามศักยภาพ
2. เพื่อใช้เป็ นข้อมูลป้ อนกลับให้แก่ตวั ผูเ้ รี ยนว่าบรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้เพียงใด
3. เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการสรุ ปผลการเรี ยนรู ้และเปรี ยบเทียบถึงระดับพัฒนาการของการเรี ยนรู ้

2. วิธีการวัดผลและประเมินผล
จากเอกสารประกอบ การบรรยายของสํานักทะเบียนและ วัด ผล มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
(สุ พิมพ์ ศรี พนั ธ์วรสกุล,2552) ได้อธิ บายการวัดและประเมินผล ไว้ดงั นี้
การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย
1. การประเมินผลย่อย
เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้หรื อไม่ ซึ่ งจะประเมินหลังจากจบบทเรี ยนหรื อ
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. การประเมินผลรวม
เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนเรี ยนแล้วมีความรู ้เพิ่มมากน้อยเพียงใด
การวัด หมายถึง การกําหนดตัวเลขอย่างมีกฎเกณฑ์โดยใช้เครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพ
การประเมิน หมายถึง การตัดสิ นคุณค่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
จึงสรุ ปได้วา่ การประเมิน = การวัด + การตัดสิ นคุณค่ า
การวัดพฤติกรรมการเรียนรู้
เบนจามิน บลูม (1950) กําหนดเกณฑ์การวัดไว้ดงั นี้
1. ความรู ้ ความจํา
2. ความเข้าใจ
3. การนําไปใช้
4. การวิเคราะห์
5. การสังเคราะห์
6. การประเมินค่า
ซึ่ งอธิ บายรายละเอียดได้ดงั นี้ (สุ พิมพ์ ศรี พนั ธ์วรสกุล, 2552)
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1. ความรู้ ความจํา (Recognition)
ความรู ้ - ความจํา คือความสามารถในการระลึกถึงเรื่ องราวต่างๆที่ผา่ นมาเคยมีประสบการณ์และ
สามารถถ่ายทอดสิ่ งที่บนั ทึกไว้ออกมาได้ถูกต้องใน 3 แบบใหญ่ๆ คือ
• ความรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง
• ความรู ้เกี่ยวกับวิธีดาํ เนินการ
• ความรู ้เกี่ยวกับความรู ้รวบยอดในเนื้อเรื่ อง
การวัดความรู ้ความจํา คือ การวัดการระลึก (Recall) ประสบการณ์เกี่ยวกับรายละเอียด วิธีการข้อ
ปฏิบตั ิ ข้อสรุ ป ตัวทฤษฎี
2. ความเข้าใจ (Comprehension)
ความเข้าใจ คือความสามารถในการแปลความ ตีความ ขยายความ
แปลความ หมายถึง แปลความหมายของข้อความ ภาพ ตามท้องเรื่ องได้ถูกต้อง
ตีความ
หมายถึง จับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งย่อยๆของเรื่ องนั้นจนสามารถนํามา
กล่าวได้อีกนัยหนึ่ง
ขยายความ หมายถึง ขยายความหมายและนัยของเรื่ องนั้นออกไปจากสภาพข้อเท็จจริ งเดิม
คาดคะเน พยากรณ์การวัดความเข้าใจ คือ ถามความหมายหรื อนัยที่
ซ่อนเร้น เช่น ให้ยกตัวอย่างตามความหมาย เปรี ยบเทียบความหมาย
คาดคะเนสถานการณ์เรื่ องราวจากรายละเอียดหรื อข้อมูล
3. การนําไปใช้ (Application)
การนําไปใช้ คือความสามารถในการนําความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิมไปแก้ป็ญหาหรื อพลิกแพลงใช้ใน
สถานการณ์ที่แปลกใหม่ทาํ นองนั้นได้ ตัวอย่างลักษณะของคําถาม เช่น
• ต้องเป็ นเรื่ องราวใหม่ที่นกั ศึกษาไม่คุน้ เคย
• คําถามต้องซ่อนเงื่อนให้เกิดปั ญหา
• ตัวคําถามจะต้องเกี่ยวพันระหว่างหลักวิชา และการคิดคําตอบจะต้องมีลกั ษณะที่ให้เอก
หลักวิชาที่เหมาะสม กับเรื่ องนั้นๆ
การวัด การนําไปใช้ คือ การประยุกต์หลักวิชา กฎ ทฤษฎี วิธีการ เพื่ออธิ บายเรื่ องราวหรื อ
ปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่ การหาผลลัพธ์ การคํานวณ เลือกวิธีการ เลือกเครื่ องมือที่เหมาะกับสถานการณ์
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริ ง หรื อในชีวติ ประจําวัน
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4. การวิเคราะห์ (Analysis)
การวิเคราะห์ คือความสามารถในการแยกแยะส่ วนประกอบของเรื่ องราว แล้วสกัดให้เห็น
ความสัมพันธ์ ความสําคัญ และหลักการของเรื่ องราว เพื่อค้นหาสิ่ งที่ซ่อนอยูใ่ นเรื่ องราวนั้น ความต่าง
ความเข้าใจ เน้นความสามารถในการจับความหมายของเรื่ องราวการนําไปใช้ เน้นการนํากฎ หลักการ และ
ทฤษฎีมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่
การวัดการวิเคราะห์ คือถามสาเหตุ เหตุผล ที่มาของเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวเปรี ยบเทียบ
องค์ประกอบปั จจัย เพื่อหาลักษณะเด่น ข้อบกพร่ อง
ถามความสัมพันธ์ของเหตุและผล ค้นหา สรุ ปแนวคิด หลักการที่ยดึ ถือตัวอย่างการวัดการ
วิเคราะห์ เช่น
• ข้อความนี้ผเู ้ ขียนมีความมุ่งหมายอย่างไร
• มนุษย์กบั สังคมสัมพันธ์กนั อย่างไร
• การตัดสิ นคดีน้ ียดึ กฎหมายประเภทใด
5. การสังเคราะห์ (Synthesis)
การสังเคราะห์คือความสามารถในการรวบรวมวัตถุส่ิ งของ ข้อเท็จจริ ง หรื อความคิดเห็น ตั้งแต่
2 ชนิด หรื อ 2 เรื่ องขึ้นไปเข้าด้วยกันแล้วสร้างให้เป็ นสิ่ งใหม่ แตกต่างไปจากส่ วนประกอบ เดิมลักษณะ
คําถามมี 3 ชนิด ได้แก่ การสังเคราะห์ขอ้ ความ สังเคราะห์แผนงาน และสังเคราะห์ ความสัมพันธ์
ตัวอย่างการวัดการสังเคราะห์ได้แก่
• สังเคราะห์ขอ้ ความ เช่น สามารถแต่งโคลงได้ 1 บท
• สังเคราะห์แผนงาน เช่น จากข้อเท็จจริ งนี้ท่านจะวินิจฉัยอย่างไร
• สังเคราะห์ความสัมพันธ์ เช่น A+2 = B+3 สรุ ปได้วา่ อย่างไร (A มากกว่า B)
6. การประมาณค่า (Evaluation)
การประเมินค่า คือความสามารถในการตีค่าต่างๆ โดยสรุ ปอย่างมีหลักเกณฑ์วา่ สิ่ งนั้น มีคุณค่า
ดี เลว หรื อเหมาะสมอย่างไร ลักษณะคําถามมี 2 ชนิด คือ
6.1 ประเมินโดยใช้เกณฑ์ภายใน : ใช้เนื้อหาเรื่ องราวที่เรี ยนมาเป็ นเกณฑ์พิจารณา
ความหมาะสม ความถูกต้อง ความสมเหตุสมผล
6.2 ประเมินโดยใช้เกณฑ์ภายนอก : นําคุณธรรม ค่านิยม หรื อเกณฑ์ต่างๆ ที่สังคมยอมรับ
มาเป็ นมาตรฐานในการตีความ
ตัวอย่ าง การวัดการประเมินค่าการตัดสิ นคุณค่า-วิจารณ์โดยให้เหตุผล
งานวิจยั เรื่ องนี้ดีหรื อไม่
การเรี ยกร้องของชาวนาสมควรหรื อไม่
จากเรื่ องขุนช้างขุนแผน ขุนช้างเป็ นคนดีหรื อไม่ เพราะเหตุใด
สมมุติฐานดีกว่าการเดา ท่านเห็นด้วยหรื อไม่ เพราะเหตุใด
สํานักวิชาการ : สํานักงานหลักสู ตรและการเรียนการสอน

Nation University

คู่มอื อาจารย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

: 54

3. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
เพื่อให้การวัดและประเมินผลสะท้อนถึงผลการเรี ยนรู้อย่างแท้จริ งของผูเ้ รี ยน และครอบคลุม
จุดมุ่งหมายจากการวัดและประเมินผลทั้ง 3 ด้าน คือ
• พุทธิ พิสัย (Cognitive Domain)
• จิตพิสัย (Affective Domain)
• ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
ซึ่ งการวัดและประเมินผลด้านพุทธิ พิสัยจะวัดการสังเคราะห์และการประเมินค่าดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว ส่ วนจิตพิสัยมีลาํ ดับพัฒนาการตั้งแต่การรับรู ้ การตอบสนอง การสร้างคุณค่า การจัดระบบและการ
สร้างลักษณะนิสัย และในด้านทักษะพิสัย คือการวัดทางทักษะหรื อการฝึ กปฏิบตั ิต่างๆ จุดมุ่งหมายของการ
วัดและประเมินผล ทั้ง 3 ด้าน จะต้องดําเนินไปพร้อม ๆ กัน และเป็ นการวัดและประเมินผลจากสภาพจริ ง
(Authentic Assessment)
จากหนังสื อคู่มือการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลอีสาน (2551: 71-76) ได้สรุ ปลักษณะสําคัญของการวัดและประเมินผลจากสภาพจริ งไว้ดงั นี้
ลักษณะสําคัญของการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
1. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริ งมีลกั ษณะที่สําคัญ คือ ใช้วิธีการประเมินกระบวนการคิดที่
ซั บ ซ้ อ น ความสามารถในการปฏิ บ ัติ ง าน ศัก ยภาพของผู ้เ รี ยนในด้ า นของผู ้ผ ลิ ต และ
กระบวนการที่ได้ผลผลิตมากกว่าที่จะประเมินว่าผูเ้ รี ยนสามารถจดจําความรู ้อะไรได้บา้ ง
2. เป็ นการประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยน เพื่อวินิจฉัยผูเ้ รี ยนในส่ วนที่ควรส่ งเสริ มและ ส่ วนที่
ควรจะแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถความสนใจ
และความต้องการของแต่ละบุคคล
3. เป็ นการประเมินที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมประเมินผลงานของทั้งตนเองและของ
เพื่อนร่ วมห้อง เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ตัวเอง เชื่ อมัน่ ในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้
4. ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรี ยนการสอนและการวาง
แผนการสอนของผูส้ อนว่าสามารถตอบสนองความสามารถความสนใจ และความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคลได้หรื อไม่
5. ประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยนในการถ่ายโอนการเรี ยนไปสู่ ชีวติ จริ งได้
6. ประเมินด้านต่างๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
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แนวดําเนินการในการประเมินตามสภาพจริง
จากเอกสารประกอบการบรรยายเรื่ องการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ระดับอุดมศึกษาของ
รศ.ดร.ไพศาล หวังพานิช (2552) ไดไห้แนวดําเนินการในการประเมินตามสภาพจริ ง ไว้ดงั นี้
1. ยึดการประเมินตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (หมวด 4 มาตรา 26) "ให้สถานศึกษา จัดการ
ประเมินผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การเรี ยนการ
ร่ วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอนตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับ
และรู ปแบบการศึกษา"
2. การประเมินตามสภาพจริ งเป็ นวิธีการประเมินที่เหมาะกับกระบวนการเรี ยนการสอน แบบ
"การเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง (Authentic Learning)" หรื อ "การสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น สําคัญ" ซึ่ งเป็ นวิธีการ
เรี ยนรู้ที่เน้นกิจกรรม, การปฏิบตั ิจริ ง, การสื บค้นจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ หรื อใช้วธิ ี การสอนอย่างหลากหลาย
เช่น
• การบรรยาย
• การสาธิ ต
• การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
• การวิเคราะห์ Case (PBL: Problem Based Learning)
• ทดลอง (Lab): พื้นฐาน, Round Station
• ฝึ กสังเกต, อ่าน - แปลความหมายข้อมูล
• ปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง: สังเกต, ผูช้ ่วย, ปฏิบตั ิภายใต้การควบคุมและปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
• การอบรม สอดแทรกจริ ยธรรมวิชาชีพ
• ฯลฯ
3. การประเมินตามสภาพจริ งเน้นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนการตัดสิ นใจ หรื อ ต้องรู ้จกั สิ่ งที่
จะประเมินหรื อคนที่ถูกประเมินอย่างแท้จริ ง จึงต้องอาศัยความใกล้ ความพยายาม ดําเนินการอย่างต่อเนื่ อง
เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ควรให้ความสําคัญกับ "กระบวนการ เรี ยนรู ้ (Learning Process)
และผลปฏิบตั ิ (Performance)" เป็ นพิเศษ หรื อเน้น "ทําอะไร ได้มากกว่ารู ้อะไร"
4. การประเมินตามสภาพจริ งที่มีประสิ ทธิ ภาพควรดําเนินการอย่างเป็ นระบบและชัดเจน
(Systematic and Objective Process) โดยแนวคิดดําเนินการหลักคือ
4.1 กําหนดสิ่ งที่จะประเมิน ต้องประเมินพฤติกรรม ความสามารถ และคุณลักษณะ ด้าน
ใดบ้าง และจะประเมินแต่ละด้านเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด
4.2 กําหนดวิธีการ/เครื่ องมือประเมิน จะประเมินด้วยวิธีการใด หรื อใช้เครื่ องมือชนิดใด
4.3 กําหนดวิธีการดําเนินการประเมิน จะประเมินแต่ละด้านเมื่อใด ที่ไหน กี่ครั้ง
ใครเป็ นผูป้ ระเมิน
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4.4 ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการดําเนิ นการพร้อมทั้งสร้างเครื่ องมือประเมินอย่างมีคุณภาพ
ทั้งในด้าน Validity และ Reliability
4.5 ดําเนินการประเมิน สรุ ปผลและใช้ผลการประเมิน

ตัวอย่างการสร้างกรอบการประเมินผลการเรียนรู้
กรอบการประเมินผลการเรียนรู้ *
ชื่อรายวิชา.....................................................................
คุณลักษณะ/ศักยภาพ/
พฤติกรรม

นํา้ หนัก

วิธีประเมิน

แนวการประเมิน

1. ความรู ้ตามหลักสู ตร/สาระ

60.00%

ทดสอบ

20% สอบกลางภา
30% สอบปลายภาค
10% แบบฝึ กหัด/ความก้าวหน้า

2. พฤติกรรมการเรี ยน

20.00%

สังเกต

10% พฤติกรรมระหว่างเรี ยน
10% พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
(ให้คะแนนแบบ Rubric Score)**

3. ทักษะการปฏิบตั ิ

20.00%

ตรวจผลงาน

* ผูส้ อน/หมวดวิชา/ภาคเป็ นผูก้ าํ หนด
- แปรเปลี่ยนตามรายวิชาหรื อสาระการเรี ยนรู ้
- นํ้าหนักที่กาํ หนดยึดตามความสําคัญหรื อจุดเน้นของผูส้ อน
** การให้คะแนนแบบแตกต่างลดหลัน่ ตามคุณภาพ/สิ่ งที่ปรากฏ
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วิธีการวัดและประเมินผล
เพื่อให้การวัดและประเมินผลได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยน ผลการประเมิน อาจจะ
ได้มาจากแหล่งข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. สังเกตการแสดงออกเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
2. ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน และกระบวนการ
3. การสัมภาษณ์
4. บันทึกของผูเ้ รี ยน
5. การประชุมปรึ กษาหารื อร่ วมกันระหว่างผูเ้ รี ยนและครู
6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบตั ิ (Practical Assessment)
7. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ (Performance Assessment)
8. แฟ้ มผลงาน (Portfolio)
9. การประเมินตนเอง
10. การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน
11. การประเมินกลุ่ม
12. การประเมินโดยใช้แบบทดสอบทั้งแบบอัตนัยและแบบปรนัย

ตัวอย่ างวิธีการวัดและประเมินผล
1. การสังเกต (Observe)
การสังเกตทําให้สามารถเรี ยนรู ้เรื่ องราวของผูเ้ รี ยนแต่ละคนได้ แต่การสังเกตที่ไม่ได้ เตรี ยมการ
ในรายละเอียดต่างๆ หรื อใช้วิธีการที่ไม่ดีก็จะทําให้ขาดความเชื่อมัน่ ได้ การใช้วธิ ี การสังเกต โดยตรงทําให้
ได้ขอ้ มูลที่ดี และในการสังเกตจะต้องเลือกว่าจะสังเกตตามกรอบที่กาํ หนดไว้ หรื อ ไม่ตอ้ ง13กรอบ จากการ
ศึกษาวิจยั ของทักษิณา เครื อหงส์ (2549) ได้เสนอแนะแบบสังเกต พฤติกรรมผูเ้ รี ยน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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แบบสั งเกตพฤติกรรม
เกณฑ์ 4 หมายถึง ดีมาก 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช้ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก
ผู้เรียน

1
2.
ตั้งใจ รับฟังคํา
ฟัง แนะนํา
ผูส้ อน ของ
เพื่อน

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ทํางานที่ ตั้ง
ให้คาํ ร่ วม ทํางาน พยายาม ส่ ง
รวม
ตนเอง คําถาม แนะนํา ตอบ เสร็ จ ปรับปรุ ง ผลงาน
รับผิด ในชั้น เพื่อน คําถาม ทันเวลา แก้ไข ครบถ้วน
ชอบ เรี ยน
งาน ถูกต้อง

1.
2.
3.
4.
5.
2. การสัมภาษณ์ (Interview)
การสัมภาษณ์เป็ นวิธีการที่ดีที่สุดทําให้รู้วา่ เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในตอนที่ไม่ได้สังเกตด้วยตัวเอง
นั้นเป็ นอย่างไร การสัมภาษณ์สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง เช่น สัมภาษณ์ความคิดของ ผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระหว่างที่อยูใ่ นสถานการณ์เดียวกัน
3. การวัดผลและประเมินผลด้านความสามารถ (Performance Assessment)
ความสามารถของผูเ้ รี ยนประเมินได้จากการแสดงออกโดยตรงจากการทํางานต่างๆ เป็ น
สถานการณ์ที่กาํ หนดให้ ซึ่ งเป็ นของจริ งหรื อใกล้เคียงกับสภาพจริ ง และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน ได้แก้ปัญหา
หรื อปฏิบตั ิงานได้จริ งโดยประเมินจากกระบวนการทํางาน กระบวนการคิด โดยเฉพาะ ความคิดขั้นสู ง และ
ผลงานที่ได้
ลักษณะสําคัญของการประเมินความสามารถ คือ กําหนดวัตถุประสงค์ของงาน วิธีการ ทํางาน
ผลสําเร็ จของงาน มีคาํ สั่งควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชดั เจนการ
ประเมินความสามารถที่แสดงออกของผูเ้ รี ยน ทําได้หลายแนวทางต่างๆ กัน ขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อม
สภาวการณ์และความสนใจของผูเ้ รี ยน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
3.1 มอบหมายงานให้ ทาํ งานที่มอบหมายให้ทาํ ต้องมีความหมาย มีความสําคัญ มี
ความสัมพันธ์กบั หลักสู ตร เนื้อหาวิชา และชีวติ จริ งของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนต้องใช้ความรู ้หลาย
ด้านในการปฏิบตั ิงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทํางาน และการใช้ความคิด
อย่างลึกซึ้ง
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3.2 การกําหนดชิ้นงาน หรื ออุปกรณ์ หรื อสิ่ งประดิษฐ์ให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์องค์ประกอบและ
กระบวนการทํางาน และเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน
3.3 กําหนดตัวอย่ างชิ้นงานให้ แล้วให้ผเู ้ รี ยนศึกษางานนั้น และสร้างชินงานที่มีลกั ษณะของ
การทํางานได้เหมือนหรื อดีกว่าเดิม
3.4 สร้ างสถานการณ์ จําลองทีส่ ั มพันธ์ กบั ชี วติ จริงของผูเ้ รี ยน โดยกําหนดสถานการณ์แล้วให้
ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิเพื่อแก้ปัญหา
4. การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
การประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสมงานเป็ นการเก็บรวบรวมและสร้างเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับ
ผลงานของผูเ้ รี ยนที่บ่งบอกถึงความสําเร็ จเชิงสมรรถนะเฉพาะด้านที่ได้มีการคัดสรรมาแล้ว
แฟ้ มสะสมผลงานจะแสดงให้เห็นความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย ความสําเร็ จและ พัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยน เป็ นสิ่ งที่บ่งบอกให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนอยูต่ รงไหน ขั้นไหนและกําลังเดินทางไปทางไหน เป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกด้วยตนเอง รู ้จกั และเข้าใจหลักเกณฑ์ของ ผลงานที่ดีเป็ นอย่างไร
5. การประเมินโดยกลุ่มเพือ่ น (Peer Assessment)
เป็ นการตัดสิ นใจโดยให้กลุ่มเพื่อนที่ทาํ งานร่ วมด้วย เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา เช่น
• ความคิดสร้างสรรค์
• การช่วยเหลือกลุ่ม
• ความสามารถในการที่จะทํางานให้เสร็ จตามกําหนดเวลา
เกณฑ์อื่นๆ ได้แก่ การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน การนําเสนอสิ่ งที่คน้ พบ
6. การประเมินกลุ่ม (Group Assessment)
ความสามารถที่จะทํางานในฐานะสมาชิกผูม้ ีประสิ ทธิ ภาพของกลุ่ม ถือเป็ นทักษะที่สาํ คัญ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ทุกกลุ่มวิชาจะต้องเน้นยํ้าการทํางานเป็ นกลุ่ม มีการจัดความ
พร้อมอย่างมีคุณภาพ และมีการประเมินผลที่ละเอียดรอบคอบ การทํางานกลุ่มของ ผูเ้ รี ยนจะมีคุณภาพ
สู งสุ ด รวมทั้งให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เมื่อมีการปฏิบตั ิดงั นี้
6.1 จัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนให้เหมาะสม
6.2 แจ้งกําหนดการประเมินผลให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการเตรี ยมความพร้อม
6.3 กําหนดค่าของคะแนนให้เหมาะสมไม่ควรมากเกินไปหรื อน้อยเกินไป
6.4 แจ้งเกณฑ์การประเมินผลและบอกเกณฑ์บางส่ วนให้พร้อมทั้งให้ผเู ้ รี ยนเพิ่มเติม
เกณฑ์ของตนเองได้จึงค่อยตัดสิ นใจว่าแต่ละเกณฑ์จะให้คะแนนอย่างไร
6.5 จัดเวลาให้ผเู ้ รี ยนได้มีการสํารวจว่าคุม้ ค่าแก่การเรี ยน หรื อไม่เป็ นการให้ผเู้ รี ยน
ได้วเิ คราะห์ผลสําเร็ จของตนเอง มีเวลาแยกแยะว่ายังมีจุดใดที่น่าจะทําให้ได้ดียง่ิ ขน
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6.6 ผูส้ อนต้องมัน่ ใจว่า สิ่ งที่จะประเมิน คือ ผลผลิตจากงานของกลุ่มหรื อประเมินผล
กระบวนการทํางาน ซึ่ งกระบวนการและผลผลิตมีแนวทางการประเมินที่แตกต่างกัน
ในการทํากิจกรรมกลุ่ม บางกิจกรรมใช้การประเมินผลผลิต แต่บางกิจกรรมอาจใช้เพื่อการ
ประเมินผล กระบวนการปฏิบตั ิเท่านี้
6.7 ควรมีการระมัดระวังเกี่ยวกับการประเมินงานกลุ่มเป็ นรายบุคคล เพราะจะนําไปสู่ ความ
ไม่เข้าใจ จึงต้องมีการแจ้งเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้า มีการอภิปราย มีขอ้ ตกลง ตั้งแต่แรกเริ่ ม
ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม การประเมินผลบุคคลควรจะทําต่อเมื่อผูเ้ รี ยนทั้งกลุ่มได้รับการ
พัฒนา ความมัน่ ใจและความเชื่อถือ
6.8 พิจารณาวิธีการจัดกลุ่ม จะให้ผเู ้ รี ยนเลือกเข้ากลุ่มเองหรื อไม่ (มีแนวโน้มที่จะเลือกเข้ากลุ่ม
เก่ง) หรื อจะใช้การสุ่ มจัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่ม เพื่อให้คละความสามารถในกลุ่ม (วิธีน้ ีจะได้ผลดี
สําหรับงานที่ใช้เกณฑ์วดั ย่อยๆ ซึ่ งอาจมีการหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม) หรื อผูส้ อนต้องการ
จัดผูเ้ รี ยนให้สมดุลทุกกลุ่ม เพื่อคละประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ และทักษะของ
ผูเ้ รี ยน วิธีการนี้มีประโยชน์เพื่อจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมืออย่างมีคุณภาพแต่ตอ้ งการทักษะ
การประสานงานที่สูงมากในการจัดการ
7. การประเมินตนเอง (Self Assessment)
ในการเสนอผลงาน ผูส้ อนควรฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีการประเมินตนเอง ทั้งด้านความคิดและด้าน
ความรู ้สึก โดยให้ผเู ้ รี ยนได้พูดถึงงานของตน มีข้นั ตอนกระบวนการทําอย่างไร มีจุดบกพร่ อง จุดดีตรงไหน
ผูเ้ รี ยนได้ความรู ้อะไรบ้าง และผูเ้ รี ยนมีความรู ้สึกอย่างไรต่องานที่ทาํ ขณะเดียวกันก็เปิ ดโอกาสให้เพื่อนๆ
ได้มีการวิพากษ์วจิ ารณ์งานของผูเ้ รี ยนอันจะนําไปสู่ ความภูมิใจ
8. การเขียนรายงาน (Self-Report)
เป็ นการให้ผเู ้ รี ยนเขียนรายงานเกี่ยวกับความสามารถหรื อพฤติกรรมของตนเอง เพื่อฝึ กการ
สรุ ปผลและบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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การพัฒนาบุคลากร
การพัฒ นาบุ ค ลากร โดยการให้ไ ปศึ ก ษา ฝึ กอบรม ดู ง าน ปฏิ บ ัติก ารวิ จยั ปฏิ บ ตั ิ ง านบริ ก าร
วิชาการ เพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์หรื อนักวิชาการ หรื อการอื่นใดที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
การพัฒนาผูบ้ ริ หาร เพื่อพูนความรู ้ ประสบการณ์วชิ าชีพ ให้เกิดความเชี่ยวชาญชั้นสู ง ทั้งการเพิ่ม
คุณวุฒิการศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อการไปปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้ หากได้รับการมอบหมายให้ไปปฏิ บตั ิ ภารกิ จแล้ว ต้องจัดทํารายงานการฏิ บตั ิ รายงานต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับสายงานเพื่อแจ้งให้กบั มหาวิทยาลัยทราบและจัดทํารายงานการพัฒนาบุคลากร
ต่อไป
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แบบรายงานการฝึ กอบรม/การสัมมนาภายนอก

บค. 1201

มหาวิทยาลัยเนชั่น
รายงานการฝกอบรม/การสัมมนาภายนอก
******************************************************************************
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อผูเขารับการฝกอบรม / สัมมนาภายนอก………………………………………………………………
แผนก/สาขา……………………………………… ฝาย/ คณะ/ สํานัก………………………………………
หัวขอเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
สถาบันที่จัด…………………………………………………………………………………….........................
วัน / เวลา………………………………………………………………………………………........................
สถานที่จัด…………………………………………………………………………………………………………….
คาใชจาย………………………………………………………………………………………………………………
2. วัตถุประสงคของการฝกอบรม / การสัมมนา
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
3. เนื้อหาสาระของการฝกอบรม / การสัมมนา สรุปไดดังนี้
3.1 ………………………………………………………………………………………………………………………..
3.2 ………………………………………………………………………………………………………………………..
3.3 ………………………………………………………………………………………………………………………..
3.4 ………………………………………………………………………………………………………………………..
3.5 ………………………………………………………………………………………………………………………..
3.6 ………………………………………………………………………………………………………………………..
3.7 ………………………………………………………………………………………………………………………..
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4. ประโยชนที่ทานสามารถนํามาใชกับมหาวิทยาลัยเนชั่นได มีดังนี้
4.1 ………………………………………………………………………………………………………………………..
4.2 ………………………………………………………………………………………………………………………..
4.3 ………………………………………………………………………………………………………………………..
4.4 ………………………………………………………………………………………………………………………..
4.5 ………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ความเห็น / ขอเสนอแนะอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ……………………………………………….
(…………………………………….)
ตําแหนง…………………………………………..
………../………./…………
6. ความเห็นของคณบดี / รองอธิการบดี / อธิการบดี
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………
(…………………………………….)
ตําแหนง…………………………………………..
………../………./…………
หมายเหตุ ใหผูเขารับการฝกอบรม /สัมมนาภายนอกสงรายงานใหกับคณบดี /รองอธิการบดี /อธิการบดี
ที่อนุมัติการเขารวม ในทันทีที่กลับจากการฝกอบรม/สัมมนา เมื่อคณบดี/รองอธิการบดี /อธิการบดี
ไดใหความเห็นแลวใหสงรายงานนีไ้ ปเก็บไวที่ แผนกทรัพยากรบุคคล เพื่อเขาแฟมประวัติบุคลากร
ของผูเ ขารวมตอไป
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การขอตําแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิ ชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
_____________________________
อ าศั ย อํ า น าจต ามมา ต รา ๒ ๔( ๕) แล ะม าต รา ๔๘ แห่ ง พระ ราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการ ไว้ดงั นี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้
ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ (ฉบับที่
๒)พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษานี้แทน
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
หมวดที่ ๑
บททัวไป
่
_________________
ข้อ ๓ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๐”
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีทเ่ี กิดปญั หาจากการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย และ
ให้คาํ วินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็ นทีส่ ุด
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ
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“คณาจารย์” หมายความว่า ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ อาจารย์ และอาจารย์พเิ ศษ
ซึง่ ทําหน้าทีห่ ลักทางด้านการสอนและวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“คณาจารย์ประจํา” หมายความว่า ผูท้ ่ปี ฏิบตั งิ านประจําทําหน้าทีด่ า้ นการสอน การวิจยั
และการให้บริการทางวิชาการของสถาบัน
“คณาจารย์พเิ ศษ” หมายความว่า ผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีท่ ําหน้าที่
ด้านการสอนและการวิจยั แต่มไิ ด้อยูป่ ระจําทีส่ ถาบัน
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่ง ตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“ตําแหน่ งทางวิชาการ” หมายความว่า ตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และศาสตราจารย์พเิ ศษ
ด้วย
หมวดที่ ๒
การแต่งตัง้ คณาจารย์ประจําให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิ ชาการ
_____________________________
ข้อ ๖ การพิจ ารณาแต่ ง ตัง้ คณาจารย์ป ระจํา ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิช าการในตํ า แหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้ถือคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ ตามที่
กําหนดในระเบียบนี้
การพิจารณาแต่งตัง้ ในวรรคแรกกระทําได้ ๒ วิธ ี คือ การแต่งตัง้ โดยวิธปี กติ และการ
แต่งตัง้ โดยวิธพี เิ ศษ
ข้อ ๗ การแต่งตัง้ อาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการโดยวิธปี กติให้ดําเนินการดังนี้
๗.๑ การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
๗.๑.๑ คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง
ในกรณี ท่ีสํ า เร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีห รือ เทีย บเท่ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง
อาจารย์และได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่ งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าเก้าปี หรือ
ในกรณี ท่ีสํ า เร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทหรือ เทีย บเท่ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง
อาจารย์และได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่ งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ
ในกรณี ท่ีสํ า เร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอกหรือเทียบเท่ าดํ ารงตํ าแหน่ ง
อาจารย์และได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่ งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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กรณีท่ไี ด้ดํารงตําแหน่ งอาจารย์ประจําและทําการสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งในสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนแห่งอื่นอยู่ เมื่อได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นอาจารย์ประจําในสถาบันที่จะแต่งตัง้ ให้
เป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะนับระยะเวลาระหว่างเป็ นอาจารย์ประจําในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนัน้ รวมเป็ น
ระยะเวลาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่ งในการพิจารณาแต่งตัง้ ตําแหน่ งทางวิชาการโดยคํานวณเวลาทําการสอน
ดังกล่าวให้เต็มเวลาก็ได้
กรณีท่เี คยดํารงตําแหน่ งอาจารย์พเิ ศษในสถาบันอุ ดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน และ
ได้ทําการสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสองหน่ วยกิต ตามระบบทวิภาค เมื่อ
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นอาจารย์ประจําในสถาบันที่จะแต่งตัง้ ให้เป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะนับระยะเวลา
ระหว่ างเป็ นอาจารย์พ ิเ ศษนัน้ รวมเป็ นระยะเวลาปฏิบ ัติห น้ าที่ใ นตํ าแหน่ ง ในการพิจารณาแต่ ง ตัง้
ตําแหน่ งทางวิชาการ โดยคํานวณเวลาทําการสอนดังกล่าวให้สามในสีข่ องเวลาทีท่ ําการสอนก็ได้
ในกรณีท่อี าจารย์ได้รบั วุฒเิ พิม่ ขึ้น ให้นับเวลาการปฏิบตั ิหน้ าที่ในตําแหน่ งอาจารย์
ประจํา ก่ อ นและหลัง ได้ร บั วุ ฒ เิ พิ่ม ขึ้น รวมกัน เพื่อ ขอแต่ ง ตัง้ ตํ า แหน่ ง ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ไ ด้ต าม
อัตราส่วนของระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้ในข้อ ๗.๑.๑
๗.๑.๒ ผลการสอน มีช ัว่ โมงสอนประจํ า วิช าใดวิชาหนึ่ ง ที่กํ าหนดไว้ ใ น
หลักสูตรของสถาบันและมีความชํานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตาม
ภาระงานสอน ในกรณีท่ผี ู้ขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการได้ทําการสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชานัน้ มี
ผูส้ อนร่วมกัน หลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อทีผ่ ขู้ อกําหนดตําแหน่ งเป็ น
ผู้ส อน ซึ่ง มีคุณ ภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการประจําสถาบันตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ําหนดในข้อบังคับของสภา
สถาบัน
๗.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจยั ซึง่ มีคุณภาพดี และได้รบั การเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกําหนด ทัง้ นี้ ไม่นับงานวิจยั ทีท่ ําเป็ นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึง่ มีคุณภาพดี
และ
(๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทาง
วิชาการ ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดี และได้รบั การเผยแพร่ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด
๗.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนด
ตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ตอ้ งคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ต้อ งมีค วามซื่อ สัต ย์ท างวิชาการ ไม่ นําผลงานของผู้อ่ ืนมาเป็ น
ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ นื รวมทัง้ ไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไป
เผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะทีจ่ ะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็ นผลงานใหม่
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(๒) ต้ อ งให้ เ กี ย รติ แ ละอ้ า งถึ ง บุ ค คลหรื อ แหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล
ทีน่ ํามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
(๓) ต้องไม่คาํ นึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผูอ้ ่นื และสิทธิมนุ ษยชน
(๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ
เป็ นเกณฑ์ ไม่มอี คติมาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็ นจริง ไม่จงใจเบีย่ งเบนผลการวิจยั โดย
หวังผลประโยชน์ ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่นื และเสนอผลงานตามความเป็ นจริง
ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
(๕) ต้อ งนํ าผลงานไปใช้ประโยชน์ ใ นทางที่ชอบธรรมและชอบด้ว ย
กฎหมาย
๗.๒ การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
๗.๒.๑ คุ ณ สมบัติเ ฉพาะตํ าแหน่ ง ดํ ารงตํ า แหน่ ง ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์แ ละ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่ งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
๗.๒.๒ ผลการสอน
มีชวโมงสอนประจํ
ั่
าวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรของสถาบัน และมีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคําสอนทีผ่ ลิตขึน้ ตามภาระ
งานสอน ในกรณีทผ่ี ู้ขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการได้ทําการสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชานัน้ มีผู้สอน
ร่ว มกัน หลายคน จะต้อ งเสนอเอกสารคําสอนในทุ ก หัว ข้อ ที่ผู้ขอกํ าหนดตําแหน่ ง เป็ นผู้ส อน ซึ่ง มี
คุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ ง
ทางวิชาการประจําสถาบันตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ําหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน
๗.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจยั ซึง่ มีคุณภาพดี และได้รบั การเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกําหนด ทัง้ นี้ ไม่นับงานวิจยั ทีท่ ําเป็ นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึง่ มีคุณภาพดี
และ
(๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ ซึง่ มีคุณภาพดี
และได้รบั การเผยแพร่ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด
ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๗.๒.๓ (๑) และ (๒) ต้องไม่ซ้ํากับผลงานทีไ่ ด้
เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ทัง้ นี้ จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่
เพิม่ ขึน้ หลังจากได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดว้ ย
๗.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจ ารณากํ าหนด
ตํ าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ต้อ งคํานึ ง ถึง จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กํ าหนดไว้ใ น
ข้อ ๗.๑.๔
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๗.๓ การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งศาสตราจารย์
๗.๓.๑ คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง ดํารงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นตําแหน่ งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๗.๓.๒ ผลการสอน
มีชวโมงสอนประจํ
ั่
าวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรของสถาบัน และมีความเชีย่ วชาญในการสอน โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่ งทางวิชาการประจําสถาบันตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ําหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน
๗.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ ผูข้ ออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ แบบ
ดังนี้
แบบที่ ๑ ประกอบด้วยผลงาน ดังต่อไปนี้
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจยั ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รบั การเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกํ า หนด ทัง้ นี้ ไม่ นั บ งานวิจ ัย ที่ทํ า เป็ น ส่ ว นของการศึ ก ษาเพื่ อ รับ ปริญ ญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึง่ มีคุณภาพดีมาก
และ
(๒) ผลงานแต่ งตํ ารา หรือหนั งสือ ซึ่ง มีคุ ณ ภาพดีม าก และได้ ร บั การ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด
แบบที่ ๒ ประกอบด้วยผลงาน ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจ ยั ที่ม ีคุ ณ ภาพดีเ ด่ น ซึ่ง ได้ร บั การเผยแพร่ ต ามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกํ า หนด ทัง้ นี้ ไม่ นั บ งานวิจ ัย ที่ทํ า เป็ น ส่ ว นของการศึ ก ษาเพื่อ รับ ปริญ ญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
(๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ทีม่ คี ุณภาพอยูใ่ นระดับดีเด่น หรือ
(๓) ผลงานแต่ งตํ ารา หรือหนั งสือ ซึ่ง มีคุ ณ ภาพดีเ ด่ น และได้ร บั การ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด
ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๗.๓.๓ (๑) (๒) และ (๓) ต้องไม่ซ้ํากับผลงานทีไ่ ด้
เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์มาแล้ว ทัง้ นี้ จะต้องมี
ผลงานทางวิชาการทีเ่ พิม่ ขึน้ หลังจากได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ดว้ ย
๗.๓.๔ จริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากํ าหนด
ตําแหน่ งศาสตราจารย์ตอ้ งคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามทีก่ ําหนดไว้ในข้อ ๗.๑.๔
ข้อ ๘ วิธ ีก ารแต่ ง ตัง้ คณาจารย์ป ระจํา เข้า สู่ ตํ าแหน่ ง ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์โดยวิธปี กติ ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
๘.๑ การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
๘.๑.๑ ให้คณะวิชาเสนอชื่อผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการประจําสถาบัน ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่ งทาง
วิชาการทีค่ ณะกรรมการกําหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ
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๘.๑.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการประจําสถาบันประเมิน
ผลการสอน โดยอาจแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม
๘.๑.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการประจําสถาบัน แต่งตัง้
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการในสาขาวิชานัน้ ๆ ซึง่ มีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการแต่ งตัง้ จากกรรมการพิจารณาตํ าแหน่ ง ทาง
วิชาการประจําสถาบัน
(๒) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ จํานวนสามถึงห้าคน
การแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัด สรรจากบัญ ชีรายชื่อ ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่คี ณะกรรมการ
กําหนดสําหรับสาขาวิชานัน้ ๆ โดยต้องเป็ นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัด และมีตําแหน่ งทาง
วิ ช าการไม่ ต่ ํ า กว่ า ตํ า แหน่ ง ที ่เ สนอขอ และกํ า หนดให้ต ้อ งมีก ารประชุ ม คณะกรรมการ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ เิ พื่อ ทํา หน้ า ที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
โดยมีก รรมการผู้ทรงคุณวุ ฒมิ าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด และให้การ
ดําเนินการอยูใ่ นชัน้ ความลับทุกขัน้ ตอน
ในกรณีท่มี เี หตุ ผ ลหรือ ความจําเป็ นที่ส ถาบันอุ ด มศึก ษาเอกชนไม่ส ามารถ
แต่ ง ตัง้ ผู้ทรงคุณ วุ ฒจิ ากบัญ ชีรายชื่อ ผู้ทรงคุ ณ วุฒไิ ด้ ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็ น
รายๆ ไป
เกณฑ์ก ารตัด สิน ผลงานทางวิช าการต้ อ งมีป ริม าณและคุ ณ ภาพที่แ สดง
ความเป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ การตัดสินของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
๘.๑.๔ เมื่อ คณะกรรมการพิจ ารณาตํ า แหน่ ง ทางวิช าการประจํา สถาบัน
พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามข้อ ๘.๑.๓ แล้ว ให้นําเสนอต่ อสภาสถาบัน
พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้อธิการบดีออกคําสังแต่
่ งตัง้ และแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายใน
๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ออกคําสังแต่
่ งตัง้ พร้อมกับสําเนาคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทํา
หน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอ ฯ
คําสังแต่
่ งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของ
ตําแหน่ งทางวิชาการทีส่ งแต่
ั ่ งตัง้ นัน้ ด้วย
๘.๒ การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งศาสตราจารย์
๘.๒.๑ ให้คณะวิชาเสนอชื่อผู้มคี ุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการประจําสถาบัน ตามแบบคําขอฯ ทีค่ ณะกรรมการกําหนด พร้อมด้วยผลงาน
ทางวิชาการ
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๘.๒.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการประจําสถาบันประเมิน
ผลการสอน โดยอาจแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม
๘.๒.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการประจําสถาบันแต่งตัง้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อทําหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการในสาขาวิชานัน้ ๆ ซึง่ มีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการแต่ ง ตัง้ จากกรรมการพิจ ารณาตํ าแหน่ ง ทาง
วิชาการประจําสถาบัน
(๒) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
หากเสนอขอตามแบบที่ ๑ ให้แต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ จํานวน
สามถึง ห้า คน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อ เสนอ
ความเห็นเบือ้ งต้นก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณา
หากเสนอขอตามแบบที่ ๒ ให้แต่ งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ จํานวน
ห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเสนอความเห็น
เบือ้ งต้นก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณา
การแต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อทําหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัด สรรจากบัญ ชีรายชื่อ ผู้ทรงคุณ วุฒทิ ่คี ณะกรรมการ
กําหนดสําหรับสาขาวิชานัน้ ๆ โดยต้องเป็ นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัด และมีตําแหน่ งทาง
วิชาการไม่ต่ ํากว่าตําแหน่ งทีเ่ สนอขอ และกําหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อ
ทําหน้ าที่ป ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีก รรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒมิ าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด และให้การดําเนินการอยู่ในชัน้
ความลับทุกขัน้ ตอน
ในกรณีท่มี เี หตุ ผลหรือความจําเป็ นที่สถาบันไม่สามารถแต่ งตัง้ ผู้ทรงคุณวุฒจิ าก
บัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้ ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมกรรมการเป็ นรายๆ ไป
เกณฑ์ก ารตัด สิน ผลงานทางวิชาการต้อ งมีปริมาณและคุ ณภาพที่แ สดงความ
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ โดยแบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒ การตัดสินของที่ประชุมให้ถอื เสียงข้าง
มาก
๘.๒.๔ เมื่อ คณะกรรมการพิจ ารณาตํ า แหน่ ง ทางวิช าการประจํา สถาบัน
พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามข้อ ๘.๒.๓ แล้ว ให้นําเสนอต่อสภาสถาบัน
พิจารณา
๘.๒.๕ เมื่อ สภาสถาบัน พิ จ ารณาเห็ น สมควรแล้ ว ให้ เ สนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการพิจารณา
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๘.๒.๖ คณะกรรมการโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทาง
วิชาการของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน แต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาต่างๆ จํานวนสามถึง
ห้าคน เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพิม่ เติมอีกก็ได้ ทัง้ นี้ การตัดสินต้องได้รบั คะแนนเสียง
จากคณะกรรมการประเมินฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและเสนอต่อคณะกรรมการ และให้การดําเนินการอยู่ในชัน้
ความลับทุกขัน้ ตอน
๘.๒.๗ คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ เป็ นศาสตราจารย์
และให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ต่อไป
ข้อ ๙ การแต่งตัง้ คณาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการโดยวิธพี เิ ศษ
กรณีทม่ี เี หตุผลและความจําเป็ นอย่างยิง่ สถาบันอาจเสนอแต่งตัง้ ผู้ดํารงตําแหน่ งอาจารย์
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ ซึ่ง มีคุ ณ สมบัติเ ฉพาะสําหรับตํ า แหน่ ง ที่ต่ างไปจากที่
กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ ง ให้ดํารงตําแหน่ ง สูงขึ้นก็ไ ด้ (เช่น การเสนอแต่ งตัง้ อาจารย์
ประจําให้ดํารงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ โดยที่ผู้นัน้ มิได้ดํารงตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่ อน
หรือเสนอขอแต่งตัง้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งปฏิบตั หิ น้ าที่ในตําแหน่ งยังไม่ครบระยะเวลาที่กําหนดให้
ดํารงตําแหน่ ง รองศาสตราจารย์ หรือการแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการทีส่ ูงขึน้ โดยเปลีย่ นแปลง
สาขาวิชาเชีย่ วชาญ หรือแต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการในสาขาวิชาเชี่ยวชาญทีแ่ ตกต่างไปจาก
สาขาวิชาเชีย่ วชาญเดิม) โดยให้ดาํ เนินการเป็ นวิธพี เิ ศษ
การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการโดยวิธพี เิ ศษ ให้ดาํ เนินการดังนี้
พิเศษ

๙.๑ การแต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ โดยวิธ ี

ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดําเนินการตามวิธ ีการเช่นเดียวกับการแต่ งตัง้
ตํ า แหน่ ง ผู ้ช่ว ยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์โ ดยวิธ ปี กติโ ดยอนุ โ ลม โดยให้แ ต่ ง ตั ง้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ จํานวนห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ โดยการตัดสินของทีป่ ระชุมต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสีใ่ นห้าเสียง
ทัง้ นี้ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการทีแ่ สดง
ความเป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพในระดับดีมาก
๙.๒ การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธพี เิ ศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะแบบที่ ๑ เท่านัน้ และให้ดําเนินการตาม
วิธกี ารเช่นเดียวกับการแต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งศาสตราจารย์โดยวิธปี กติโดยอนุ โลม โดยให้แต่งตัง้
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ จํานวนห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ โดยการตัดสินของทีป่ ระชุมต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสีใ่ นห้าเสียง
ทัง้ นี้ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการทีแ่ สดง
ความเป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพในระดับดีเด่น
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หมวดที่ ๓
การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิ ชาการ
_____________________________
ข้อ ๑๐ การแต่ ง ตัง้ ผู้มไิ ด้เ ป็ น คณาจารย์ประจํา ให้ดํา รงตํ าแหน่ ง ทางวิชาการในตํ า แหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และศาสตราจารย์พเิ ศษ ให้ดาํ เนินการดังนี้
๑๐.๑ การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ
๑๐.๑.๑ คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง
ในกรณีทส่ี ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ดํารงตําแหน่ ง
อาจารย์พเิ ศษและได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่ งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าเก้าปี หรือ
ในกรณีทส่ี ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ดํารงตําแหน่ ง
อาจารย์พเิ ศษและได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่ งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ
ในกรณีทส่ี าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ดํารงตําแหน่ ง
อาจารย์พเิ ศษและได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่ งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ทัง้ นี้ ต้ อ งทํ า การสอน ร่ ว มทํ า การสอนหรือ ควบคุ ม การปฏิบ ัติ ง าน
ของนักศึกษาในวิชาตามหลักสูตรของสถาบันในขณะทีแ่ ต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการ
๑๐.๑.๒ ผลการสอน มีชวโมงสอนประจํ
ั่
าวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะ
ของสาขาวิชาทีข่ อแต่งตัง้ ตามทีก่ ําหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน มีความชํานาญในการสอน และเสนอ
เอกสารประกอบการสอนทีผ่ ลิตขึน้ ตามภาระงานสอน ในกรณีทผ่ี ูข้ อกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการได้ทํา
การสอนหลายวิชาซึง่ แต่ละวิชานัน้ มีผสู้ อนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุก
หัวข้อทีผ่ ขู้ อกําหนดตําแหน่ งเป็ นผูส้ อน ซึง่ มีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการประจําสถาบัน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
กําหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน
๑๐.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจยั ซึง่ มีคุณภาพดี และได้รบั การเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกําหนด ทัง้ นี้ ไม่นับงานวิจยั ทีท่ ําเป็ นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึง่ มีคุณภาพดี
และ
(๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
ซึง่ มีคุณภาพดี และได้รบั การเผยแพร่ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด
๑๐.๑.๔ จริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ การพิจ ารณากํ า หนด
ตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ตอ้ งคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
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(๑) ต้อ งมีค วามซื่อ สัต ย์ท างวิชาการ ไม่ นําผลงานของผู้อ่ ืนมาเป็ น
ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ นื รวมทัง้ ไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไป
เผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะทีจ่ ะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็ นผลงานใหม่
(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งทีม่ าของข้อมูลทีน่ ํ ามาใช้
ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
(๓) ต้องไม่คาํ นึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผูอ้ ่นื และสิทธิมนุ ษยชน
(๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ
เป็ นเกณฑ์ ไม่มอี คติมาเกีย่ วข้อง และเสนอผลงานตามความเป็ นจริง ไม่จงใจเบีย่ งเบนผลการวิจยั โดย
หวังผลประโยชน์ ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่นื และเสนอผลงานตามความเป็ นจริง
ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
(๕) ต้อ งนํ าผลงานไปใช้ประโยชน์ ใ นทางที่ชอบธรรมและชอบด้ว ย
กฎหมาย
๑๐.๒ การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งรองศาสตราจารย์พเิ ศษ
๑๐.๒.๑ คุ ณสมบัติเฉพาะสําหรับตํ าแหน่ ง ดํารงตํ าแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่ งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
๑๐.๒.๒. ผลการสอน มีชวโมงสอนประจํ
ั่
าวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะ
ของสาขาวิชาทีข่ อแต่งตัง้ ตามทีก่ ําหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน มีความชํานาญพิเศษในการสอน และ
เสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึน้ ตามภาระงานสอน ในกรณีท่ผี ู้ขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการได้ทําการ
สอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชานัน้ มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารคําสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอ
กําหนดตําแหน่ งเป็ นผูส้ อน ซึง่ มีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการประจําสถาบัน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ําหนดในข้อบังคับ
ของสถาบัน
๑๐.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจยั ซึง่ มีคุณภาพดี และได้รบั การเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกํ า หนด ทั ง้ นี้ ไม่ นั บ งานวิ จ ัย ที่ ทํ า เป็ น ส่ ว นของการศึ ก ษาเพื่ อ รับ ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึง่ มีคุณภาพดี
และ
(๒) ผลงานแต่ งหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี
และได้รบั การเผยแพร่ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด
ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๑๐.๒.๓ (๑) และ (๒) ต้อ งไม่ซ้ํ ากับ
ผลงานที่ได้เคยใช้สําหรับการพิจารณาแต่ ง ตัง้ เป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาแล้ว ทัง้ นี้ จะต้องมี
ผลงานทางวิชาการเพิม่ ขึน้ หลังจากการได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษด้วย
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๑๐.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนด
ตํ าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ต้อ งคํานึง ถึง จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กํ าหนดไว้ใ น
ข้อ ๑๐.๑.๔
๑๐.๓ การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งศาสตราจารย์พเิ ศษ
๑๐.๓.๑ คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง ดํารงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์
พิเศษ และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่ งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๑๐.๓.๒ ผลการสอน มีชวโมงสอนประจํ
ั่
าวิชาหนึ่ง วิชาใดที่กําหนดไว้ใ น
หลักสูตรของสถาบันอุ ดมศึกษา และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอน โดยผ่ านการประเมิน จาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ ง ทางวิชาการประจําสถาบันตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กําหนดใน
ข้อบังคับของสภาสถาบัน
๑๐.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ ผูข้ ออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ แบบ
ดังนี้
แบบที่ ๑ ประกอบด้วยผลงาน ดังต่อไปนี้
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจยั ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รบั การเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกํ า หนด ทัง้ นี้ ไม่ นั บ งานวิจ ัย ที่ทํ า เป็ น ส่ ว นของการศึก ษาเพื่อ รับ ปริญ ญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ มีคุณภาพดีมาก
และ
(๒) ผลงานแต่ งตํ ารา หรือหนังสือ ซึ่ง มีคุ ณ ภาพดีมาก และได้ร บั การ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด
แบบที่ ๒ ประกอบด้วยผลงาน ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจ ัย ที่ม ีคุ ณ ภาพดีเ ด่ น ซึ่ง ได้ร ับ การเผยแพร่ ต ามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกํ า หนด ทัง้ นี้ ไม่ นั บ งานวิจ ัย ที่ทํ า เป็ น ส่ ว นของการศึ ก ษาเพื่อ รับ ปริญ ญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
(๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ทีม่ คี ุณภาพอยูใ่ นระดับดีเด่น หรือ
(๓) ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสือ ซึง่ มีคุณภาพดีเด่น และได้รบั การเผยแพร่
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด
ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๑๐.๓.๓ (๑) (๒) และ (๓) ต้องไม่ซ้ํากับผลงานทีไ่ ด้
เคยใช้สําหรับการพิจารณาแต่ งตัง้ เป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ และรองศาสตราจารย์พเิ ศษแล้ว ทัง้ นี้
จะต้องมีผลงานทางวิชาการทีเ่ พิม่ ขึน้ หลังจากได้รบั แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์พเิ ศษด้วย
๑๐.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากํ าหนด
ตํ า แหน่ ง ศาสตราจารย์ต้ อ งคํ านึ ง ถึง จริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการตามที่กํ าหนดไว้ใ นข้อ
๑๐.๑.๔
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ข้อ ๑๑ วิธกี ารแต่งตัง้ คณาจารย์พเิ ศษให้ดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ และศาสตราจารย์พเิ ศษ ให้ดาํ เนินการ ดังนี้
การพิจ ารณาแต่ ง ตัง้ คณาจารย์พ ิเ ศษให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์พ ิเ ศษ
และรองศาสตราจารย์พ ิเ ศษ ให้ดํ า เนิ น การตามวิธ ีก ารและขัน้ ตอนเช่ น เดีย วกัน กับ การแต่ ง ตัง้
คณาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์โดยอนุ โลม
การพิจารณาแต่ ง ตัง้ ตํ า แหน่ ง ศาสตราจารย์พ ิเ ศษ ให้ดํา เนิ น การตามวิธ ีก ารและ
ขัน้ ตอนเช่นเดียวกันกับการแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งศาสตราจารย์โดยอนุ โลม
การแต่ งตัง้ ผู้มไิ ด้เป็ นคณาจารย์ประจําให้ดํารงตํ าแหน่ งทางวิชาการ ให้แต่ งตัง้ เป็ น
อาจารย์พเิ ศษ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และศาสตราจารย์พเิ ศษ ตามลําดับ
ข้อ ๑๒ การแต่งตัง้ คณาจารย์พเิ ศษให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ และศาสตราจารย์พเิ ศษ โดยวิธพี เิ ศษ
กรณีท่มี เี หตุ ผลและความจําเป็ นอย่างยิง่ สถาบันอาจเสนอแต่ งตัง้ ผู้ดํารงตําแหน่ ง
อาจารย์พเิ ศษ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ หรือรองศาสตราจารย์พเิ ศษ ซึง่ มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ งแตกต่างไปจากทีก่ ําหนดไว้ในข้อ ๑๐.๑.๑, ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๓.๑ แล้วแต่กรณี ให้ดํารงตําแหน่ ง
สู ง ขึ้น ได้ (เช่ น การเสนอแต่ ง ตัง้ อาจารย์พ ิเ ศษให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง รองศาสตราจารย์พ ิเ ศษ หรือ
ศาสตราจารย์พเิ ศษ โดยที่ผู้นัน้ มิได้ดํารงตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิ ศษมาก่ อน หรืออาจเสนอ
แต่ ง ตัง้ อาจารย์พ ิเ ศษผู้ซ่ึง มีคุ ณ วุ ฒไิ ม่เ ป็ น ไปตามคุณ สมบัติเ ฉพาะสําหรับตํ าแหน่ ง ต่ างๆ ให้ดํารง
ตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ หรือศาสตราจารย์พเิ ศษ)
ทัง้ นี้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอแต่งตัง้ จะต้องมีความรูค้ วามสามารถสูงและมีความเชีย่ วชาญพิเศษ
รวมทัง้ มีผลงานทางวิชาการทีม่ คี ุณภาพดีเด่น
ส่ ว นวิธ ีก ารเสนอกํ าหนดตํ า แหน่ ง ให้ดําเนิ นการตามขัน้ ตอนเช่ น เดียวกัน กับวิธ ีก าร
แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และศาสตราจารย์พเิ ศษโดย
อนุ โลม
ข้อ ๑๓ แบบคํ าขอฯ แบบเสนอแต่ งตัง้ ฯ แบบแสดงหลัก ฐานการมีส่ ว นร่ว มในผลงานทาง
วิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผูข้ อกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ ลักษณะการมีส่วน
ร่วมในผลงานทางวิชาการ คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทาง
วิชาการทีจ่ าํ แนกตามระดับคุณภาพ ให้เป็นไปตามทีก่ ําหนดไว้ทา้ ยระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ กรณีการขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการในระดับตําแหน่ งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่
ได้เคยขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการมาแล้ว หากมีก ารนํ าผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อ
พิจารณากําหนดตําแหน่ งทางวิชาการคราวก่ อน มาเสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการใหม่อกี ครัง้
หนึ่ง
ให้คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒฯิ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นทีผ่ ่าน
การพิจารณามาแล้วนัน้ โดยไม่ตอ้ งพิจารณาผลงานทางวิชาการนัน้ ใหม่อกี
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หมวดที่ ๔
การแต่งตัง้ ผูท้ ี่ เคยดํารงตําแหน่ งทางวิ ชาการมาก่อน
_____________________________
ข้อ ๑๕ สถาบันอาจแต่ ง ตัง้ บุ ค คลที่เ คยดํารงตํ าแหน่ ง ทางวิชาการในสถาบันอุ ด มศึก ษาอื่น
หรือสถาบันชัน้ สูงในต่างประเทศมาก่อน ให้ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการในสาขาวิชาและระดับตําแหน่ งที่
ไม่สงู กว่าทีบ่ ุคคลนัน้ เคยดํารงอยูก่ ไ็ ด้ ทัง้ นี้ โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
ตํ า แหน่ ง ทางวิช าการจากสถาบัน อุ ด มศึก ษาหรือ สถาบัน ชัน้ สู ง ในต่ า งประเทศที่จ ะ
นํามาใช้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ตามทีก่ ําหนดในวรรคต้นนัน้ จะต้องเป็ นตําแหน่ งทางวิชาการจากสถาบันที่
ได้รบั การรับรองมาตรฐาน และสาขาวิชานัน้ จะต้องได้รบั การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนัน้ ด้วย
ข้อ ๑๖ การดําเนินการแต่งตัง้ บุคคลให้ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการตามกรณีทก่ี ําหนดในข้อ ๑๕
ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
๑๖.๑ ให้ส ถาบันตรวจสอบคุ ณ สมบัติของบุ คคลที่จะขอแต่ ง ตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งทาง
วิชาการให้ถู ก ต้องครบถ้ว นตามเงื่อ นไขที่กํ าหนดในข้อ ๑๕ โดยตรวจสอบสถานภาพตํ าแหน่ ง ทาง
วิชาการเดิมจากสถาบันอุ ดมศึกษาหรือสถาบันชัน้ สูงเดิมที่ได้รบั การแต่งตัง้ และตรวจสอบการรับรอง
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชัน้ สูง รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึก ษาของสาขาวิชาที่ผู้นัน้ ได้
เคยรับแต่งตัง้ ของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชัน้ สูงต่างประเทศนัน้ แล้วแต่กรณี แล้วเสนอผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณา
๑๖.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการและอาจดําเนินการตามหมวดที่ ๒ ก่อนนําเสนอสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ดาํ เนินการแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการต่อไป
๑๖.๓ เมื่ออธิการบดีส ัง่ แต่ งตัง้ ให้ดํ ารงตํ าแหน่ งทางวิชาการตามอํ านาจ และตามที่
สภาสถาบันเห็นชอบแล้ว ให้รายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวัน
นับ จากวัน ออกคํ าสัง่ แต่ ง ตัง้ ฯ พร้อ มสํ า เนาคํ า สัง่ แต่ ง ตัง้ ของสถาบัน สํ า เนาคํ า สังแต่
่ ง ตัง้ ให้ดํา รง
ตํ า แหน่ ง ทางวิชาการของสถาบันอุ ดมศึกษาเดิม และผลการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชัน้ สูงเดิมตามเงือ่ นไขทีก่ ําหนดในข้อ ๑๕
คําสังแต่
่ งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการในกรณีน้ี จะต้องระบุสาขาวิชาของตําแหน่ ง
ทางวิชาการทีส่ งแต่
ั ่ งตัง้ พร้อมทัง้ ระบุสาขาวิชาของตําแหน่งทางวิชาการเดิมของบุคคลนัน้ ไว้ดว้ ย
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หมวดที่ ๕
การลงโทษ
_____________________
ข้อ ๑๗ ให้ส ภาสถาบัน พิจ ารณากํ า หนดมาตรการในการป้ อ งกัน และลงโทษผู้ข อกํ า หนด
ตําแหน่ งอันส่อให้เห็นว่าเป็ นผู้ท่กี ระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทาง
วิชาการและเป็ นผู้ทม่ี คี วามประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รบั การพิจารณาให้ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ
ดังต่อไปนี้
๑๗.๑ กรณีทต่ี รวจพบว่าผูข้ อกําหนดตําแหน่ งระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับ
ความเป็ น จริง หรือ มีพ ฤติก ารณ์ ส่ อ ว่ ามีก ารลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ ืน หรือ นํ าผลงาน
ทางวิชาการของผูอ้ ่นื ไปใช้ในการเสนอขอตําแหน่ งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็ นผลงานทางวิชาการของ
ตนเอง ให้สภาสถาบันมีมติให้งดการพิจารณาการขอตําแหน่ งทางวิชาการในครัง้ นัน้ และดําเนินการทาง
วินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็ นกรณี ๆ ไป และห้ามผูก้ ระทําผิดนัน้ เสนอ
ขอตําแหน่ งทางวิชาการมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี นับตัง้ แต่วนั ทีส่ ภาสถาบันมีมติ
๑๗.๒ กรณีท่ไี ด้รบั การเห็นชอบให้ดํารงตํ าแหน่ ง ทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลัง
ตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้ในการเสนอขอตําแหน่ งทางวิชาการครัง้ นัน้ เป็ นการ
ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ ืนหรือนํ าเอาผลงานของผู้อ่ นื ไปใช้โดยอ้างว่าเป็ นผลงานทางวิชาการของตนเอง
ให้สภาสถาบันมีมติถอดถอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์ และ
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ ส่วนตําแหน่ งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พเิ ศษ ให้สภาสถาบันพิจารณา
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนํ าความกราบบังคับทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน
และดําเนินการทางวินยั ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็ นกรณี ๆ ไป และห้ามผูก้ ระทําผิด
นัน้ เสนอขอตําแหน่ งทางวิชาการมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี นับตัง้ แต่วนั ทีส่ ภาสถาบันมีมติให้ถอด
ถอน หรือนับตัง้ แต่วนั ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี
เมื่ออธิการบดีออกคําสังลงโทษตามมติ
่
สภาสถาบันในทุกกรณีขา้ งต้นแล้ว ให้รายงาน
ให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวัน นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกคําสัง่ พร้อมสําเนาคําสังฯ
่ ของสถาบัน
หมวดที่ ๖
การอุทธรณ์
______________________
ข้ อ ๑๘ กรณี ท่ี ผ ลการพิ จ ารณาคุ ณ ภาพของผลงานทางวิ ช าการไม่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการกําหนดผู้ขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณานัน้ ได้ โดยยื่น
อุทธรณ์ต่อสภาสถาบันได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วนั ทีร่ บั ทราบมติ
เมื่อ สภาสถาบัน ได้ ร ับ เรื่อ งอุ ท ธรณ์ แ ล้ ว ให้ ส่ ง คณะกรรมการพิจ ารณาตํ า แหน่ ง
ทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณาคําอุ ทธรณ์ เมื่อมีความเห็นประการใดให้เ สนอต่ อสภาสถาบัน
วินิจฉัยและให้คาํ วินิจฉัยของสภาสถาบันถือเป็ นทีส่ ุด
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ข้อ ๑๙ กรณีท่ีมคี วามจําเป็ นให้สภาสถาบันออกระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือประกาศเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีไ่ ม่ต่ าํ กว่ามาตรฐานทีก่ ําหนดในระเบียบนี้เพิม่ เติม เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้ง
กับระเบียบนี้ได้
บทเฉพาะกาล
___________________
ข้อ ๒๐ การพิจารณาแต่งตัง้ คณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการทีส่ ภาสถาบันได้รบั เรื่อง
ไว้ แ ล้ ว และอยู่ ร ะหว่ า งการดํ า เนิ น การ ให้ ดํ า เนิ น การพิจ ารณากํ า หนดตํ า แหน่ ง ตามระเบีย บ
คณะกรรมการ เรื่องมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้
ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ต่ อไปจนแล้วเสร็จ เว้นแต่ การละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ให้ใช้ระเบียบนี้บงั คับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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เอกสารแนบท้ ายระเบียบคณะกรรมการว่าด้วย
การกําหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตัง้ คณาจารย์ให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิ ชาการ
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
-----------------------------๑. แบบคําขอรับการพิ จารณากําหนดตําแหน่ งทางวิ ชาการ
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิ ชาการ
แบบประวัตสิ ่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดํารงตําแหน่ ง............................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)
โดยวิธ.ี ......................................
ในสาขาวิชา ............................................................
ของ....................................................
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย........................................
-------------------------------๑. ประวัตสิ ่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด
๑.๒ อายุ ....... ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลําดับ)
คุณวุฒ ิ
ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑ ............................ .....................
..............................................
๑.๓.๒ ............................ .....................
..............................................
๑.๓.๓ ............................ .....................
..............................................
๑.๓.๔ ............................ .....................
..............................................
๑.๓.๕ ............................ .....................
..............................................
๒. ประวัตกิ ารทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๒.๑ ปจั จุบนั ดํารงตําแหน่ ง..................................... ...........................................................
๒.๒ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นตําแหน่ งอาจารย์ เมือ่ วันที.่ ...........เดือน.............................พ.ศ..........
๒.๓ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................
เมือ่ วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ.........
๒.๔ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา......................................................
เมือ่ วันที.่ ........เดือน......................พ.ศ.........
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๒.๕ ตําแหน่ งอื่น ๆ
๒.๕.๑ …………………………………………………………………………………………..
๒.๕.๒ …………………………………………………………………………………………..
๒.๕.๓ …………………………………………………………………………………………..
๒.๕.๔ …………………………………………………………………………………………..
๒.๕.๕ …………………………………………………………………………………………..
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็ นภาระงานทีท่ าํ โดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาทีส่ อน
ช.ม./สัปดาห์
เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๓.๒ งานวิจยั (โปรดระบุเรือ่ งทีท่ ําการวิจยั และระยะเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละโครงการ)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ในการให้บริการ
ต่อสัปดาห์)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารทีม่ สี ่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาทีใ่ ช้ต่อสัปดาห์)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
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๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
๔.๑.๑ ผลงานวิจยั
๔.๑.๑.๑ …...........................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ...............
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไ
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๑.๒.๑
.................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
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๔.๑.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)

๔.๑.๓ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
๔.๑.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๑.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็ นต้น)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
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๔.๒ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่ งรองศาสตราจารย์
๔.๒.๑ ผลงานวิจยั
๔.๒.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่ งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่ งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่ งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๒.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่ งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่ งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
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๔.๒.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่ งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)

๔.๒.๓ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ
๔.๒.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่ งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่ งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๒.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่ งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็ นต้น)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
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๔.๓ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์
๔.๓.๑ ผลงานวิจยั
๔.๓.๑.๑ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่ งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๑.๒ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่ งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๑.๓ .................................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่ งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๓.๒.๑ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่ งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๒.๒ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่ งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
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๔.๓.๒.๓ .................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่ งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๓ ผลงานแต่งตําราหรือหนังสือ
๔.๓.๓.๑ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่ งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๓.๒ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่ งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
๔.๓.๓.๓ .................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่ งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมือ่ ปีพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ..........
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็ นต้น)
(ในกรณีทม่ี ผี เู้ ขียนร่วมหลายคน ให้ผเู้ ขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
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ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..........................................................เจ้าของประวัติ
(........................................................)
ตําแหน่ ง..........................................................
วันที.่ .........เดือน.................พ.ศ. ..........
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แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบ้ งั คับบัญชา
แบบประเมินแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ ง......................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)
ในสาขาวิชา ......................................................
โดยวิธ.ี .............................................
ของ....................................................
สังกัด/ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ.................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย........................................
--------------------------------

ได้ตรวจสอบคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง...(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์).. แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว...............................................เป็ นผู้ม ี
คุณสมบัต.ิ .. (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)... ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด
ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตําแหน่ ง ..ผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า..
วันที.่ .......เดือน.................พ.ศ....
ความเห็นผูบ้ งั คับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................เป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติ ...(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)... ทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ ง ... (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)...
ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตําแหน่ ง...................................................
วันที.่ .......เดือน.................พ.ศ....
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แบบประเมิ นผลการสอน

คณะอนุ กรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยได้รบั มอบอํานาจจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน .....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย)
................ในการประชุมครัง้ ที.่ ......../.........เมือ่ วันที.่ ............................ได้ประเมินผลการสอนของ
นาย/นาง/นางสาว...........................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผูม้ คี วาม....(ชํานาญ/
ชํานาญพิเศษ/เชีย่ วชาญ).......ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู/่ ไม่อยู)่ ....ในหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามที่
สภาสถาบันกําหนด

ลงชื่อ...........................................................
(...................................................)
ตําแหน่ ง ประธานคณะอนุ กรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ....
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แบบประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ

ตอนที่ ๑

การพิ จารณาของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้ าที่ประเมิ น
ผลงานทางวิ ชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ชาการ

คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครัง้ ที.่ ......../.........
เมือ่ วันที.่ ...........................รวม..........ครัง้ ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.................
ซึง่ ขอกําหนดตําแหน่ งเป็ น..(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา..........
.........................แล้วเห็นว่า
๑) งานวิจยั ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด.........
เรือ่ ง ได้แก่
๑.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๑.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกําหนด.........เรือ่ ง ได้แก่
๒.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๒.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๓) ตํารา/หนังสือ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด
.........เรือ่ ง ได้แก่
๓.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๓.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
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๔) บทความทางวิชาการ............เรือ่ ง คุณภาพ..(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ
กําหนด.........เรือ่ ง ได้แก่
๔.๑).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
๔.๒).............................................................. ผูข้ อมีส่วนร่วมร้อยละ .......
คุณภาพอยูใ่ นระดับ..........................
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ ง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็ นต้น)
ลงชื่อ..........................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ ง ประธานคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ....
ตอนที่ ๒ การพิ จารณาของคณะกรรมการพิ จารณาตําแหน่ งทางวิ ชาการประจําสถาบัน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน...............
(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย)........................
ในการประชุมครัง้ ที.่ ...........เมือ่ วันที.่ .............
พิจารณา
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว...................................ตามที่
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า.....(งานวิจยั /ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/และตํารา/หนังสือ/บทความ
ทางวิชาการ).....คุณภาพ...(อยู/่ ไม่อยู)่ ..ในเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนดและเป็ นผูม้ จี ริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกําหนด จึงเห็น.........(สมควร/ ไม่สมควร).............
ให้กําหนดตําแหน่ ง
นาย/นาง/นางสาว.........................................เป็ นตําแหน่ ง...(ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)...ในสาขาวิชา..........................และให้นําเสนอทีป่ ระชุม
สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ลงชื่อ.......................................................
(...................................................)
ตําแหน่ ง ประธาน/ เลขานุ การคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําสถาบัน
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ....
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มติ สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน..........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย)..........................
ในการประชุมครัง้ ที.่ .../........ เมือ่ วันที.่ .... เดือน..............พ.ศ.....พิจารณาแล้วมีมติ...(อนุ มตั /ิ ไม่อนุ มตั )ิ ..
๑. ให้แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว......................................................ให้ดาํ รงตําแหน่ ง
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา...........................................
ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ ..............................
๒. (สําหรับตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์) ให้อธิการบดีออกคําสัง่
แต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้คณะกรรมการ ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีอ่ อกคําสัง่
แต่งตัง้ พร้อมส่งสําเนาคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอรับการพิจารณาแต่งตัง้ ฯ
(สําหรับตําแหน่ งศาสตราจารย์) ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้คาํ แนะนํา
สําหรับดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว.................ให้ดาํ รงตําแหน่ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ....................................ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ ............................พร้อมส่งสําเนาคําสัง่
แต่งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทําหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคําขอฯ

ลงชื่อ.........................................................
(...................................................)
ตําแหน่ ง นายกสภาสถาบัน/เลขานุ การสภาสถาบัน
วันที.่ .....เดือน...................พ.ศ....
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คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการวิชาการ
ประจํามหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก
• ประกาศมหาวิทยาลัยเนชัน่ เรื่ อง การกําหนดภาระงานบุคลากรซึ่งดํารงตําแหน่งทางการ
บริ หาร และดํารงตําแหน่งคณาจารย์ประจํา

• ระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2552
• ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
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มหาวิทยาลัยโยนก
ถนนวชิราวุธดําเนิน ลําปาง 52000
YONOK UNIVERSITY
Lampang, Thailand 52000
Phone : (054) 265170-6 Fax. (054) 265184

ระเบียบมหาวิทยาลัยโยนก
ว่ าด้ วย การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยโยนก เป็ นไปตามมาตราฐานวิชาการด้วย
ความเรี ย บร้ อ ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 34(2) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยโยนก ในคราวประชุ มครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 จึงวางระเบียบไว้ดงั นี้
หมวด 1
หมวดทัว่ ไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยโยนกว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับสําหรับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยโยนก ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2531 ฉบับ
แก้ไขปรับปรุ ง พ.ศ. 2547 และ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรื อประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยที่ขดั
หรื อ แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยโยนก
“อธิ การบดี”
หมายถึง อธิ การบดีมหาวิทยาลัยโยนก
“คณะ”
หมายถึง คณะวิชาต่าง ๆ ที่จดั สอนในมหาวิทยาลัย
“คณบดี”
หมายถึง หัวหน้าผูท้ ี่มีความรับผิดชอบงานของคณะนั้นๆ
“สาขาวิชา”
หมายถึง แผนกวิชาที่จดั สอนในมหาวิทยาลัย
“หัวหน้าสาขาวิชา”
หมายถึง หัวหน้าผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบงานของสาขาวิชานั้นๆ
“อาจารย์ที่ปรึ กษา”
หมายถึง อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
ประจําตัวนักศึกษาแต่ละคน
“นักศึกษาเต็มเวลา”
หมายถึง นักศึกษาในหลักสู ตรที่เรี ยนเต็มเวลา
“นักศึกษาไม่เต็มเวลา/บางเวลา” หมายถึง นักศึกษาในหลักสู ตรที่เรี ยนไม่เต็มเวลา
ข้อ 5. ให้อธิ การบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอาํ นาจออกประกาศ คําสั่ง หรื อ ระเบียบปฏิบตั ิ
ซึ่ งไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้
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หมวด 2
ระบบการศึกษา

ข้อ 6. ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยโยนก มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย
6.1 ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคเรี ยนฤดูร้อนต่อจากภาค
การศึกษา ที่ 2 อีก 1 ภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่ งมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ตอ้ งมีชวั่ โมง
เรี ยนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชัว่ โมงเรี ยนของการศึกษาภาคปกติ ภาคเรี ยนฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาที่ไม่
บังคับ ยกเว้นหลักสู ตรที่ได้กาํ หนดให้ตอ้ งศึกษาในภาคฤดูร้อนด้วย
6.2 คําว่า “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่แสดงปริ มาณการศึกษาซึ่ งมหาวิทยาลัยจัดให้แก่
นักศึกษา
6.2.1 วิชาที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหา 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อไม่นอ้ ยกว่า 15
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.2.2 วิชาที่ใช้เวลาปฏิ บตั ิทดลอง 2 ถึง 3 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ หรื อไม่น้อยกว่า 30
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.2.3 วิชาที่ใช้เวลาฝึ กงาน หรื อฝึ กภาคสนาม(การฝึ กงานวิชาชี พ) 3 ถึง 6 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ หรื อ ตั้งแต่ 45 ถึง 90 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
หมวด 3
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา
ข้อ 7. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
7.1 คุณวุฒิ
7.1.1 ผูส้ มัครหลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ต้องสําเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อ
เทียบเท่า หรื อสําเร็ จการศึกษาประโยคอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การหรื อที่กระทรวงศึกษาธิ การ
รับรองวิทยฐานะ
7.1.2 ผูส้ มัครหลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องสําเร็ จการศึกษาจากระดับประโยควิชาชีพ
ชั้นสู งหรื อเทียบเท่า หรื อระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า ของกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อ
กระทรวงศึกษาธิ การรับรองวิทยฐานะ
7.2 ไม่เป็ นผูท้ ี่มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจ หรื อติดยาเสพติดและแพทย์มีความเห็น
ว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่เรี ยนได้
7.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป
สํานักวิชาการ : สํานักงานหลักสู ตรและการเรียนการสอน
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หมวด 4
การคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษา
ข้อ 8. การคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย จะได้ประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป
หมวด 5
การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่ วยกิต
ข้อ 9. การเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต
นัก ศึ ก ษาทุ ก หลัก สู ต รสามารถเที ย บวิ ช าเรี ย นและโอนหน่ ว ยกิ ต จากการศึ ก ษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้นกั ศึกษาทุกคนสามารถเทียบโอนผลการเรี ยนได้
โดยเฉพาะการศึกษาในระบบจะเป็ นการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็ นสองประเภท คือการเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อ
และการเข้าศึกษาปริ ญญาที่สอง ส่ วนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการโอนความรู ้
และให้หน่วยกิตเข้าสู่ การศึกษาในระบบ
9.1 การศึกษาในระบบ
การเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
9.1.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอเทียบโอน
1) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
2) เป็ นหรื อเคยเป็ นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง
3) ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกคัดชื่อออกหรื อถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่ องจาก
ถูกลงโทษทางวินยั
9.1.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้ใช้เกณฑ์ดงั นี้
1) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาในหลักสู ตรระดับอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่าที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อ หน่วยงานของรัฐที่มีอาํ นาจตามกฎหมายรับรอง
2) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
3) เป็ นรายวิชาที่สอบไล่ได้ระดับคะแนนตัวอักษร ไม่ต่าํ กว่า C หรื อ แต้มระดับ
คะแนน 2.00 ระดับคะแนนตัวอักษร S หรื อเทียบเท่า
4) นักศึกษาจะได้รับการเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต ได้ไม่เกินสามในสี่
ของจํานวนหน่วยกิตรวมที่จะต้องศึกษาในแต่ละหลักสู ตร/ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย
สํานักวิชาการ : สํานักงานหลักสู ตรและการเรียนการสอน
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5) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยโยนกเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งปี การศึกษา
6) กรณี ที่มหาวิทยาลัยโยนกเปิ ดหลักสู ตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุ ญาตให้มีนกั ศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสู ตรที่ได้รับความเห็นชอบ
แล้ว
7) การเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตให้เป็ นไปตามการอนุมตั ิของ
คณะกรรมการ สาขาวิชา/หลักสู ตร
8) การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคิดคํานวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average : CGPA) เพื่อสําเร็ จการศึกษา ให้กระทําดังนี้
(1) ระบุชื่อสถาบันการศึกษาเดิม พร้อมทั้งลงรายการชื่ อวิชาและอักษร
ระดับคะแนน ที่รับโอนแยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก
(2) การคิดคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและได้รับปริ ญญาของ
มหาวิทยาลัย จะคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
รายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นาํ มาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ ย
สะสม
9.2 การเข้าศึกษาปริ ญญาที่สอง ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
9.2.1 คุณสมบัติของผูข้ อศึกษาปริ ญญาที่สอง
1) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2) เป็ นผูไ้ ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรื อ
ขัดขวางการศึกษา
3) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
9.2.2 การขอศึกษาปริ ญญาที่สอง ต้องเป็ นสาขาวิชาหรื อปริ ญญาที่มีชื่อไม่เหมือนกับ
สาขาวิชาหรื อปริ ญญาเดิมที่สําเร็ จการศึกษามาแล้ว
9.2.3 ได้รับยกเว้นการเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเข้าหลักสู ตรปริ ญญาตรี ท่ี
เข้าศึกษาปริ ญญาที่สอง ในกรณี ที่คณะกรรมการวิชาการคณะที่นกั ศึกษาสังกัดพิจารณาแล้วเห็ นว่าผูเ้ ข้า
ศึกษาปริ ญญาที่สอง ยังขาดความรู ้ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ก็อาจกําหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหล่านั้นได้
โดยให้นบั หน่วยกิตต่างหาก ไม่ถือเป็ นหน่วยกิตสะสม
9.2.4 ต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาเพิ่มเติมอีกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสู ตร
9.2.5 รายวิชาใดที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริ ญญาเดิม จะได้รับการพิจารณาเทียบ
โอนเพื่อใช้ในการกําหนดแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนไม่ได้ให้ตดั ออก
สํานักวิชาการ : สํานักงานหลักสู ตรและการเรียนการสอน

Nation University

คู่มอื อาจารย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

: 106

9.2.6 รายวิชาที่จะเทียบโอนหน่วยกิตสะสมได้ จะต้องมีเนื้ อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ย
กว่า สามในสี่ ของรายวิชาที่ ขอเที ยบโอนและมี ผลการเรี ยนไม่น้อยกว่า C หรื อแต้มระดับคะแนน 2.00
เทียบเท่า
9.2.7 ระยะเวลาในการศึกษาปริ ญญาที่สอง นักศึกษาต้องศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาที่สอง
ไม่เกินสองเท่าของจํานวนเวลาที่กาํ หนดไว้ที่ตอ้ งศึกษาในหลักสู ตรตั้งแต่เริ่ มเรี ยนครั้งแรก
9.2.8 การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคิดคํานวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA) เพื่อสําเร็ จการศึกษา ให้กระทําดังนี้
1) ระบุชื่อสถาบันการศึกษา/อุดมศึกษาเดิม พร้อมทั้งลงรายการชื่อวิชาและ
อักษรระดับคะแนน ที่รับโอนแยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก
2) การคิดคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและได้รับปริ ญญาของ
มหาวิทยาลัย จะคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
9.3 การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
การเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรื อการศึกษาตาม
อัธยาศัยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
9.3.1 เป็ นผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แล้วสามารถเทียบ
ความรู ้เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาตามหลักสู ตรของคณะวิชาที่นกั ศึกษาสังกัด
9.3.2 การเทียบประสบการณ์จากการทํางานให้คาํ นึงถึงความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์
เป็ นหลัก
9.3.3 กรรมการวิชาการคณะเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการประเมินวิชาในสังกัดของคณะวิชา
เพื่อการเทียบโอนความรู ้ในแต่ละรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การตัดสิ นของการประเมินในแต่ละ
วิธี เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตโดยความเห็นชอบของรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการหรื อผูท้ ี่รองอธิ การบดีฝ่าย
วิชาการมอบหมาย
9.3.4 ผลการประเมินต้องได้ไม่ต่าํ กว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรื อแต้มระดับ
คะแนน 2.00 หรื อเทียบเท่า หรื อระดับคะแนนตัวอักษร S ให้บนั ทึกผลการเรี ยนตามวิธีการประเมิน โดย
CS : หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
CE : หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
(Credits from Exam)
CT : หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา (Credits from Training)
CP : หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน (Credits from Portfolio)
และการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเพื่อการสําเร็ จการศึกษาจะคํานวณ
เฉพาะผลการศึกษาและวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
สํานักวิชาการ : สํานักงานหลักสู ตรและการเรียนการสอน
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9.3.5 นักศึกษาที่ขอเทียบโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี การศึกษาและมหาวิทยาลัยจะรับเทียบโอนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ ของจํานวนหน่วยกิตรว
มของที่จะต้องศึกษาในแต่ละหลักสู ตร/ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยโยนก
9.3.6 กรณี ที่มหาวิทยาลัยโยนกเปิ ดหลักสู ตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุ ญาตให้มีนกั ศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสู ตรที่ได้รับความเห็นชอบ
แล้ว
9.3.7 การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคิดคํานวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA) เพื่อสําเร็ จการศึกษา ให้กระทําดังนี้
1) ระบุชื่อสถาบันการศึกษา/อุดมศึกษาเดิม พร้อมทั้งลงรายการชื่อวิชาและ
อักษรระดับคะแนน ที่รับโอนแยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก
2) การคิดคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและได้รับปริ ญญาของ
มหาวิทยาลัย จะคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
หมวด 6
การขึน้ ทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 10. การขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่ งจะประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป
ข้อ 11. การลงทะเบียน
การลงทะเบียน หมายถึง การลงทะเบียนรายวิชา และ การลงทะเบียนเพื่อใช้บริ การของ
มหาวิทยาลัย
11.1 การลงทะเบียนรายวิชา
11.1.1 มหาวิทยาลัยจะกําหนดให้มีการลงทะเบียนเรี ยนวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาค
การศึกษาให้เสร็ จสิ้ นก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษานั้น ๆ
11.1.2 การลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ ปรึ กษา
อาจารย์ป ระจํา วิ ช า และคณบดี ที่ นัก ศึ ก ษาสั ง กัด ในเอกสารลงทะเบี ย น ถ้า มี วิ ช าใดที่ ต้องศึ ก ษาก่ อ น
(Prerequisite) ซึ่ งได้กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาที่ตอ้ งศึกษาก่อนและสอบวิชาที่ตอ้ ง
ศึกษาก่อนให้ได้ หรื อได้รับอนุมตั ิจากคณบดีเป็ นกรณี พิเศษ จึงจะมีสิทธิ ลงทะเบียนวิชานั้น ๆ มิฉะนั้นจะไม่
นับเป็ นหน่วยกิตลงทะเบียน
11.1.3 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาํ หนด
พร้อมทั้งชําระค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรี ยนหลังวันที่มหาวิทยาลัย
สํานักวิชาการ : สํานักงานหลักสู ตรและการเรียนการสอน
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กําหนดไว้ ต้องชําระค่าธรรมเนี ยมเพิ่มดังนี้ ลงทะเบียนช้ากว่าวันที่กาํ หนดวันละ 200 บาท การเสี ย
ค่าปรับในการลงทะเบียนช้า ให้นบั วันหยุดต่อเนื่ องรวมกันด้วย นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนภายในเวลาที่
กําหนดจะไม่มีสิทธิ เข้าเรี ยนในภาคการศึกษานั้น ยกเว้นในกรณี นกั ศึกษามีเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยให้ขออนุ มตั ิ
ลงทะเบียนเป็ นกรณี พิเศษจากคณบดี
11.1.4 ในภาคการศึ ก ษาใด หากนัก ศึ ก ษาไม่ ไ ด้ล งทะเบี ย นเรี ย นจะต้องขอลาพัก
การศึ กษาสําหรับภาคนั้น โดยทําหนังสื อขอลาพักต่อสํานักทะเบี ยนและประมวลผล และจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนี ยมเพื่อรักษาสถานภาพภายในสามสิ บวันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิ บตั ิดงั กล่าว
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูน้ ้ นั ออกจากทะเบียนนักศึกษา
11.1.5 กรณี ที่นกั ศึกษาได้รับผลการเรี ยนเป็ นอักษร IP และไม่มีรายวิชาที่จะ
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเพื่อใช้บริ การของมหาวิทยาลัย
11.1.6 จํานวนหน่วยกิตที่นกั ศึกษาจะลงทะเบียน ให้กระทําตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1) ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่ต่าํ กว่า 9 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ลงทะเบียนได้ไม่ต่าํ กว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วย
กิต ภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาเต็มเวลา และไม่เกิน 9 หน่วยกิตใน
แต่ละภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาไม่เต็มเวลา/บางเวลา
2) นักศึกษาอาจลงทะเบียนตํ่ากว่าหรื อมากกว่าจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนดใน
ข้อ 11.1.6 ได้เฉพาะ กรณี ที่เป็ นการลงทะเบียนภาคสุ ดท้ายที่จะจบหลักสู ตร หรื อได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
3) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี การศึกษาแรก ต้องลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1
ตามจํานวนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไม่มีการเพิ่มวิชาเรี ยน ยกเว้นการขอเพิกถอนวิชา
11.1.7 การลงทะเบียนเรี ยนวิชาเป็ นพิเศษ โดยไม่นบั หน่วยกิตรวมจํานวนหน่วยกิต
ตามหลักสู ตร (Visitor)
1) ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาเป็ นพิเศษ โดยไม่นบั หน่วยกิต (Visitor)
ได้โดยต้องชําระค่าหน่วยกิตตามปกติและได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
2) การเรี ยนวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต ไม่บงั คับให้เข้าสอบและไม่มี
ผลการเรี ยน แจ้งการบันทึกรายวิชาที่เรี ยนเป็ นพิเศษ ในช่องผลการเรี ยนจะบันทึกสัญลักษณ์ “V” เฉพาะ
ผูท้ ี่มีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของวิชานั้น
3) มหาวิทยาลัยอาจอนุมตั ิให้บุคคลภายนอกเข้าเรี ยนบางวิชาเป็ นพิเศษ โดยไม่
นับหน่ วยกิตได้ เมื่อได้รับอนุ มตั ิจากอธิ การบดีและจะต้องเสี ยค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนี ยมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย
11.2 การลงทะเบียนเรี ยนเพื่อใช้บริ การของมหาวิทยาลัย
นัก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ล งทะเบี ย นรายวิ ช าใด ๆ แต่ใ นภาคการศึ ก ษานั้น ประสงค์ท่ี จ ะใช้
บริ การของมหาวิทยาลัย ในการศึกษาค้นคว้า หรื อกิจกรรมอื่นใด ให้ดาํ เนิ นการลงทะเบียนการใช้บริ การ
และชําระค่ารุ งการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
สํานักวิชาการ : สํานักงานหลักสู ตรและการเรียนการสอน
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หมวด 7
การขอเพิม่ วิชา การขอลดวิชา และการขอเพิกถอนวิชา
ข้อ 12. การขอเพิ่ม การขอลด และการขอเพิกถอนวิชา
12.1 การขอเพิ่ม การขอลดรายวิชาให้กระทํา ภายใน 1 สัปดาห์นบั จากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ปกติ หรื อภายใน 3 วันนับจากวันเปิ ดภาคฤดูร้อน โดยได้รับอนุ มตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่ งรายวิชาที่ขอลด
นั้นจะไม่บนั ทึกในใบรายงานผลการศึกษา และนักศึกษามีสิทธิ์ ได้รับค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน
12.2 การขอเพิกถอนวิชา จะกระทําได้ก่อนสอบปลายภาค 4 สัปดาห์สาํ หรับภาค
การศึกษาปกติ และก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์สาํ หรับภาคฤดูร้อน รายวิชาที่ขอเพิกถอนนั้นจะบันทึก
สัญลักษณ์ “ W “ ในใบรายงานผลการศึกษา
12.3 การขอเพิกถอนวิชาภายหลังระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
12.3.1 กรณี นกั ศึกษาไม่เจ็บป่ วยจะต้องทําคําร้องขออนุมตั ิเป็ นกรณี พิเศษจาก
คณบดี ถ้าไม่ได้รับอนุมตั ินกั ศึกษาต้องศึกษาวิชานั้นต่อไป การขอเพิกถอนในกรณี น้ ีตอ้ งกระทําก่อนการ
สอบปลายภาค
12.3.2 กรณี นกั ศึกษาเจ็บป่ วยในวันที่มีการสอบ จะขอเพิกถอนรายวิชานั้นได้ตอ้ ง
มีใบรับรองแพทย์มาแสดงเป็ นหลักฐานและได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
12.4 การขอเพิม่ การขอลดรายวิชาใด ๆ ต้องไม่ขดั กับจํานวนหน่วยกิต ตามข้อ 11.1.6
หมวด 8
ค่ าเล่ าเรียน และการขอคืนค่ าเล่ าเรียน
ข้อ 13. ค่าเล่าเรี ยน ค่าบํารุ ง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14. การขอคืนค่าเล่าเรี ยน
นักศึกษาที่ขอลดวิชาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ปกติ หรื อ ภายใน 3 วันของภาคฤดูร้อน มีสิทธิ ที่จะขอคืนค่าหน่วยกิตวิชานั้น
หมวด 9
ระยะเวลาการศึกษา

ข้อ 15. ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาต้องมีกาํ หนดระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์ดงั นี้
นักศึกษาเต็มเวลา
หลักสู ตรปริ ญญาตรี (4ปี ) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปี การศึกษา
นักศึกษาไม่เต็มเวลา/บางเวลา
หลักสู ตรปริ ญญาตรี (4ปี ) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปี การศึกษา
หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
สํานักวิชาการ : สํานักงานหลักสู ตรและการเรียนการสอน
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หมวด 10
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 16. การวัดและการประเมินผลการศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษารายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน ในทุกภาค
การศึกษา การวัดผลการศึกษาอาจกระทําโดยการสอบ หรื อวิธีอื่นที่คณะเจ้าของรายวิชาจะกําหนด
16.2 การสอบ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบทุกครั้งที่มีการสอบกลางภาคและปลายภาค
หากไม่เข้าสอบให้ถือว่าสอบตกในครั้งนั้น ผูท้ ี่ขาดสอบจะต้องแจ้งเหตุที่ขาดสอบพร้อมหลักฐานต่อสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล โดยเร็ วที่สุดเพื่อสํานักทะเบียนและประมวลผล จะทํารายงานเสนอต่อคณบดี
ต่อไป
16.3 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ เข้าสอบวิชาใด จะต้องมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรี ยนทั้งหมดในวิชานั้น ทั้งนี้ยกเว้นในวิชาที่คณบดีได้ประกาศไว้ก่อนว่าจะไม่คิดเวลาศึกษาในวิชานั้น
ข้อ 17. การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็ นแต้มระดับคะแนน หรื อระดับ
คะแนนตัวอักษร และสัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี้
17.1 แต้มระดับคะแนน มี 8 ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
ความหมาย
แต้มระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ 3(Fairly Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
F
ตก (Fail)
0.00
17.2 สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน มีความหมายดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
W
ขอเพิกถอนวิชาโดยได้รับอนุ มตั ิ และไม่ได้รับหน่วยกิต (Withdraw)
IP
ยังไม่มีการวัดผล เนื่ องจากยังมีการเรี ยนการสอนอยู่ (In-Progress)
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ อยูใ่ นระหว่างรอผลการศึกษา (Incomplete)
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การลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้นในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมฟังเป็ นพิเศษ โดยไม่มี
หน่วยกิตและการวัดผล นักศึกษาต้องมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
(Visitor)
การเรี ยนเป็ นที่น่าพอใจ นักศึกษาสอบผ่านในวิชานั้น (Satisfactory)
การเรี ยนไม่เป็ นที่น่าพอใจ นักศึกษาสอบตกในวิชานั้น (Unsatisfactory)
หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน ( Credits from Standardized Tests)
หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
(Credits from Exam)
หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่น
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Credits from Training)
หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน ( Credits from Portfolio)

17.3 การให้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C หรื อ D+, D และ F จะกระทําได้ดงั นี้
17.3.1 นักศึกษาเข้าสอบ และ/หรื อ มีผลการเรี ยนที่ประเมินได้เป็ นระดับคะแนน
17.3.2 เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป
17.4 การให้ระดับคะแนน F จะกระทําได้ดงั ต่อไปนี้
17.4.1 นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก
17.4.2 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
17.4.3 นักศึกษาไม่มีสิทธิ เข้าสอบ เนื่องจากมีเวลาเ รี ยนไม่ถึงร้อยละ 80 ในวิชานั้น
17.4.4 นักศึกษาทุจริ ตในการสอบ และได้รับการตัดสิ นให้สอบตก
17.4.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็ น F โดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่ทาํ การเปลี่ยน
สัญลักษณ์ I ภายในเวลาที่กาํ หนด
17.5 การให้สัญลักษณ์ W จะกระทําได้เฉพาะวิชาที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แล้ว และ
นักศึกษาได้รับอนุมตั ิให้ขอเพิกถอนวิชานั้นภายในเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 12.2
17.6 การให้สัญลักษณ์ I ในวิชาใดจะกระทําได้ดงั ต่อไปนี้
17.6.1 นักศึกษามีเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้สอบและระหว่างสอบ
เช่น การเจ็บป่ วยและได้รับอนุญาตให้ลาป่ วยได้ ฯลฯ หรื ออาจารย์ผสู ้ อนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควร
ให้รอผลการศึกษาเพราะนักศึกษายังทํางานหรื อส่ วนประกอบการศึกษาของรายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์
17.6.2 การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็ นระดับคะแนนที่เหมาะสมกับคุณภาพของการ
สอบ และ/หรื องานให้กระทํา เมื่อนักศึกษาทําการสอบ และ/หรื อ ทํางานครบถ้วนตามกําหนดแล้ว ทั้งนี้
จะต้องให้เสร็ จสิ้ นภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคเรี ยนถัดไป หากพ้นกําหนดนี้จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็ น
F โดยอัตโนมัติ
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17.7 การให้และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับสัญลักษณ์ V จะกระทําดังนี้
17.7.1 นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิชาในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมฟังซึ่งจะได้รับสัญลักษณ์ V
และต้องชําระค่าหน่วยกิตเหมือนลงทะเบียนวิชาเรี ยนปกติ
17.7.2 วิชาที่ลงทะเบียนโดยได้รับสัญลักษณ์ V ต้องได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้า
สาขาวิชา
17.7.3 นักศึกษาจะใช้วชิ าที่เรี ยนโดยได้รับสัญลักษณ์ V เป็ นวิชาบังคับก่อนของ
รายวิชาต่อเนื่ องไม่ได้
17.7.4 มหาวิทยาลัยจะไม่นบั หน่วยกิต ในการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้รับ
สัญลักษณ์ V และจะไม่บนั ทึกในใบรายงานผลการศึกษา โดยต้องใช้เวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรี ยนทั้งหมด
17.8 การให้ระดับคะแนน S และ U กระทําในกรณี ดงั ดังต่อไปนี้
17.8.1 นักศึกษาเข้าสอบ และ/หรื อ มีผลการเรี ยนที่ประเมินได้
17.8.2 อักษร S เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาสอบได้
17.8.3 อักษร U เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาสอบตก
17.8.4 นักศึกษาที่ได้รับอักษร U ในกระบวนวิชาที่บงั คับจะต้องลงทะเบียนในรายวิชา
นั้นซํ้าอีก
17.8.5 การให้สัญลักษณ์ S หรื อ U จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่คณะเห็นว่าไม่สมควร
ประเมินผลการศึกษาเป็ นแต้มระดับคะแนน
17.9 การให้สัญลักษณ์ IP จะกระทําได้ในรายวิชาที่ยงั มีการเรี ยนการสอนอยู่ ยังไม่มีการ
วัดและประมวลผล สัญลักษณ์ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อการเรี ยนหรื อการปฏิบตั ิงานในรายวิชานั้นสิ้ นสุ ด และมี
การประเมินผลการศึกษาเป็ นแต้มระดับคะแนน หรื อสัญลักษณ์ S หรื อ U ตามแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่เกินวัน
สุ ดท้ายของกําหนดสอบปลายภาคการศึกษาภายใน 2 การศึกษาถัดไป หากพ้นกําหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัย
จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ IP ให้เป็ นระดับคะแนน F หรื อ U
17.10 สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน จะไม่ถูกนํามาคํานวณหาค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย
(Grade Point Average , GPA)
17.11 สัญลักษณ์ CE , CP , CS และ CT ใช้เฉพาะรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ได้รับ
การเทียบโอนผลการเรี ยนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ การศึกษาในระบบ
17.12 การนับหน่วยกิตสะสม เพื่อสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
17.12.1 รายวิชาที่นกั ศึกษาได้ระดับคะแนนตัวอักษร A , B+ , B , C+ , C , D+ , D
หรื อ S , CE , CP , CS และ CT เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็ นหน่วยกิตสะสมเพื่อสําเร็ จ
การศึกษา
17.12.2 ในกรณี ท่ีนกั ศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นบั หน่วยกิต
สะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นบั เฉพาะครั้งที่นกั ศึกษาสอบผ่าน
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ข้อ 18. การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
18.1 การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน ให้กระทําเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแต่ละ
ภาคการศึกษา
18.2 การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยให้นบั เฉพาะรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยน
และสอบตามหลักสู ตร และเป็ นวิชาที่มีการวัดผลและได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+ , C , D+ , D หรื อ F
18.3 นักศึกษาที่มีระดับคะแนนตัวอักษร D ขึ้นไป หรื อ ได้สัญลักษณ์ S ถือว่าสอบได้ใน
รายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาที่คณะ/สาขาวิชา กําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
18.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนซํ้าได้เฉพาะในรายวิชาที่มีผลการเรี ยนตํ่ากว่า C โดยใน
การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาซํ้าจะนําหน่วยกิตและแต้มระดับคะแนนที่ได้มาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมทุกครั้ง
18.5 การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาแต่ละคนใช้วธิ ี ดงั นี้
18.5.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Grade Point Average) คํานวณโดยใช้
ผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของทุกรายวิชาของภาคนั้น หารด้วยผลรวม
ของหน่วยกิตทุกรายวิชาที่ศึกษาในภาคนั้น
18.5.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ( Cumulative Grade Point Average)
คํานวณโดยใช้ผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด
หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาใดมากกว่าหนึ่ง
ครั้ง ให้คิดทุกครั้ง
18.5.3 การคํานวณหาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
จะใช้จุดทศนิยมสองตําแหน่งโดยปั ดเศษทิ้งไปในทุกกรณี
18.6 การบันทึกผลการเรี ยน
18.6.1 ใบรายงานผลการเรี ยนประจําภาค (Grade Report) มีการบันทึกผลการ
เรี ยนทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยน
18.6.2 ใบรายงานผลการเรี ยนรวม (Transcript) มีการบันทึกผลการเรี ยนทุก
รายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรี ยน กรณี ที่มีการลงทะเบียนซํ้าให้บนั ทึกทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน และ
คํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง
18.7 สําหรับกรณี ที่นกั ศึกษาสอบตก จะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
18.7.1 นักศึกษาที่สอบตกได้รับระดับคะแนน F ในวิชาที่ไม่ใช่วชิ าเลือกต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้นซํ้า
18.7.2 นักศึกษาที่สอบตกได้รับระดับคะแนน F ในวิชาเลือก อาจจะลงทะเบียนเรี ยน
วิชานั้นซํ้าอีก หรื อเลือกรายวิชาอื่นแทนได้
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18.8 เมื่อนักศึกษาสอบได้จาํ นวนหน่วยกิตครบทุกวิชาตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแล้ว ได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 นักศึกษาอาจจะเรี ยนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนนได้ โดยวิธีการดังนี้
18.8.1 ลงทะเบียนเรี ยนเพิ่มเติมในรายวิชาอื่นที่ยงั ไม่เคยเรี ยนและมีอยูใ่ นหลักสู ตรโดย
ได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
18.8.2 เรี ยนซํ้าในบางรายวิชาซึ่ ง นักศึกษาเคยเรี ยนมาแล้วรายวิชาที่ขอเรี ยนซํ้าต้องได้
ระดับคะแนน ตํ่ากว่า C
18.8.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง ให้นาํ จํานวนหน่วยกิตและ
แต้มระดับคะแนนที่ได้ จากการสอบทุกครั้งไปใช้ในการคํานวณคะแนนสะสมเฉลี่ย
หมวด 11
การจําแนกสภาพนักศึกษา และการพ้ นสภาพนักศึกษา
ข้อ 19. การจําแนกสภาพนักศึกษาและฐานะนักศึกษา
19.1 การจําแนกสภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ทั้งนี้
ยกเว้นนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเป็ นปี แรก การจําแนกสภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาที่สอง
นับตั้งแต่เริ่ มเข้าศึกษา สําหรับภาคฤดูร้อนให้นาํ ผลการศึกษาไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่
นักศึกษาผูน้ ้ นั ลงทะเบียนศึกษา เพื่อจําแนกสภาพนักศึกษา สภาพนักศึกษามี 2 ประเภทคือ
19.1.1 นักศึกษาปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่าํ กว่า 2.00
19.1.2 นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตํ่ากว่า 2.00
19.2 ฐานะนักศึกษา การจําแนกฐานะชั้นปี ของนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้ นสุ ดแต่ละปี
การศึกษาตามเกณฑ์ ดังนี้
19.2.1 นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ได้แก่นกั ศึกษาที่สอบได้ไม่เกิน 36 หน่วยกิต
19.2.2 นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ได้แก่นกั ศึกษาที่สอบได้ต้ งั แต่ 36 หน่วยกิตขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 72 หน่วยกิต
19.2.3 นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ได้แก่นกั ศึกษาที่สอบได้ต้ งั แต่ 72 หน่วยกิตขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 108 หน่วยกิต
19.2.4 นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ได้แก่นกั ศึกษาที่สอบได้ต้ งั แต่ 108 หน่วยกิตขึ้นไป
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ข้อ 20. การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาด้วยเหตุผลต่อไปนี้
20.1 ตาย
20.2 ลาออก
20.3 โอนไปเป็ นนักศึกษาสถาบันอื่น
20.4 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็ นนักศึกษาตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 7
20.5 ไม่มาลงทะเบียนเรี ยนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในข้อ 11.1.4
20.6 มีความประพฤติไม่สมควรเป็ นนักศึกษา หรื อกระทําการอันก่อให้เกิดความเสื่ อม
เสี ยแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่ อจากทะเบียนนักศึกษา
20.7 มีผลการศึกษาอย่างหนึ่ งอย่างใดต่อไปนี้
20.7.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.50 ยกเว้นภาค การศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
20.7.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกันโดยเริ่ ม
นับจากภาคการศึกษาที่สองที่เข้าศึกษาเป็ นต้นไป
20.8 ไม่สามารถเรี ยนสําเร็ จภายในระยะเวลาการศึกษาสู งสุ ดที่กาํ หนดในหลักสู ตร
นับตั้งแต่ภาคแรกที่ลงทะเบียนเรี ยนในสาขาวิชานั้น ๆ
20.9 เรี ยนจบครบตามหลักสู ตรและได้รับปริ ญญา
หมวด 12
การลา
ข้อ 21. การลา
21.1 การลาป่ วย
นักศึกษาผูใ้ ดที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนหรื อ
กําหนดการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชาได้ ให้ยนื่ ใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา
แล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผสู ้ อน
ในกรณี ที่นกั ศึกษาป่ วยติดต่อกัน 7 วันขึ้นไป ให้ยนื่ ใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์
จากสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุ ขรับรอง
21.2 การลากิจ
นักศึกษาผูใ้ ดมีกิจจําเป็ น ไม่สามารถเข้าร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแผน
หรื อกําหนดการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชาได้ ให้ยนื่ ใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่
ปรึ กษาแล้ว นําไปขออนุ ญาตต่ออาจารย์ผสู ้ อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถยืน่ ใบลาล่วงหน้าได้
ให้ยนื่ วันแรกที่เข้าชั้นเรี ยน
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21.3 การลาพักการศึกษา
21.3.1 นักศึกษาที่มีความจําเป็ นจะขอลาพักการศึกษา อาจจะยืน่ คําร้องขอลาพัก
การศึกษาต่อสํานักทะเบียนและประมวลผล ได้ในกรณี ใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้
1) เจ็บป่ วยจนต้องรักษาพยาบาลตัวเป็ นเวลานานตามคําสั่งแพทย์ โดยมี
ใบรับรองแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุ ขรับรอง
2) มีเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วสมควรให้ลาพักการศึกษา
ได้
3) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรื อทุนอื่นใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
21.3.2 นักศึกษาที่มีความจําเป็ นส่ วนตัวอาจยืน่ คําร้องขอลาพักการศึกษาได้ ถ้ามี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1) ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
2) มีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 2.00
3) ระหว่างที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชําระค่ารักษา
สภาพการเป็ นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
4) ในการลาพักครั้งหนึ่ง ๆ นักศึกษาจะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกันไม่ได้
5) นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษาได้ ให้นบั ระยะเวลาที่ลาพักอยู่
ใน
ระยะเวลาการศึกษา ด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ลาพักเนื่ องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร และกรณี ตามข้อ
19.1.3
6) นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษาเมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อต้อง
รายงานตัวต่อสํานักทะเบียนและประมวลผลก่อนที่จะลงทะเบียนเรี ยนต่อไป
21.3.3 หากเป็ นการลาพักในภาคการศึกษา จะมีผลดังต่อไปนี้
1) ถ้าการลาพักอยูใ่ นระหว่าง 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อ
2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน วิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมดจะไม่บนั ทึกในรายงานผลการเรี ยน แต่ถา้ การ
ลาพักภายหลังเวลาที่กาํ หนดรายวิชาที่ลงทะเบียนจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการศึกษา
2) ถ้าการลาพักภายหลัง 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อ 2
สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน วิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมดจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการ
เรี ยน
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หมวด 13
การย้ ายคณะ หรือ เปลีย่ นสาขาวิชา
ข้อ 22. การย้ายคณะ หรื อเปลี่ยนสาขาวิชา
22.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะ หรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดาํ เนินการเสร็ จสิ้ นก่อนการ
ลงทะเบียนประจําภาคการศึกษานั้น
22.2 นักศึกษาที่ยา้ ยคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่กาํ หนด
22.3 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมตั ิให้ยา้ ยคณะ หรื อ สาขาวิชา จะมีสถานภาพนักศึกษาคงเดิม
คณะหรื อสาขาวิชาใหม่ของนักศึกษา จะโอนผลการศึกษาเดิมมาทั้งหมดโดยไม่เปลี่ยนแปลง และการ
คํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นาํ ผลการศึกษาเดิมทุกรายวิชามาใช้ในการคํานวณด้วย แต่การคิด
หน่วยกิตสะสมตามหลักสู ตรใหม่ให้นบั เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสู ตรสาขาวิชาใหม่เท่านั้น
หมวด 14
นักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ
ข้อ 23. นักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ
23.1 นักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบกลางภาค หรื อการสอบปลายภาค ซึ่ ง
คณะกรรมการสอบพิจารณาว่าเป็ นความผิดทุจริ ตหรื อส่ อเจตนาทุจริ ต ให้ลงโทษนักศึกษาผูก้ ระทําผิดโดย
ตัดสิ ทธิสอบและบันทึก F ในวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ ส่ วนวิชาอื่นที่นกั ศึกษาลงทะเบียนไว้ ถ้าเป็ น
วิชาที่ยงั ไม่ได้สอบก็ให้ดาํ เนิ นการสอบตามปกติ และให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริ ง
23.2 ให้อธิการบดีสั่งพักการศึกษาผูก้ ระทําผิด 1 ภาคการศึกษาปกติเป็ นอย่างน้อย การสั่ง
พักการศึกษาให้เริ่ มในภาคการศึกษาปกติถดั ไป หากภาคที่ถดั จากภาคการศึกษาที่กระทําผิดเป็ นภาคฤดูร้อน
ให้สั่งพักภาคฤดูร้อนรวมไปด้วย โดยให้นบั เฉพาะภาคการศึกษาปกติในการคิดสภาพนักศึกษาและ
ระยะเวลาการศึกษา เมื่อนักศึกษาจะกลับเข้ามาศึกษาตามปกติ จะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพให้ครบถ้วน
23.3 ถ้าเป็ นความผิดประเภททุจริ ตขั้นร้ายแรง ให้สภามหาวิทยาลัยเป็ นผูส้ ่งั ให้พน้ สภาพ
จากการเป็ นนักศึกษา
หมวด 15
การสํ าเร็จการศึกษา
ข้อ 22. การสําเร็ จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษาและได้รับการเสนอให้ได้รับปริ ญญาตรี ต้องเรี ยนได้ครบจํานวน
หน่วยกิตที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร และข้อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา และสอบไล่ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมรวมไม่ต่าํ กว่า 2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน
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ข้อ 23. การให้อนุปริ ญญา
นักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษา และได้รับการเสนอให้ได้รับอนุปริ ญญาจะต้องมีผลการศึกษา
ดังนี้

23.1 นักศึกษาต้องศึกษาได้ครบจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร และข้อกําหนด
ของแต่ละสาขา และ สอบไล่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.00 แต่ไม่นอ้ ยกว่า 1.75 จากระดับ
คะแนน 4 แต้ม
23.2 นักศึกษาหลักสู ตรต่อเนื่อง หรื อ เทียบเท่า ไม่มีสิทธิ์ได้รับอนุปริ ญญา
ข้อ 24. การให้ปริ ญญา
มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดคุ ณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ ได้รับปริ ญญาบัณฑิต ปริ ญญาบัณฑิ ตเกี ยรติ
นิยมอันดับหนึ่ง และปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง ดังนี้
24.1 สิ ทธิ ได้รับปริ ญญาบัณฑิ ต นักศึกษาที่ สําเร็ จการศึ กษา และได้รับการเสนอให้ได้
ปริ ญญาบัณฑิต จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
24.1.1 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสู ตร และเงื่อนไขของหลักสู ตรที่กาํ หนดไว้
24.1.2 ใช้เวลาในการศึกษาดังนี้
นักศึกษาเต็มเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 6 ภาคการศึกษา สําหรับหลักสู ตร 4 ปี และ
4 ภาคการศึกษา สําหรับหลักสู ตรต่อเนื่ อง ทั้งนี้ไม่นบั ระยะเวลาพักการศึกษาด้วยสาเหตุใด ๆ
นักศึกษาไม่เต็มเวลา/บางเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 14 ภาคการศึกษา สําหรับ
หลักสู ตร 4 ปี และ 8 ภาคการศึกษา สําหรับหลักสู ตรต่อเนื่อง
24.1.3 สอบได้จาํ นวนหน่วยกิตครบตามหลักสู ตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมรวมตลอดหลักสู ตรไม่ต่าํ กว่า 2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน
24.1.4 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศกั ดิ์ศรี แห่งปริ ญญานั้น
24.2 ผูม้ ีสิทธิ ได้รับปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับ
สอง ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
24.2.1 มีคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ ได้รับปริ ญญาบัณฑิตตามข้อ 24.1
24.2.2 สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และไม่มีรายวิชา
ใดที่เคยเรี ยนและได้สัญลักษณ์ F จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
24.2.3 สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 – 3.49 และไม่มีรายวิชาใด
ที่เคยเรี ยนและได้สัญลักษณ์ F จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
24.2.4 มีจาํ นวนหน่วยกิตที่ขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตไม่เกิน ร้อยละ 20
ของจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร
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ข้อ 25. การให้เกียรติบตั รแก่ผเู ้ รี ยนดี
ให้สาํ นักทะเบียนและประมวลผลเสนอชื่อนักศึกษาที่เรี ยนดี ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับ
เกียรติบตั รเรี ยนดีประจําปี ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
25.1 เกียรติบตั รเรี ยนดีโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดตลอดหลักสู ตร
นักศึกษาที่มีสิทธิ ได้รับเกียรติบตั ร จะต้องใช้เวลาเรี ยนภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
ในแผนการศึกษา โดยไม่นบั รวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุ ญาตให้พกั การศึกษา ไม่เคยได้รับระดับคะแนน
ตัวอักษร F หรื อ U ในรายวิชาใด และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสู งสุ ดตลอดหลักสู ตรของแต่ละ
สาขาวิชา ทั้งนี้ตอ้ งมีคุณสมบัติไม่ขดั กับข้อ 24.2.1
25.2 เกียรติบตั รเรี ยนดีประจําปี
นักศึ กษาที่ มีสิทธิ์ ได้รับเกี ยรติบตั รเรี ยนดี ประจําปี ต้องลงทะเบียนเรี ยนสองภาค
การศึกษาปกติในปี การศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เว้นแต่ในปี การศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรี ยน
ตามที่ กาํ หนดไว้ในแผนการศึ กษาของหลักสู ตร ในแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ ตอ้ งไม่เคยได้รับระดับคะแนน
ตัวอักษร F หรื อ U ในปี การศึกษานั้น และมีระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
หมวด 16
บทเฉพาะกาล
ข้อ 26. ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยโยนก ว่าด้วย “ระเบียบวิทยาลัยโยนกว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2531 ฉบับแก้ไขปรับปรุ ง พ.ศ. 2547” สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี การศึกษา 2552
จนกว่า จะสําเร็ จการศึกษา

ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552

(ลงนาม) พลเอก
(ธงชัย เกื้อสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยโยนก
ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒) และ (๙) ประกอบมาตรา ๕๗ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยโยนกในการประชุมครัง้
ที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีมติให้ ออกข้ อบังคับไว้ ดงั ต่อไปนี ้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยโยนก ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยโยนก ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
บรรดาข้ อบังคับ ระเบียบ หรื อประกาศอื่นใดในส่วนที่มีบญ
ั ญัติไว้ แล้ วในข้ อบังคับนี ้ หรื อที่ขดั หรื อแย้ งต่อ
ข้ อบังคับนี ้ ให้ ใช้ ข้อบังคับนี ้แทน
ข้ อ ๔ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยโยนก
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยโยนก
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยโยนก
“บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกของมหาวิทยาลัยโยนก
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้ เปิ ด
สอน และได้ แจ้ งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบแล้ ว
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
“คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
“คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร” หมายความว่ า คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยโยนก
“ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
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“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะที่รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
“สํานักงานบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า สํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
“ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
“อาจารย์ผ้ ูสอน” หมายความว่า อาจารย์ประจํา หรื อ อาจารย์พิเศษที่ทําหน้ าที่สอนนักศึกษาและรับผิดชอบ
รายวิชาในหลักสูตร
“อาจารย์ประจํา” หมายความว่า อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยที่มีหน้ าที่หลักทางด้ านการสอนและการวิจยั
และปฏิบตั ิหน้ าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ทําหน้ าที่สอนนักศึกษาและรับผิดชอบ
รายวิชาตามความเชี่ยวชาญของตน
“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นอย่างดี ซึ่ง
อาจเป็ นบุคลากรที่ไม่อยูใ่ นสายวิชาการ หรื อเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องพิจารณาด้ านคุณวุฒิและ
ตําแหน่งทางวิชาการ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยโยนก
ข้ อ ๕ ให้ อธิการบดีรักษาการตามข้ อบังคับนี ้
ข้ อ ๖ เพื่อให้ การดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ให้ อธิ การบดีมี
อํานาจออกคําสัง่ ประกาศ หรื อ หลักเกณฑ์เพื่อกําหนดวิธีปฏิบตั ิในรายละเอียดเพิ่มเติมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี ้ หรื อสัง่
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ โดยที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้
การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึง่ มิได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้ และมิได้ มีบงั คับหรื อ
ระเบียบอื่นกําหนดไว้ ให้ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาพิจารณาเป็ นกรณีไป ทังนี
้ ้ต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
หมวด ๒
ระบบการจัดการศึกษา
ข้ อ ๗ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ ใช้ ระบบทวิภาคเป็ นระบบมาตรฐาน มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาใน
ระบบอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดก็ได้
กรณีที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่น จะต้ องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานันไว้
้ ในหลักสูตร
ให้ ชดั เจน รายละเอียดดังกล่าวให้ ประกอบด้ วยรายละเอียดเกี่ยวกับภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา การคิดค่าหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบตั ิ การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม การทํา
โครงการหรื อกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมาย รวมทัง้ รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิต
ระบบทวิภาค
ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่มหาวิทยาลัยนํามาใช้ ในการจัดการศึกษาควรเป็ นระบบมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับ
ในระดับสากล
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ข้ อ ๘ ปี การศึกษาหนึง่ แบ่งออกเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ อันได้ แก่ ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ภาคการศึกษาที่
๒ โดยอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ ๒ ได้ อีก ๑ ภาคการศึกษา
ในภาคการศึก ษาปกติ ห นึ่ง ๆ ต้ อ งมีร ะยะเวลาการศึกษาไม่น้ อ ยกว่า ๑๕ สัป ดาห์ ส่ว นภาคฤดูร้ อนต้ อ งมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์แต่ไม่เกิน ๘ สัปดาห์ ทังนี
้ ้ ชัว่ โมงเรี ยนของรายวิชาที่เปิ ดสอนในภาคฤดูร้อน
ต้ องเท่ากับชัว่ โมงเรี ยนที่เปิ ดสอนในภาคการศึกษาปกติ
ข้ อ ๙ หน่วยที่ใช้ แสดงปริ มาณการศึกษา เรี ยกว่า “หน่วยกิต” การคิดค่าหน่วยกิตที่กําหนดไว้ สําหรับการศึกษา
ในแต่ละรายวิชานัน้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ ช้ เวลาบรรยายหรื ออภิปรายไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๙.๓ การฝึ กงาน ฝึ กภาคสนาม ที่ใช้ เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ
๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๙.๔ การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดที่ได้ รับมอบหมาย ที่ใช้ เวลาทําโครงงานหรื อกิจกรรมนัน้
ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบ ทวิภาค
๙.๕ การค้ นคว้ าอิสระ ที่ใช้ เวลาศึกษาค้ นคว้ าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้ มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๙.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้ เวลาศึกษาค้ นคว้ าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้ มีค่าเท่ากับ ๑
หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้ อ ๑๐ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอาจใช้ ภาษาไทยหรื อภาษาต่างประเทศก็ได้
การเขียนวิทยานิพนธ์หรื อรายงานการค้ นคว้ าอิสระให้ ใช้ ภาษาหลักที่ใช้ ในการจัดการศึกษา
การกําหนดภาษาตามวรรคหนึง่ และวรรคสองต้ องประกาศให้ ผ้ สู มัครเข้ าศึกษาทราบก่อนสมัคร
หมวด ๓
หลักสูตร
ส่ วนที่ ๑ หลักสูตรที่เปิ ดสอน
ข้ อ ๑๑ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็ นดังต่อไปนี ้
๑๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงมุ่งให้ มีความสัมพันธ์ สอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ เน้ นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้ มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้ มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญสามารถปฏิบตั ิงานได้ ดียิ่งขึ ้น และควรเป็ นหลักสูตรการศึกษาที่มีความเบ็ดเสร็ จในตัวเอง
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๑๑.๒ หลัก สูต รปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก มุ่ง ให้ มี ค วามสัม พัน ธ์ ส อดคล้ อ งกับ แผนพัฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็ น
สากล เน้ นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจยั
เพื่อให้ สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ ใหม่ได้ อย่างอิสระรวมทังมี
้ ความสามารถในการสร้ างสรรค์จรรโลงความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์ อื่นได้ อย่างต่อเนื่อง มีคณ
ุ ธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ส่ วนที่ ๒
โครงสร้ างหลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา
ข้ อ ๑๒ โครงสร้ างของหลักสูตรเป็ นดังต่อไปนี ้
๑๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งต้ องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อย
กว่า ๒๔ หน่วยกิต
๑๒.๒ หลัก สูต รปริ ญ ญาโท ให้ มี จํ า นวนหน่ว ยกิ ต รวมตลอดหลัก สูต ร ไม่น้ อยกว่า ๓๖ หน่ว ยกิ ต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็ น ๒ แผน คือ
๑๒.๒.๑ แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังต่อไปนี ้
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซงึ่ มีคา่ เทียบได้ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้
เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ ้นก็ได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้ องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อย
กว่า ๑๒ หน่วยกิต ทังนี
้ ้ต้ องมีจํานวนหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๑๒.๒.๒ แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้ นคว้ า
อิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตแต่ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต สาขาวิชาที่เปิ ดสอนแผน ข ต้ องมีแผน ก ให้ นกั ศึกษาเลือกควบคู่กนั
ไปด้ วย
๑๒.๓ หลักสูตรปริ ญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็ น ๒ แบบ โดยเน้ นการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ชันสู
้ ง คือ
๑๒.๓.๑ แบบ ๑ เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้ เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัย
อาจกําหนดให้ เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทํากิจกรรมทางวิชาอื่นเพิ่มขึ ้นก็ได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้ องมีผลสัมฤทธิ์
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังต่อไปนี ้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้ าศึกษาที่สาํ เร็ จปริ ญญาโท จะต้ องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้ าศึกษาที่สาํ เร็ จปริ ญญาตรี จะต้ องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
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๑๒.๓.๒ แบบ ๒ เป็ นแผนการศึก ษาที่ เ น้ น การวิ จัย โดยมีก ารทํ า วิท ยานิ พ นธ์ ที่มี คุณภาพสูง และก่อ ให้ เ กิ ด
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้ าศึกษาที่สําเร็ จปริ ญญาโท จะต้ องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิ ต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้ าศึกษาที่สําเร็ จปริ ญญาตรี จะต้ องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิ ต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ ต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้ อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษา ให้ เป็ นไปตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ดังต่อไปนี ้
๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง ให้ ใช้ เวลาศึกษาอย่างน้ อย ๑ ภาค
การศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
๑๓.๒ หลักสูตรปริ ญญาโท ให้ ใช้ เวลาศึกษาอย่างน้ อย ๓ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
๑๓.๓ หลักสูตรปริ ญญาเอก ให้ ใช้ เวลาศึกษาอย่างน้ อย ๔ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษา
สําหรับผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ ไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสําหรับผู้สาํ เร็ จการศึกษาขันปริ
้ ญญาโท
๑๓.๔ สําหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสําเร็ จการศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่กําหนด คณะกรรมการบริ หารบัณฑิต
วิทยาลัยอาจผ่อนผันให้ นกั ศึกษาขยายเวลาการศึกษาต่อได้ ครัง้ ละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๒ ครัง้
นักศึกษาจะได้ รับอนุมตั ิให้ ขยายเวลาการศึกษาต่อได้ วิทยานิพนธ์ต้องมีความก้ าวหน้ าอย่างเด่นชัด และมีความ
จําเป็ นทางวิชาการ หรื อ มีเหตุสดุ วิสยั
๑๓.๕ กรณีที่นกั ศึกษาปริ ญญาเอกไม่สามารถสําเร็ จการศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่กําหนด สําหรับนักศึกษา
ปริ ญญาเอกที่รับจากผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาจได้ รับพิจารณาให้ สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทได้ ส่วน
นักศึกษาปริ ญญาเอกที่รับจากผู้สาํ เร็ จการศึกษาขันปริ
้ ญญาโท อาจแสดงความจํานงขอสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
โทในหลักสูตรที่ศกึ ษาอยูอ่ ีกปริ ญญาหนึง่ ได้ โดยต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขการสําเร็ จการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร
การดําเนินการตามข้ อ ๑๓.๔ และ ๑๓.๕ ให้ อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
หมวด ๔
อาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา
____________________
ข้ อ ๑๔ อาจารย์ผ้ สู อนต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
๑๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ ง และหลักสูตรปริ ญญาโท อาจารย์ผ้ สู อน
ต้ องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อ เป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิ ช านัน้ หรื อสาขาวิ ช าที่ส ัม พัน ธ์ กัน และต้ อ งมีป ระสบการณ์ ด้ านการสอนและการทํ าวิ จัย ที่มิ ใ ช่ ส่ว นหนึ่ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๑๔.๒ หลักสูตรปริ ญญาเอก อาจารย์ผ้ สู อนต้ องมีคณ
ุ วุฒิไม่ตํ่ากว่าปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์ กนั และต้ องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและการทําวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
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ข้ อ ๑๕ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ต้ องเป็ นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์
ในการทําวิจยั ที่ไม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ข้ อ ๑๖ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ได้ แก่ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้ องเป็ นอาจารย์ประจําเท่านัน้ ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็ น
อาจารย์ประจําหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอาจเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักก็ได้ ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นบุคลากรประจําในมหาวิทยาลัย
เท่านัน้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอาจเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วมก็ได้ โดยอาจเป็ นบุคลากรประจําในมหาวิทยาลัย
หรื อ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้ องเป็ นผู้ท่มี ีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สงู ในสาขาวิชานัน้ ๆ เป็ นที่ยอมรับใน
ระดับ หน่ว ยงานหรื อ ระดับ กระทรวงหรื อ วงการวิ ช าชี พ ด้ า นนัน้ ๆ เที ย บได้ ไ ม่ตํ่ า กว่า ตํ า แหน่ง ระดับ ๙ ขึน้ ไป ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกําหนด
ในกรณีที่มีความจําเป็ นอย่างยิ่ง เป็ นสาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาอาจ
แต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิภายนอกทําหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม ให้ ทําหน้ าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
หลักได้ โดยอนุโลม
ข้ อ ๑๗ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) ให้ คําปรึ กษาการจัดทําโครงร่ างวิทยานิพนธ์ แก่นกั ศึกษาและจัดให้ มีการเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
(๒) รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้ สอดคล้ องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านแล้ ว
และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
(๓) ให้ คําแนะนําและเป็ นที่ปรึ กษาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั ตลอดจนวิธีการทาง
สถิติ รวมทังแก้
้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
(๔) ให้ คํ าแนะนํ าและเป็ นที่ป รึ ก ษาเกี่ ย วกับการแปลความหมายข้ อมูลและผลการวิ เคราะห์ ทางสถิ ติ การ
อภิปรายผล และการเขียนบทคัดย่อ ตลอดจนการใช้ ภาษาและการเขียนรายงานผลการศึกษาที่ถูกต้ องเหมาะสมตาม
รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
(๕) ให้ คําแนะนําและเป็ นที่ปรึกษาแก่นกั ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์และการใช้ ภาษา
(๖) ติดตามการดําเนินงานวิจยั ให้ เป็ นไปตามแผนงานและประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ทกุ ภาคการศึกษา และ
ต้ องรายงานความก้ าวหน้ าและผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจนกว่าวิทยานิพนธ์ ดงั กล่าวจะเสร็ จ
สมบูรณ์
(๗) ให้ ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์
(๘) ให้ ความเห็นชอบในการสอบวัดคุณสมบัติ
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(๙) เป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเข้ าสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในความดูแล
(๑๐) ให้ คําแนะนําและคําปรึ กษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี ้และตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
ข้ อ ๑๘ อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระต้ องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์ กัน และต้ องมีประสบการณ์
ด้ านการสอนและการทําวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระมีหน้ าที่ตามข้ อ ๑๗ โดยอนุโลม
ข้ อ ๑๙ อาจารย์ผ้ สู อบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้ วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
อาจารย์ผ้ สู อบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์ กัน และต้ องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ข้ อ ๒๐ อาจารย์ผ้ สู อบการค้ นคว้ าอิสระต้ องเป็ นอาจารย์ประจํา หรื ออาจมีผ้ ทู รงคุณวุฒิภายนอกร่วมด้ วยก็ได้
อาจารย์ผ้ สู อบการค้ นคว้ าอิสระต้ องมีคณ
ุ วุฒิไม่ตํ่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์ กนั และต้ องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และการทําวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ข้ อ ๒๑ อาจารย์ผ้ สู อบวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ผ้ สู อบการค้ นคว้ าอิสระ มีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระ ความรอบรู้เกี่ยวกับเนื ้อหา
กระบวนการทําวิจัย ตลอดจนระเบียบวิธีการทางสถิติ ความสามารถในการนําเสนอผลงานทังในด้
้ านการพูดและการ
เขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริ บในการตอบคําถาม
(๒) พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการเขียน การใช้ เอกสาร อ้ างอิงและการเขียนบทคัดย่อ
(๓) ลงมติตดั สินผลการสอบ
ข้ อ ๒๒ ในกรณีหลักสูตรปริ ญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม อาจารย์ผ้ สู อบวิทยานิพนธ์ หรื อ
อาจารย์ผ้ ูสอนที่มีคุณสมบัติตามข้ อ ๑๔.๒ มหาวิทยาลัยอาจแต่งตังผู
้ ้ เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ านแทนเป็ นกรณี ไป ทัง้ นี ้โดย
ความเห็นของสภามหาวิทยาลัย และต้ องแจ้ งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ รับทราบการแต่งตังนั
้ นด้
้ วย
ผู้ได้ รับปริ ญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์พิเศษให้ ประเมินผลงานทางวิชาการให้ เทียบเคียงได้ กบั ผลงานของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรื อตําแหน่งที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่นที่เทียบเคียงและยอมรับให้ เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาวิชา
ข้ อ ๒๓ อาจารย์ประจํา ๑ คน ให้ เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกได้
ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศกั ยภาพพร้ อมที่จะดูแลนักศึกษาได้ มากกว่า ๕ คน ให้ คณะกรรมการ
บริ หารบัณฑิตศึกษาอนุมตั ิให้ อาจารย์ประจําในหลักสูตรนันเป็
้ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติมได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่
เกิน ๑๐ คน
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ข้ อ ๒๔ อาจารย์ประจํา ๑ คน ให้ เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระของนักศึกษาปริ ญญาโทได้
ไม่เกิน ๑๕ คน
หากอาจารย์ประจําเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาทัง้ วิทยานิพนธ์ และ การค้ นคว้ าอิสระ ให้ คิดสัดส่วนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้ กบั นักศึกษาที่ค้นคว้ าอิสระ ๓ คน
ข้ อ ๒๕ ภาระงานที่ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระให้ นับรวมจํ านวนนักศึกษาเก่ าที่ยังไม่สําเร็ จ
การศึกษาด้ วย
หมวด ๕
นักศึกษา
ส่ วนที่ ๑
การรับเข้ าเป็ นนักศึกษา
ข้ อ ๒๖ ประเภทของนักศึกษาแบ่งเป็ น ๒ ประเภท ได้ แก่
๒๖.๑ นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้ าศึกษาโดยสมบูรณ์ หรื อรับเข้ าเป็ นนักศึกษาทดลองศึกษา
ตามเงื่อนไขที่สาขาวิชากําหนด และเมื่อผ่านการประเมินผลจะได้ รับเข้ าเป็ นนักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชา
ต่าง ๆ เพื่อรับประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญา
ปริ ญญา
สถาบัน

๒๖.๒ นัก ศึกษาวิส ามัญ คือ บุค คลที่ ม หาวิ ทยาลัย รั บเข้ า เป็ นนักศึก ษาโดยไม่ข อรั บ ประกาศนี ยบัต รหรื อ
นักศึกษาวิสามัญจําแนกได้ เป็ น ๓ ประเภท ได้ แก่ ผู้ร่วมฟั งการบรรยาย นักศึกษาทําวิจยั และ นักศึกษาเรี ยนข้ าม

ข้ อ ๒๗ ผู้เข้ าศึกษาต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๒๗.๑ ผู้เข้ าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้ องเป็ นผู้สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
และมีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร
๒๗.๒ ผู้เ ข้ า ศึก ษาหลัก สูต รปริ ญ ญาโทต้ อ งเป็ นผู้สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่า และมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร
๒๗.๓ ผู้เข้ า ศึกษาหลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต ชัน้ สูงต้ อ งเป็ นผู้สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อ
เทียบเท่า และมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร
๒๗.๔ ผู้เข้ าศึกษาหลักสูตรปริ ญญาเอกต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรนัน้ ๆ ดังต่อไปนี ้
๒๗.๔.๑ ผู้เข้ าศึกษาแบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ ต้ องเป็ นผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
๒๗.๔.๒ ผู้เข้ าศึกษาแบบ ๑.๒ และ แบบ ๒.๒ ต้ องเป็ นผู้สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าที่มีผล
การเรี ยนเฉลีย่ สะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรอาจกําหนดคุณสมบัติอื่น ๆ ซึง่ ไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้เพิ่มเติมได้
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ข้ อ ๒๘ การรั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาในแต่ ล ะปี การศึ ก ษาให้ เ ป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริ ห าร
บัณฑิตศึกษา
ให้ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาเป็ นผู้อนุมตั ิการรับเข้ าศึกษา
ข้ อ ๒๙ ให้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ ๒๗ เข้ าเป็ นนักศึกษา
โดยมี ก ารทดสอบซึ่ ง อาจเป็ นการสอบข้ อ เขี ย น การสอบสัม ภาษณ์ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
บัณฑิตศึกษากําหนด
กรณี ที่ผ้ ูสมัครกําลังรอผลการศึกษา การรั บเข้ าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ แสดงหลักฐานว่าสําเร็ จ
การศึกษาแล้ ว และมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ข้ อ ๓๐ การรั บ บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาต้ อ งได้ รั บ การอนุมัติ จ ากคณะกรรมการบริ ห าร
บัณฑิตศึกษา
ผู้ที่ได้ รับพิจารณาให้ เข้ าศึกษาต้ องรายงานตัวเพื่อขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาตามวันและเวลาที่คณะกรรมการ
บริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด มิฉะนันจะถื
้ อว่าสละสิทธิ์
ส่ วนที่ ๒
การลงทะเบียนเรียน
ข้ อ ๓๑ การลงทะเบียนเรี ยน แบ่งออกเป็ น ๔ ประเภท ได้ แก่
๓๑.๑ การลงทะเบียนเรี ยนโดยนับหน่วยกิต
๓๑.๒ การลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต
๓๑.๓ การลงทะเบียนเรี ยนเพื่อร่วมฟั งการบรรยาย
๓๑.๔ การลงทะเบียนเรี ยนเพื่อใช้ บริ การของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๓๒ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วย
กิต สําหรับภาคฤดูร้อน ให้ นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
การลงทะเบี ย นเรี ย นซึ่ ง ไม่ เ ป็ นไปตามวรรคหนึ่ ง จะกระทํ า ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากประธานคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตร
ข้ อ ๓๓ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนแบบไม่นบั หน่วยกิต หรื อ ลงทะเบียนเรี ยนเพื่อร่ วมฟั งการบรรยายได้ ก็
ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชานันและประธานคณะกรรมการบริ
้
หารหลักสูตรก่อน และต้ องชําระ
ค่าลงทะเบียนเรี ยนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๓๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการศึกษาหรื อเทียบเท่าในสถาบันอื่นเพื่อ
นับเป็ นวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่กําลังศึกษาก็ได้
การลงทะเบียนเรี ยนตามวรรคหนึง่ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
ข้ อ ๓๕ ในภาคการศึกษาที่นกั ศึกษาไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรี ยน หรื อ มีผลการเรี ยนเป็ น IP นักศึกษาต้ อง
ลงทะเบียนเรี ยนเพื่อใช้ บริ การของมหาวิทยาลัยและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สํานักวิชาการ : สํานักงานหลักสู ตรและการเรียนการสอน

Nation University

คู่มอื อาจารย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

: 129

ข้ อ ๓๖ นักศึกษาอาจขอเพิ่ม ขอลด หรื อ ขอเพิกถอนรายวิชาได้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากประธานคณะ
กรรมการบริ ห ารหลัก สูต รหรื อ ผู้ที่ ป ระธานคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รมอบหมายและเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
การขอลดและขอเพิก ถอนรายวิชาต้ องมีรายวิช าที่ล งทะเบีย นในภาคการศึกษานัน้ เหลืออยู่ไม่น้ อยกว่า ๑
รายวิชา
ส่ วนที่ ๓
การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่ วยกิต
ข้ อ ๓๗ นักศึกษาสามารถขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตได้ ภายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็ นรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรื อ เทียบเท่าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
ขอเทียบ

(๒) เป็ นรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาที่มีเนื ้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาที่

ข้ อ ๓๘ นัก ศึ ก ษาอาจเที ย บวิ ช าเรี ย นและโอนหน่ ว ยกิ ต ได้ หากเคยศึ ก ษาและสอบผ่ า นรายวิ ช าระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อ ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเนื ้อหารายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่นนั ้
โดยมีผลการศึกษาเป็ น S หรื อไม่ตํ่ากว่า B หรื อเทียบเท่า
รายวิชาที่นํามาเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตได้ ต้องเป็ นรายวิชาที่ได้ ศึกษามาแล้ วไม่เกิน ๕ ปี นับแต่ภาค
การศึกษาที่ขอยกเว้ น
การเทียบโอนรายวิชาให้ กระทําได้ ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทังหมดในหลั
้
กสูตรที่กําลัง
ศึกษาอยูโ่ ดยไม่นบั หน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระ
ข้ อ ๓๙ นักศึกษาอาจขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตเพื่อเปลี่ยนสาขาวิชาได้ หากรายวิชาในสาขาวิชาที่
กําลังศึกษาสามารถเทียบรายวิชาเทียบเท่ากับสาขาวิชาใหม่ได้ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตโดยมีผลการศึกษาเป็ น S หรื อไม่
ตํ่ากว่า B หรื อเทียบเท่า
รายวิชาที่นํามาเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตเพื่อเปลีย่ นสาขาวิชาได้ ต้องเป็ นรายวิชาที่ได้ ศกึ ษามาแล้ วไม่เกิน
๓ ปี นับแต่ภาคการศึกษาที่ขอเปลีย่ นสาขาวิชาและต้ องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้ วไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
การเทียบโอนรายวิชาให้ กระทําได้ ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทังหมดในหลั
้
กสูตรที่กําลัง
ศึกษาอยูโ่ ดยไม่นบั หน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระ
ข้ อ ๔๐ นักศึกษาอาจขอเทียบโอนความรู้และการให้ หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย
หรื อ การเทียบประสบการณ์จากการทํางานได้ วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ ในแต่ละรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชา
และเกณฑ์การตัดสินของการประเมินให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
ผลการประเมินจะต้ องเทียบได้ ไม่ตํ่ากว่า B จึงจะให้ จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชานัน้
การเทียบโอนรายวิชาให้ กระทําได้ ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทังหมดในหลั
้
กสูตรที่กําลัง
ศึกษาอยูโ่ ดยไม่นบั หน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระ
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ข้ อ ๔๑ นักศึกษาที่ขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตต้ องใช้ เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้ อย ๑ ปี
การศึกษา และลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาหรื อวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้ าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
ข้ อ ๔๒ การขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต ต้ องกระทําภายในภาคการศึกษาแรกที่นกั ศึกษาลงทะเบียน
เรี ยนโดยต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาอาจกําหนดให้ มีการทดสอบความรู้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการ
เทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตก็ได้
ข้ อ ๔๓ ในกรณีที่มีการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต เมื่อนักศึกษาได้ ศกึ ษาและสอบผ่านรายวิชาอื่นที่ไม่ได้
เทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ ว ให้ ถือว่าได้ ศกึ ษาและสอบผ่านรายวิชา
ในหลักสูตรครบถ้ วนตามจํานวนหน่วยกิตรายวิชารวมในหลักสูตรนันแล้
้ ว เว้ นแต่ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตวิทยาลัยจะกําหนดให้ ศกึ ษารายวิชาอื่นเพิ่มเติม
ข้ อ ๔๔ การแสดงผลการเรี ยนในใบแสดงผลการเรี ยนให้ แยกรายวิชาที่ได้ รับการเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วย
กิตไว้ ตา่ งหาก โดยให้ ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรายวิชาที่นํามาเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต และให้ ระบุรายวิชาที่
ได้ รับการเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตพร้ อมสัญลักษณ์คะแนน
กรณีที่เป็ นการเทียบโอนความรู้และการให้ หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการ
เทียบประสบการณ์จากการทํางาน ให้ แสดงผลการเรี ยนดังต่อไปนี ้
(๑) หน่วยกิตที่ได้ จากการทดสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) ให้ บนั ทึก CS (Credits from
Standardized Test)
(๒) หน่วยกิตที่ได้ จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Tests) ให้ บนั ทึก CE
(Credits from Exam)
(๓) หน่วยกิตที่ได้ จากการประเมินการศึกษาหรื อการอบรมโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย (Evaluation of
Non-Sponsored Training) ให้ บนั ทึกเป็ น CT (Credits from Training)
(๔) หน่วยกิตที่ได้ จากการเสนอแฟ้ มสะสมงาน (Portfolio) ให้ บนั ทึกเป็ น CP (Credits from Portfolio)
รายวิชาที่ได้ รับการเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตจะไม่นํามาคํานวณคะแนนเฉลีย่ สะสม
ส่ วนที่ ๔
การลงทะเบียนเรียนซํา้
ข้ อ ๔๕ นักศึกษาที่ได้ รับผลการประเมินตํ่ากว่า C หรื อได้ รับผลการประเมินเป็ น U หรื อ W ในรายวิชาบังคับต้ อง
ลงทะเบียนรายวิชานันซํ
้ ้าจนกว่าจะได้ รับผลการประเมินเป็ นสัญลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า C หรื อได้ รับผลการประเมินเป็ น S
มิฉะนันจะไม่
้
สาํ เร็ จการศึกษา
ข้ อ ๔๖ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าในรายวิชาที่สอบได้ ตํ่ากว่า B ได้
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าโดยเลือกเรี ยนรายวิชาอืน่ ในหมวดเดียวกันและมีลกั ษณะเนื ้อหาคล้ ายคลึงแทน
กันได้ โดยต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
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ข้ อ ๔๗ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าได้ ต่อเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
และต้ องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าในรายวิชาใดจะกระทําได้ เฉพาะในภาคการศึกษาที่เปิ ดรายวิชานันเป็
้ นปกติเท่านัน้
ข้ อ ๔๘ ผลการเรี ยนในรายวิชาเดิมที่ลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าจะถูกปรับเปลี่ยนเป็ นสัญลักษณ์ R แล้ วแสดงผลการ
เรี ยนใหม่ทดแทนผลการเรี ยนในรายวิชาเดิม
ในกรณีที่ผลการเรี ยนใหม่ต่าํ กว่าผลการเรี ยนเดิม ให้ คงใช้ ผลการเรี ยนเดิม
ในกรณีที่มีการลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าหลายครัง้ ให้ ใช้ ผลการเรี ยนที่มีแต้ มระดับคะแนนสูงสุด
ส่ วนที่ ๕
สถานภาพนักศึกษา
ข้ อ ๔๙ สถานภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ได้ แก่
๔๙.๑ นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาที่มคี ะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐
๔๙.๒ นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ คือ นักศึกษาที่มคี ะแนนเฉลีย่ สะสมตํ่ากว่า ๓.๐๐
ข้ อ ๕๐ นัก ศึ ก ษาอาจขอลาการศึ ก ษาได้ โดยยื่ น คํ า ร้ องเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรเสนอต่ อ ประธานคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตร โดยระบุเหตุผลและเอกสารหลักฐานประกอบการลาอย่างชัดเจน
แม้ ว่านักศึกษาจะได้ รับอนุญาตให้ ลาระหว่างภาคการศึกษา การลากิจและลาป่ วย นักศึกษาจะมีสิทธิ สอบก็
ต่อเมื่อนักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทังหมดในวิ
้
ชานัน้
ข้ อ ๕๑ นักศึกษาที่จะลาพักการศึกษาต้ องเสียค่าธรรมเนียมการรักษาสถานสภาพนักศึกษาตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่ได้ ลงทะเบียนเรี ยนไปก่อนแล้ วจะต้ องลดหรื อขอเพิกถอนรายวิชาเหล่านันทั
้ งหมดก่
้
อนจึงจะมีสิทธิ์ลา
พักการศึกษา
นักศึกษาที่ไม่เคยลงทะเบียนเรี ยนหรื อไม่มีหน่วยกิตสะสม จะขอลาพักการศึกษาติดต่อกัน ๒ ภาคการศึกษา
ไม่ได้ เว้ นแต่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
ข้ อ ๕๒ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะขอลาออกจากการเป็ นนั ก ศึ ก ษาจะต้ องยื่ น คํ า ร้ องต่ อ ประธานคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรโดยระบุเหตุผลในการขอลาออกอย่างชัดเจน
เมื่ อ ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ให้ นํ า เรื่ อ งเสนอคณะกรรมการบริ ห าร
บัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ข้ อ ๕๓ นักศึกษาจะพ้ นสถานภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(๑) สําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ผลการเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๐๐ ภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของแต่ละหลักสูตรนับจาก
วันที่นกั ศึกษาขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
(๓) ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
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(๔) ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย เป็ นเวลาติดต่อกัน ๓๐ วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ลงทะเบียนเรี ยน
(๕) เป็ นผู้กระทําผิดกฎหมายหรื อศีลธรรมอย่างร้ ายแรงหรื อสร้ างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
หรื อกระทําผิดต่อระเบียบวินยั อย่างร้ ายแรง
(๖) เสียชีวิต
การพ้ นสถานสภาพการเป็ นนักศึกษาตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หาร
บัณฑิตศึกษา
นักศึกษาที่พ้นสถานสภาพการเป็ นนักศึกษาตาม (๒) และ (๓) อาจขอคืนสถานภาพการเป็ นนักศึกษาได้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
หมวด ๖
การสอนและการสอบ
ส่ วนที่ ๑
การสอนและการสอบรายวิชา
ข้ อ ๕๔ การจัดการเรี ยนการสอน และการกําหนดตารางสอนและอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร
บัณฑิตศึกษา
ข้ อ ๕๕ การสอบรายวิชาเป็ นการสอบเพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้ ในรายวิชานันโดยอาจเป็
้
นการสอบข้ อเขียน
หรื อการวัดผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ทังนี
้ ้ต้ องแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบล่วงหน้ าตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดภาคการศึกษาปกติหรื อภาคฤดู
ร้ อน
นักศึกษาต้ องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน เว้ นแต่เป็ นรายวิชาที่เป็ นการลงทะเบียนเรี ยนเพื่อร่ วม
ฟั ง หรื อได้ เพิกถอนรายวิชานันอย่
้ างถูกต้ อง หรื อเป็ นกรณีที่นกั ศึกษาได้ รับอนุมตั ิให้ ลาพักการศึกษา
ข้ อ ๕๖ นักศึกษาต้ องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาทังหมดของแต่
้
ละรายวิชาจึงจะมีสิทธิ์
เข้ าสอบในรายวิชานันได้
้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ผ้ สู อนให้ เข้ าสอบได้
ข้ อ ๕๗ กําหนดการสอบประจําภาคการศึกษาให้ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
กําหนดการสอบระหว่างภาคการศึกษาให้ อยูใ่ นดุลพินิจของอาจารย์ผ้ สู อน
ส่ วนที่ ๒
การสอบประมวลความรู้
ข้ อ ๕๘ การสอบประมวลความรู้สาํ หรับหลักสูตรปริ ญญาโท (Comprehensive Examination) เป็ นการทดสอบ
ความรู้ที่ได้ ศกึ ษาในหลักสูตร ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื ้อหา และความสามารถในประยุกต์ใช้
ความรู้ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การสอบประมวลความรู้ อาจเป็ นการสอบข้ อเขียน และ/หรื อ การสอบปากเปล่าตามที่คณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู้กําหนด
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ข้ อ ๕๙ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้ วย ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรหรื อผู้ที่
ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมอบหมายเป็ นประธาน อาจารย์ผ้ สู อนที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมอบหมาย
อย่างน้ อย ๒ คน เป็ นกรรมการ และอาจมีผ้ ทู รงคุณวุฒิภายนอกอีก ๑ คนเป็ นกรรมการก็ได้
ให้ คณบดีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประกาศรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
ข้ อ ๖๐ ให้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจัดให้ มีการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาละ ๑ ครัง้ โดยให้
ประกาศช่วงเวลาที่จะจัดสอบก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรี ยนปกติของภาคการศึกษาต้ น
ข้ อ ๖๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู้ให้ ยื่นคําร้ องต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและ
ชําระค่าธรรมเนียมการสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาจะเข้ าสอบประมวลความรู้ ได้ ก็ต่อเมื่อสอบผ่านรายวิชาครบถ้ วนตามหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ โดยมีผลการประเมินรายวิชาบังคับไม่ตํ่ากว่า C
ข้ อ ๖๒ เมื่อได้ ดําเนินการสอบประมวลความรู้ แล้ วเสร็ จ ให้ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ รายงานผลการ
สอบต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพื่ออนุมตั ผิ ลการ
สอบประมวลความรู้
ข้ อ ๖๓ นักศึกษาที่เข้ าสอบประมวลความรู้ แล้ วได้ สญ
ั ลักษณ์ U อาจยื่นคําร้ องตามข้ อ ๖๒ วรรคหนึ่งได้ อีก ๒
ครัง้ เว้ นแต่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเห็นว่ามีเหตุอนั จําเป็ นและสมควรที่จะได้ รับการผ่อนผัน อาจยื่นคําร้ องภายหลัง
กําหนดเวลาดังกล่าวได้
หากผลปรากฎว่ายังได้ รับสัญลักษณ์ U อีก ๒ ครัง้ ให้ ผ้ นู นพ้
ั ้ นจากสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ส่ วนที่ ๓
การสอบวัดคุณสมบัติ
ข้ อ ๖๔ การสอบวัดคุณสมบัติสาํ หรับหลักสูตรปริ ญญาเอก (Qualifying Examination) เป็ นการสอบวัดความรู้
พื ้นฐาน ทักษะเชิงวิเคราะห์ และศักยภาพของนักศึกษาในการทํางานวิจัยโดยอิสระ เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความ
พร้ อมของนักศึกษาที่จะศึกษาในระดับปริ ญญาเอก
การสอบวัดคุณสมบัติให้ กระทําโดยการสอบข้ อเขียน และจะมีการสอบปากเปล่าด้ วยหรื อไม่ก็ได้
การสอบวัดคุณสมบัติให้ กระทําโดยคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
อนุโลม

ข้ อ ๖๕ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติให้ มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คนโดยมีองค์ประกอบตามข้ อ ๕๙ โดย
ให้ คณบดีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประกาศรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

ข้ อ ๖๖ ให้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจัดให้ มีการสอบวัดคุณสมบัติภาคการศึกษาละ ๑ ครัง้ โดยให้ ประกาศ
ช่วงเวลาที่จะจัดสอบก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรี ยนปกติของภาคการศึกษาต้ น
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ข้ อ ๖๗ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบวัดคุณสมบัติให้ ยื่นคําร้ องต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและ
ชําระค่าธรรมเนียมการสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาจะเข้ าสอบวัดคุณสมบัติได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและได้
ลงทะเบียนรายวิชาการสอบวัดคุณสมบัติในภาคการศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติรวมทัง้ ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
๖๗.๑ นักศึกษาที่เข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริ ญญาโท หรื อ ปริ ญญาตรี ที่มีผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเกียรตินิยมขึ ้นไป
สามารถยื่นคําร้ องขอสอบวัดคุณสมบัติได้ ตงแต่
ั ้ ภาคการศึกษาแรกที่เข้ าศึกษา
๖๗.๒ นักศึกษาที่เข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริ ญญาตรี ที่มีผลการเรี ยนตํ่ากว่าระดับปริ ญญาเกียรตินิยมต้ องลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาในหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๑๒ หน่วยกิ ตและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ ขึน้ ไป จึงจะยื่นคําร้ องขอสอบวัด
คุณสมบัติได้
ข้ อ ๖๘ เมื่อได้ ดําเนินการสอบวัดคุณสมบัติแล้ วเสร็ จ ให้ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติรายงานผลการสอบ
ต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพื่ออนุมตั ผิ ลการ
สอบวัดคุณสมบัติ
ข้ อ ๖๙ นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติแล้ วได้ สญ
ั ลักษณ์ U อาจยื่นคําร้ องตามข้ อ ๖๗ วรรคหนึ่งได้ อีก ๑ ครัง้
ภายในภาคการศึกษาถัดไป เว้ นแต่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเห็นว่ามีเหตุอนั จําเป็ นและสมควรที่จะได้ รับการผ่อนผัน
อาจยื่นคําร้ องภายหลังกําหนดเวลาดังกล่าวได้
หากผลปรากฎว่ายังได้ รับสัญลักษณ์ U อีก คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรอาจเสนอคณะกรรมการบริ หาร
บัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิโอนนักศึกษาไปเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโทได้
ส่ วนที่ ๔
การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
ข้ อ ๗๐ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เป็ นการสอบวัดความรู้ความเข้ าใจของนักศึกษาในเรื่ องที่เกี่ยวกับประเด็น
ปั ญหา ระเบียบวิธีการวิจยั วิธีการและเทคนิคที่ใช้ ในการแก้ ปัญหางานวิจยั
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปริ ญญาเอกต้ องมีการสอบความรู้พื ้นฐานและความรู้เชิงลึกที่จําเป็ นใน
การทําวิทยานิพนธ์เพื่อให้ แน่ใจว่านักศึกษามีความรู้ที่จําเป็ นเพียงพอในการทํางานวิจยั
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ กระทําโดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ข้ อ ๗๑ ให้ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาแต่งตังคณะกรรมการสอบโครงร่
้
างวิทยานิพนธ์ ซึ่งอย่างน้ อยต้ อง
ประกอบด้ วยกรรมการดังต่อไปนี ้
(๑) ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร หรื อ ผู้ท่ีประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมอบหมายเป็ น
ประธาน
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) ในกรณีเช่นนี ้ ให้ นบั เป็ น ๑ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้ อย ๑ คน
กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ ๑๙ วรรคสองโดยอนุโลม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะทําหน้ าที่เป็ นประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มิได้
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ข้ อ ๗๒ ให้ คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) สอบวัดความรู้ความเข้ าใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจยั ให้ สอดคล้ องกับระยะเวลาในการ
ทําวิจยั และประโยชน์ที่ได้ รับจากการวิจยั
(๒) เสนอผลการสอบต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ข้ อ ๗๓ นัก ศึก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะสอบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ ส่ง โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ เ ห็ น ชอบแล้ ว แก่ สํา นัก งานบัณ ฑิ ต ศึก ษาเป็ นการล่ว งหน้ า และต้ อ งชํ า ระค่า ธรรมเนี ย มการสอบตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาต้ องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ตามหลักเกณฑ์และภายใน
กําหนดเวลาที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
ข้ อ ๗๔ เมื่อได้ ดําเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ วเสร็ จ ให้ คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์รายงาน
ผลการสอบต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพื่ออนุมตั ิผลการ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ข้ อ ๗๕ นักศึกษาต้ องได้ รับอนุมตั โิ ครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
กําหนดและต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(๑) นัก ศึกษาหลักสูตรปริ ญ ญาโทต้ องได้ รั บอนุมัติ โครงร่ างวิท ยานิ พนธ์ ภ ายใน ๒ ปี การศึก ษานับแต่ภ าค
การศึกษาแรกที่เข้ าศึกษา
(๒) นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาเอกต้ องได้ รับอนุมัติโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ภายใน ๓ ปี การศึกษานับแต่ภาค
การศึกษาแรกที่เข้ าศึกษา
คณะกรรมการบริ ห ารหลักสูต รโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารบัณ ฑิ ต ศึก ษาอาจกํ า หนดให้
นักศึกษาต้ องสอบและได้ รับอนุมตั ิโครงร่างวิทยานิพน์กอ่ นกําหนดเวลาได้
นักศึกษาที่ไม่ได้ รับอนุมัติโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ภายในกํ าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ พ้นสถานภาพการเป็ น
นักศึกษา เว้ นแต่มีเหตุอนั จําเป็ นและสมควร คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร
บัณฑิตศึกษาอาจขยายกําหนดเวลาต่อไปอีก ๑ ภาคการศึกษาได้
ข้ อ ๗๖ เมื่อ โครงร่ างวิท ยานิพ นธ์ ได้ รับ อนุมัติแ ล้ ว ให้ ค ณะกรรมการบริ หารหลัก สูต รจัด ทํา ประกาศหัว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทําวิทยานิพนธ์ พร้ อมทังรายชื
้
่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สง่ ให้
สํานักงานบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ตอ่ ไป
การเปลีย่ นแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรื อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ กระทําได้ เฉพาะในกรณีที่มี
เหตุผลและความจํ าเป็ น โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและคณะกรรมการบริ หาร
บัณฑิตศึกษาโดยลําดับ
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ส่ วนที่ ๕
การสอบวิทยานิพนธ์

ข้ อ ๗๗ การสอบวิทยานิพนธ์เป็ นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา ประกอบด้ วยการตรวจ
อ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ ของนักศึกษาด้ วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณา
ผลงานโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ข้ อ ๗๘ ให้ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาแต่งตังคณะกรรมการสอบวิ
้
ทยานิพนธ์โดยหลักสูตรปริ ญญาโทให้
มีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน หลักสูตรปริ ญญาเอกให้ มีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่
เกิน ๗ คน โดยต้ องแต่งตังอาจารย์
้
ประจําอย่างน้ อย ๒ คนเป็ นกรรมการ

ประธาน

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยกรรมการดังต่อไปนี ้
(๑) ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร หรื อ ผู้ที่ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมอบหมายเป็ น
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) ในกรณีเช่นนี ้ ให้ นบั เป็ น ๑ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้ อย ๑ คน

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ อาจมีการแต่งตังกรรมการให้
้
มีจํานวนมากกว่า
ที่กําหนดไว้ ก็ได้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะทําหน้ าที่เป็ นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มิได้
ข้ อ ๗๙ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มีหน้ าที่ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ ประชุมปรึ กษาระหว่างกรรมการในวัน
สอบวิทยานิพนธ์ และทดสอบความรู้ นักศึกษาด้ วยการซักถามหรื อด้ วยวิธีการใด ๆ รวมทังอนุ
้ มตั ิการปรับเปลี่ยนหัวข้ อ
วิทยานิพนธ์ซงึ่ ไม่มีผลกระทบต่อแนวทางการวิจยั ที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ ก่อนหน้ านัน้
ในกรณีที่มีการปรั บเปลี่ยนหัวข้ อวิทยานิพนธ์ ประธานคณะกรรมการสอบต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรทราบด้ วย
ข้ อ ๘๐ นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ ก็ตอ่ เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
(๑) ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาครบถ้ วนตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร
(๒) โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วันก่อนวันสอบ
วิทยานิพนธ์
(๓) มีหลักฐานแสดงว่าได้ สง่ บทความวิจยั ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ให้ วารสารทางวิชาการพิจารณาเพื่อ
การตีพิมพ์แล้ ว หรื อได้ รับให้ ไปเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
กําหนด
ข้ อ ๘๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบวิทยานิพนธ์ ให้ สง่ ร่ างวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เห็นชอบ
แล้ วแก่สาํ นักงานบัณฑิตศึกษาเป็ นการล่วงหน้ าและต้ องชําระค่าธรรมเนียมการสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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ข้ อ ๘๒ การสอบวิทยานิพนธ์ให้ กระทําโดยเปิ ดเผย และบุคคลภายนอกอาจเข้ ารับฟั งได้ โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์
ระดับปริ ญญาเอกซึง่ มีการเสนอผลงานวิจยั ที่สามารถตรวจสอบได้ เว้ นแต่มีความจําเป็ นต้ องพิทกั ษ์ ข้อมูลส่วนหนึง่ ส่วนใด
ของวิทยานิพนธ์ไว้ เป็ นความลับ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรื ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจสัง่ เป็ นอย่างอื่นได้
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอํานาจอนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าฟั งถามหรื อแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้ อง
กับเนื ้อหาของวิทยานิพนธ์ รวมทังการจํ
้
ากัดเวลาการถาม และการควบคุมให้ ดําเนินการสอบเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย
ข้ อ ๘๓ ในวันสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีจํานวนประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ คน
สําหรับหลักสูตรปริ ญญาโท และไม่น้อยกว่า ๕ คน สําหรับหลักสูตรปริ ญญาเอกมาดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ จึงจะถือ
ว่าการสอบนันมี
้ ผลสมบูรณ์
นักศึกษาที่ไม่มาสอบในวันสอบวิทยานิพนธ์ให้ ถือว่าขาดสอบและไม่ผา่ นการสอบวิทยานิพนธ์ เว้ นแต่ไม่สามารถ
เข้ าสอบโดยเหตุสดุ วิสยั โดยได้ รับอนุญาตจากประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก่อนเวลาสอบวิทยานิพนธ์นนั ้
ข้ อ ๘๔ เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์ สิ ้นสุดลง ให้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประชุมร่ วมกันเพื่อพิจารณาและ
ประเมินผลการสอบเป็ นการลับ
การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียง ยกเว้ น
กรณีของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วมให้ นบั รวมกันเป็ นหนึ่งเสียง โดยให้ ถือ
เสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ในการวินิจฉัย เว้ นแต่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเห็นสมควรกําหนดวิธีการประเมินผลการ
สอบวิทยานิพนธ์ไว้ เป็ นอย่างอื่น โดยต้ องแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบเป็ นการล่วงหน้ า
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจให้ ผา่ นโดยมีจํานวนหน่วยกิตน้ อยกว่าที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนก็ได้ ทังนี
้ ้
ให้ นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนส่วนที่เหลือให้ ครบถ้ วนตามจํานวน หน่วยกิตที่กําหนดตังแต่
้ ภาคการศึกษาถัดไป
ให้ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และต้ องแจ้ งผลการ
สอบวิทยานิพนธ์แก่นกั ศึกษาให้ ทราบด้ วย
ข้ อ ๘๕ การแจ้ งผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้
๘๕.๑ ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ ไข ให้ ระบุประเด็นหรื อรายการที่ต้องแก้ ไข พร้ อมทังมี
้ การอธิบาย ชี ้แจง
ให้ ผ้ เู ข้ าสอบรับทราบ ทังนี
้ ้ ผู้เข้ าสอบต้ องแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จและคณะกรรมการสอบให้ ความเห็นชอบภายใน ๔๕ วันนับ
จากวัน สอบ หากไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ ทัน ตามกํ า หนดดัง กล่า วให้ ถื อ ว่ า ไม่ผ่ า นการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ แล้ ว ให้
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลขันสุ
้ ดท้ ายต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
๘๕.๒ ในกรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องสรุ ปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ ผ่านโดย
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ าสอบทราบและรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรภายใน ๓ วันทําการถัด
จากวันสอบ
ข้ อ ๘๖ นักศึกษาที่ไม่ผา่ นการสอบวิทยานิพนธ์มีสทิ ธิสอบใหม่อีกไม่เกิน ๒ ครัง้ และให้ ขอสอบใหม่ภายใน ๓๐
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งผลการสอบ
การขอสอบใหม่ให้ เป็ นไปตามข้ อ ๘๑ โดยอนุโลม
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ข้ อ ๘๗ รู ปแบบของวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
กําหนดลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์เป็ นของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๘๘ นักศึกษาต้ องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ แก่สาํ นักงานบัณฑิตศึกษาตามจํานวน วิธีการ และภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
ภายใต้ บงั คับความในข้ อ ๙.๖ และ ข้ อ ๑๓ นักศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ภายหลังกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึง่ จะไม่สาํ เร็ จการศึกษาในภาคการศึกษานันและต้
้
องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาถัดไป
ส่ วนที่ ๖
การสอบการค้ นคว้ าอิสระ
ข้ อ ๘๙ การสอบการค้ นคว้ าอิสระเป็ นการสอบเพื่อประเมินผลงานการค้ นคว้ าอิสระของนักศึกษาด้ วยการตรวจ
อ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ ของนักศึกษาด้ วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณา
ผลงานโดยคณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ
ข้ อ ๙๐ ให้ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาแต่งตังคณะกรรมการสอบการค้
้
นคว้ าอิสระโดยให้ มีกรรมการ
จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
คณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยกรรมการดังต่อไปนี ้
ประธาน

(๑) ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร หรื อ ผู้ที่ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมอบหมาย เป็ น
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ
(๓) อาจารย์ประจําหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้ อย ๑ คน
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระจะทําหน้ าที่เป็ นประธานกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระมิได้

ข้ อ ๙๑ คณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระมีหน้ าที่ตรวจอ่านรายงานการค้ นคว้ าอิสระ ประชุมปรึ กษาระหว่าง
กรรมการในวันสอบการค้ นคว้ าอิสระ และทดสอบความรู้นกั ศึกษาด้ วยการซักถามหรื อด้ วยวิธีการใด ๆ รวมทังอนุ
้ มตั ิการ
ปรับเปลีย่ นหัวข้ อการค้ นคว้ าอิสระซึง่ ไม่มีผลกระทบต่อแนวทางการค้ นคว้ าอิสระที่ได้ ทําไว้ แล้ ว
ในกรณีที่มีการปรับเปลีย่ นหัวข้ อการค้ นคว้ าอิสระ ประธานคณะกรรมการสอบต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรทราบด้ วย
หลักสูตร

ข้ อ ๙๒ นักศึกษาจะสอบการค้ นคว้ าอิสระได้ ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาครบถ้ วนตามที่กําหนดไว้ ใน

ข้ อ ๙๓ นั กศึกษาที่ประสงค์จะสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ สง่ ร่างรายงานการค้ นคว้ าอิสระซึง่ อาจารย์ที่ปรึ กษาการ
ค้ น คว้ า อิส ระเห็ นชอบแล้ วแก่ สํา นักงานบัณ ฑิต ศึกษาเป็ นการล่ว งหน้ าและต้ อ งชํ า ระค่าธรรมเนีย มการสอบตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
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ข้ อ ๙๔ ในวันสอบการค้ นคว้ าอิสระต้ องมีจํานวนประธานและกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระรวมกันไม่น้อยกว่า
๓ คนมาดําเนินการสอบการค้ นคว้ าอิสระจึงจะถือว่าการสอบนันมี
้ ผลสมบูรณ์
นักศึกษาที่ไม่มาสอบในวันสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ ถือว่าขาดสอบและไม่ผ่านการสอบการค้ นคว้ าอิสระเว้ นแต่
ไม่สามารถเข้ าสอบโดยเหตุสดุ วิสยั โดยได้ รับอนุญาตจากประธานกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระก่อนเวลาสอบการ
ค้ นคว้ าอิสระนัน้
ข้ อ ๙๕ เมื่อการสอบการค้ นคว้ าอิสระสิ ้นสุดลง ให้ คณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระประชุมร่ วมกันเพื่อ
พิจารณาและประเมินผลการสอบเป็ นการลับ
การประเมินผลการสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ กรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระมีคะแนนเสียงคนละหนึง่ เสียง โดยให้
ถือเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ในการวินิจฉัย เว้ นแต่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเห็นสมควรกําหนดวิธีการประเมินผลการ
สอบการค้ นคว้ าอิสระไว้ เป็ นอย่างอื่น โดยต้ องแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบเป็ นการล่วงหน้ า
คณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระอาจให้ ผ่านโดยมีจํานวนหน่วยกิตน้ อยกว่าที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนก็ได้
ทังนี
้ ้ ให้ นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนส่วนที่เหลือให้ ครบถ้ วนตามจํานวน หน่วยกิตที่กําหนดตังแต่
้ ภาคการศึกษาถัดไป
ให้ ประธานกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระรายงานผลการสอบต่อนคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และต้ องแจ้ ง
ผลการสอบการค้ นคว้ าอิสระแก่นกั ศึกษาให้ ทราบด้ วย
ข้ อ ๙๖ การแจ้ งผลการสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ ดําเนินการตามข้ อ ๘๕ โดยอนุโลม
ข้ อ ๙๗ นักศึกษาที่ไม่ผา่ นการสอบการค้ นคว้ าอิสระมีสทิ ธิสอบใหม่อีกไม่เกิน ๒ ครัง้ และให้ ขอสอบใหม่ภายใน
๓๐ วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งผลการสอบ
การขอสอบใหม่ให้ เป็ นไปตามข้ อ ๙๓ โดยอนุโลม
ข้ อ ๙๘ รู ปแบบของรายงานการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตามคู่มือการพิมพ์รายงานการค้ นคว้ าอิสระที่คณะ
กรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
ลิขสิทธ์ในรายงานการค้ นคว้ าอิสระเป็ นของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๙๙ นักศึกษาต้ องส่งรายงานการค้ นคว้ าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้ แก่สาํ นักงานบัณฑิตศึกษาตามจํานวน วิธีการ
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
ภายใต้ บังคับ ความในข้ อ ๙.๕ และ ข้ อ ๑๓ นักศึก ษาที่ส่ง รายงานการค้ นคว้ าอิสระฉบับสมบูรณ์ ภ ายหลัง
กําหนดเวลาตามวรรคหนึง่ จะไม่สาํ เร็ จการศึกษาในภาคการศึกษานันและต้
้
องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการค้ นคว้ าอิสระ
ในภาคการศึกษาถัดไปด้ วย
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หมวด ๗
การประเมินผลการศึกษา
ส่ วนที่ ๑
ระดับการประเมิน

ข้ อ ๑๐๐ การประเมินผลการศึกษาให้ กระทําเมื่อสิ ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค
ข้ อ ๑๐๑ นักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบให้ ดาํ เนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๐๒ การประเมินรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนโดยนับหน่วยกิตให้ กระทําเป็ นสัญลักษณ์ซงึ่ มีความหมายและ
แต้ มระดับคะแนนดังต่อไปนี ้
สัญลักษณ์
A

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)

แต้ มระดับคะแนน
๔.๐๐

B+

ดีมาก (Very Good)

๓.๕๐

B

ดี (Good)

๓.๐๐

C+

ดีพอใช้ (Fairly Good)

๒.๕๐

C

พอใช้ (Fair)

๒.๐๐

D+

อ่อน (Poor)

๑.๕๐

D

อ่อนมาก (Very Poor)

๑.๐๐

F

ตก (Fail)

๐.๐๐

ข้ อ ๑๐๓ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตให้ กระทําเป็ นสัญลักษณ์ดงั ต่อไปนี ้
S
ผลการประเมินเป็ นที่นา่ พอใจ (Satisfactory)
U

ผลการประเมินไม่เป็ นที่นา่ พอใจ (Unsatisfactory)

ข้ อ ๑๐๔ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ และ การค้ นคว้ าอิสระเป็ นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนโดยนับหน่วยกิตที่ให้
ใช้ การประเมินผลตามข้ อ ๑๐๓ โดยอนุโลม
ข้ อ ๑๐๕ การประเมินผลรายวิชา อาจแสดงด้ วยสัญลักษณ์ดงั ต่อไปนี ้
V
การร่วมฟั งการบรรยาย (Visitor)
I

การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

IP

การเรี ยนการสอนยังไม่สิ ้นสุดและยังไม่มีการวัดผล (In-Progress)

W

ถอนรายวิชา (Withdraw)

X

ยังไม่ได้ รับผลการประเมิน (No Report)
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ข้ อ ๑๐๖ การให้ สญ
ั ลักษณ์ตามข้ อ ๑๐๒ ให้ กระทําได้ เฉพาะกรณีตอ่ ไปนี ้
(๑) เมื่อมีการประเมินผลการศึกษารายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนโดยนับหน่วยกิต
เรี ยน

(๒) เมื่อเปลีย่ นจาก I โดยมีการประเมินผลภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นกั ศึกษาลงทะเบียน
(๓) เมื่อเปลีย่ นจาก IP หรื อ X

ข้ อ ๑๐๗ นอกเหนือจากกรณีตามข้ อ ๑๐๖ แล้ ว สัญลักษณ์ F จะให้ ได้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
(๑) เมื่ออาจารย์ผ้ สู อนไม่อนุญาตให้ สอบเนื่องจากมีเวลาศึกษาไม่ถึงร้ อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาทังหมดของ
้
รายวิชานันโดยไม่
้
มีเหตุอนั ควร
(๒) เมื่อนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุอนั ควร
(๓) เมื่อนักศึกษาเข้ าสอบและไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
(๔) เมื่อเปลี่ยนจาก I ในกรณี ที่ไม่มีการประเมินผลการสอบ หรื อ ผลงานภายใน ๒ สัปดาห์ แรกของภาค
การศึกษาถัดไปที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน
(๕) นักศึกษากระทําการทุจริ ตในการสอบ ทําผิดข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ หรื อ ประกาศเกี่ยวกับการสอบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ทังนี
้ ้โดยมติของคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
ข้ อ ๑๐๘ การให้ สญ
ั ลักษณ์ S จะกระทําได้ ก็ตอ่ เมื่อผลการประเมินเป็ นที่นา่ พอใจในกรณีตอ่ ไปนี ้
(๑) เมื่อนักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินในรายวิชาลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต
(๒) เมื่อนักศึกษาได้ รับการประเมินให้ ผา่ นในการทําวิทยานิพนธ์ หรื อ การค้ นคว้ าอิสระ
(๓) เมื่อนักศึกษาได้ รับการประเมินผลให้ ผา่ นในการสอบวัดคุณสมบัติ
(๔) เมื่อนักศึกษาได้ รับการประเมินผลให้ ผา่ นในการสอบประมวลความรู้
ข้ อ ๑๐๙ การให้ สญ
ั ลักษณ์ U จะกระทําได้ ก็ตอ่ เมื่อผลการประเมินในกรณีต่าง ๆ ตามข้ อ ๑๐๘ ไม่ผ่านหรื อไม่
เป็ นที่พอใจ
ข้ อ ๑๑๐ การให้ สญ
ั ลักษณ์ V จะกระทําได้ ก็ต่อเมื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนเพื่อร่ วมฟั งได้ ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(๑) นักศึกษาได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชานันและประธานคณะกรรมการบริ
้
หารหลักสูตรก่อน
และต้ องชําระค่าลงทะเบียนเรี ยนหรื อค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) นักศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาทังหมดของรายวิ
้
ชานัน้
หากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนเพื่อร่ วมฟั งไม่ได้ ดําเนินการให้ ไปตามหลักเกณฑ์จะไม่ปรากฎรายวิชานันในใบ
้
แสดงผลการเรี ยน
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ข้ อ ๑๑๑ การให้ สญ
ั ลักษณ์ I จะกระทําได้ เฉพาะกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) นักศึกษาป่ วยก่อนที่การเรี ยนในภาคการศึกษานันจะสิ
้
้นสุดลง และยังป่ วยอยู่จนกระทัง่ ถึงกําหนดการสอบ
เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถเข้ าสอบในบางรายวิชาหรื อทุกรายวิชาได้ และประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ พิจารณา
คําร้ องประกอบกับความเห็นของอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชานันแล้
้ วเห็นว่าควรให้ ได้ I
(๒) นักศึกษาได้ ศกึ ษามาจนสิ ้นสุดภาคการศึกษาแล้ ว และป่ วยระหว่างการสอบเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถเข้ าสอบ
ในบางรายวิชาหรื อทังหมดได้
้
และประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ พิจารณาคําร้ องประกอบกับความเห็นของ
อาจารย์ผ้ สู อนรายวิชานันแล้
้ วเห็นสมควรให้ ได้ I
(๓) นักศึกษาขาดสอบด้ วยเหตุสดุ วิสยั โดยได้ ยื่นคําร้ องต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรโดยทันที และ
ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ พิจารณาคําร้ องประกอบกับความเห็นอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชานันแล้
้ วเห็นสมควร
ได้ I
(๔) นักศึกษาทํางานที่เป็ นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์และอาจารย์ผ้ สู อนเห็นสมควรให้ รอผลการศึกษา
โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและแจ้ งให้ คณบดีทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้ อมกับผล
การศึกษาของนักศึกษาอื่นที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานัน้
การเปลีย่ น I ตาม (๑) และ (๒) ให้ ได้ รับสัญลักษณ์การประเมินผลสูงสุดไม่เกิน B
ข้ อ ๑๑๒ การให้ สญ
ั ลักษณ์ IP จะกระทําได้ เมื่อการวัดและประเมินผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์ ในรายวิชา
วิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระ
สัญ ลัก ษณ์ IP จะถูก เปลี่ย นเมื่อ ได้ รั บ การวัด และประเมิ น ผลแล้ ว ในกํ าหนดเวลาไม่เ กิ น วัน สุดท้ า ยของ
กําหนดการสอบไล่ประจําภาคการศึกษาภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติถดั ไป
หากพ้ นกําหนดดังกล่าวแล้ ว สัญลักษณ์ IP จะเปลีย่ นเป็ นสัญลักษณ์ U
ข้ อ ๑๑๓ การให้ สญ
ั ลักษณ์ W จะกระทําได้ เฉพาะกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(๑) นักศึกษาได้ ถอนรายวิชานัน้
(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาโดยถูกต้ อง
(๓) นักศึกษาถูกสัง่ พักการศึกษาในภาคการศึกษานัน้ ด้ วยเหตุผลอื่นที่มิใช่เพราะเหตุที่กระทําผิดข้ อบังคับ
ระเบียบ คําสัง่ หรื อประกาศเกี่ยวกับการสอบของหลักสูตร คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา หรื อ มหาวิทยาลัย
(๔) ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรอนุมตั ิให้ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ตามข้ อ ๑๑๑ (๑) (๒) หรื อ (๓)
เป็ น W หากปรากฎว่า การป่ วยหรื อ เหตุสุดวิ สยั ยังไม่สิน้ สุดภายใน ๒ สัป ดาห์ แ รกของภาคการศึก ษาถัด ไปถัด จาก
การศึกษาที่นกั ศึกษาลงทะเบียน
(๖) นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนโดยผิดระเบียบ เงื่อนไขหรื อข้ อกําหนดของหลักสูตร
ข้ อ ๑๑๔ การให้ สญ
ั ลักษณ์ X จะกระทําได้ เฉพาะในรายวิชาที่มีการประเมินผลแล้ วแต่สํานักงานบัณฑิตศึกษา
ยังไม่ได้ รับรายงานการประเมินผลการศึกษาของรายวิชานันตามกํ
้
าหนด
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ส่ วนที่ ๒
การคํานวณคะแนนเฉลี่ย

ข้ อ ๑๑๕ การคํานวณคะแนนเฉลีย่ ของนักศึกษาแต่ละรายให้ กระทําเมื่อสิ ้นสุดภาคการศึกษา
ข้ อ ๑๑๖ คะแนนเฉลีย่ มี ๒ ประเภท ซึง่ คํานวณได้ ดงั ต่อไปนี ้
๑๑๖.๑ คะแนนเฉลีย่ รายภาคการศึกษา ให้ คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาโดย
เอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตคํานวณกับแต้ มระดับคะแนนประจําสัญลักษณ์ที่นกั ศึกษาได้ ในแต่ละรายวิชาทุกครัง้
เป็ นตัวตังแล้
้ วหารด้ วยผลรวมของจํานวนหน่วยกิตคํานวณรายภาค
๑๑๖.๒ คะแนนเฉลีย่ สะสม ให้ คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตังแต่
้ เริ่ มเข้ าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่
มีการคิดคํานวณโดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตคํานวณกับแต้ มระดับคะแนนประจําสัญลักษณ์ที่นกั ศึกษาได้ ใน
แต่ละรายวิชาทุกครัง้ เป็ นตัวตังแล้
้ วหารด้ วยผลรวมของจํานวนหน่วยกิตสะสม
ผลการศึกษาภาคฤดูร้อนให้ นําไปรวมกับผลการศึกษาภาคการศึกษาภาคถัดไปที่นกั ศึกษาผู้นนลงทะเบี
ั้
ยนเรี ยน
และมีหน่วยกิตคํานวณรายภาคเพื่อจําแนกสภาพนักศึกษา
ในกรณีที่นกั ศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึง่ มากกว่า ๑ ครัง้ ให้ ใช้ ผลการเรี ยนที่ได้ คะแนนสูงสุด และนับจํานวน
หน่วยกิตตามหลักสูตรในวิชานันเพี
้ ยงครัง้ เดียว
หมวดที่ ๘
การสําเร็จการศึกษา
ส่ วนที่๑
ผู้สาํ เร็จการศึกษา
ข้ อ ๑๑๗ ผู้ที่จะมีสิทธิ์ขอรับประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาตามความในหมวดนี ้ได้ นนั ้ นักศึกษาจะต้ องปฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาดังต่อไปนี ้
๑๑๗.๑ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง ต้ องเรี ยนครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ ในหลักสูตรและต้ องได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ คะแนนหรื อ
เทียบเท่า
๑๑๗.๒ ปริ ญญาโท
๑๑๗.๒.๑ นัก ศึก ษา แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละผ่า นการสอบปากเปล่า ขัน้ สุด ท้ า ย โดย
คณะกรรมการที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาแต่งตังและผลงานวิ
้
ทยานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้ อย
ดําเนินการให้ ผลงานหรื อส่วนหนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิง่ พิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
๑๑๗.๒.๒ นักศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยได้ รับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า พร้ อมทังเสนอวิ
้
ทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขัน้
สุดท้ าย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาแต่งตังและผลงานวิ
้
ทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์
หรื ออย่างน้ อยดําเนินการให้ ผลงานหรื อส่วนหนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิง่ พิมพ์ทางวิชาการ
หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
สํานักวิชาการ : สํานักงานหลักสู ตรและการเรียนการสอน

Nation University

คู่มอื อาจารย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

: 144

๑๑๗.๒.๓ นักศึกษา แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กําหนดในหลักสูตรได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า สอบผ่านการสอบการค้ นคว้ าอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้ วยข้ อเขียนและ / หรื อปากเปล่าในสาขาวิชานัน้
๑๑๗.๒.๔ นั ก ศึ ก ษาแสดงหลัก ฐานการสอบผ่ า นภาษาต่ า งประเทศ หรื อ แสดงหลัก ฐานการอบรม
ภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
๑๑๗.๓ ปริ ญญาเอก
๑๑๗.๓.๑ นักศึกษา แบบ ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้ อย ๑ ภาษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็ นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขันสุ
้ ดท้ ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้ องประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้ อยดําเนินการให้ ผลงาน
หรื อส่วนหนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง
(Peer Review) ก่อนการตีพมิ พ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้
๑๑๗.๓.๒ นักศึกษา แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กําหนด ในหลักสูตรโดยได้ รับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่
ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน หรื อเทียบเท่าสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้ อย ๑ ภาษาตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็ นผู้มีสิทธิขอทํา
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขันสุ
้ ดท้ ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้ องประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้ อย
ดําเนินการให้ ผลงานหรื อส่วนหนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับ ให้ ตีพิมพ์ใน วารสารหรื อสิง่ พิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้
ข้ อ ๑๑๘ สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกําหนดให้ การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็ นส่วนหนึ่งของ
เงื่อนไขในการสําเร็ จการศึกษาและนักศึกษาได้ ดําเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสําเร็ จการศึกษาอื่น ๆ ครบถ้ วนแล้ ว แต่อยู่
ในระหว่างรอการยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการที่หลักสูตรกํ าหนดและนักศึกษาได้ ใช้ เวลาใน
การศึกษาครบตามระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแล้ ว นักศึกษาสามารถยื่นคําร้ องต่อประธานคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรเพื่อขอขยายเวลาการศึกษาได้ ครัง้ ละ ๑ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๒ ครัง้
ให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพื่ออนุมตั ิคําร้ อง
ตามวรรคหนึง่
ข้ อ ๑๑๙ สําหรั บการสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ ก ารสําเร็ จการศึกษา ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาในหลักสูตรเดียวกันไม่จําเป็ นต้ องเป็ นภาษาเดียวกัน
ภาษาต่างประเทศในที่นี ้หมายถึง ภาษาที่เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาค้ นคว้ าความรู้ เพื่อทําวิทยานิพนธ์ หรื อการ
ค้ นคว้ าอิสระ
สําหรับหลักสูตรที่สอนเป็ นภาษาอังกฤษ หากนักศึกษาชาวต่างประเทศทําวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระใน
เรื่ องเกี่ยวกับประเทศไทย ให้ ถือว่าภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศก็ได้ ยกเว้ นกรณีที่นกั ศึกษาเป็ นคนไทยต้ องกําหนดให้
ใช้ ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศ
สําหรับหลักสูตรที่สอนเป็ นภาษาไทยต้ องกําหนดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศเท่านัน้
สํานักวิชาการ : สํานักงานหลักสู ตรและการเรียนการสอน

Nation University

คู่มอื อาจารย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

: 145

ข้ อ ๑๒๐ ผู้สาํ เร็ จการศึกษาจะมีสทิ ธิ์ได้ รับเกียรติบตั รเรี ยนดีก็ตอ่ เมื่อมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็ นผู้สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่าํ กว่า ๓.๗๕
(๓) ไม่มีรายวิชาที่ได้ สญ
ั ลักษณ์ตํ่ากว่า B
(๔) ไม่มีรายวิชาที่ได้ สญ
ั ลักษณ์ U
(๕) ไม่มีรายวิชาที่ได้ สญ
ั ลักษณ์ R
ข้ อ ๑๒๑ ให้ สภามหาวิทยาลัยเป็ นผู้อนุมตั ิการสําเร็ จการศึกษาและให้ ถือวันที่ได้ รับอนุมตั ินนเป็
ั ้ นวันสําเร็ จ
การศึกษา
ส่ วนที่ ๒
การอนุมตั ิประกาศนียบัตรและปริญญา
ข้ อ ๑๒๒ นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ ยื่นคําร้ องแสดงความจํานงขอสําเร็ จ
การศึกษาต่อสํานักงานบัณฑิตศึกษาล่วงหน้ าอย่างน้ อย ๓๐ วัน ก่อนวันสิ ้นภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา
นัน้
ข้ อ ๑๒๓ นัก ศึ ก ษาจะได้ รั บ การพิ จ ารณาเสนอชื่ อ จากคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รเพื่ อ ขออนุ มั ติ
ประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัยก็ตอ่ เมื่อมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
(๑) เป็ นผู้สาํ เร็ จการศึกษาตามบังคับความในหมวดที่ ๘ ส่วนที่ ๑
(๒) ไม่ค้างชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรื อไม่มีหนี ้สินกับมหาวิทยาลัย
(๓) เป็ นผู้ไม่อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการทางวินยั นักศึกษา
(๔) ส่งวิทยานิพนธ์หรื อรายงานการค้ นคว้ าอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่จดั ทําตามรู ปแบบและจํานวนที่
สํานักงานบัณฑิตศึกษากําหนด
ให้ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาอนุมตั ิรายชื่อผู้สาํ เร็ จการศึกษาเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๒๔ ให้ สภามหาวิทยาลัยเป็ นผู้อนุมตั ิประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญา
การเสนอรายชื่อผู้สําเร็ จการศึกษาเพื่อขออนุมตั ิประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้ เป็ นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๑๒๕ ในกรณีที่มีเหตุผลที่จําเป็ นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ ผ้ สู ําเร็ จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใด
เข้ ารับการประสาทปริ ญญาบัตรก็ได้ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๑๒๖ สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาซึง่ ได้ อนุมตั ิแก่ผ้ สู าํ เร็ จการศึกษา
ผู้หนึง่ ผู้ใดไปแล้ วตามกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) ผู้สําเร็ จการศึกษาผู้นนั ้ ไม่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามนัยของคุณสมบัติผ้ ูมีสิทธิ เข้ าศึกษา หรื อผู้สําเร็ จ
การศึกษาของหลักสูตรที่ตนได้ สาํ เร็ จการศึกษา
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(๒) ผู้สําเร็ จการศึกษาผู้นนได้
ั ้ ทําการลอกเลียนงานวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระเพื่อการสําเร็ จการศึกษา
ตามหลักสูตรของผู้อื่น หรื อมิได้ กระทําด้ วยตนเอง
(๓) ผู้สาํ เร็ จการศึกษาผู้นนได้
ั ้ กระทําการอันเป็ นที่เสือ่ มเสียร้ ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรื อต่อศักดิ์ศรี แห่งปริ ญญา
ที่ตนได้ รับ
การเพิกถอนประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่สภามหาวิทยาลัยได้ อนุมตั ิประกาศนีบตั รหรื อ
ปริ ญญาให้ กบั บุคคลนัน้
หมวดที่ ๙
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๑๒๗ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ซึง่ ดํารงอยูใ่ นวันประกาศใช้ ข้อบังคับนี ้ให้ คง
ดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีคําสัง่ เป็ นอย่างอื่น
ข้ อ ๑๒๘ มิให้ นําข้ อบังคับ ข้ อ ๑๑๗.๒.๔ มาใช้ บงั คับกับนักศึกษาที่เข้ าศึกษาก่อนปี การศึกษา ๒๕๕๓
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

พลเอก
(ธงชัย เกื ้อสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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