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คำนำ 

 งานดานวิชาการเปนภารกิจหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย เปนการ

จัดรายวิชาเรียน การเปลี่ยนแปลงรายวิชา ผูสอน ผูเรียน และการสงเกรด ลงในชวงเวลาท่ีมีอยูในภาค

การศึกษา ซึ่งตารางเรียนตารางสอนจะมีความเหมาะสมหรือไมนั้นก็ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ที่ผูปฏิบัติ

ตองคำนึงถึงในการจัดตารางเรียนตารางสอน 

คูมือการปฏิบัติงานวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เลมนี้ 

เปนเอกสารคูมือที่ไดจากความรูความเขาใจและประสบการณในการทำงานของผูเขียน ที่ไดรวบรวม

เนื้อหาที่เกี ่ยวของกับการจัดตารางเรียน ตารางสอน การเปลี่ยนแปลงรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

อาจารยผู สอน การเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน การสงเกรด โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อเปนแนวทางให 

ผูปฏิบัติงานสามารถทำงานเปนมาตรฐานเดียวกันและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ผูเขียนมีความ

ตั้งใจในการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอนในครั้งนี้ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของได

นำไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทท่ี 1  

บทนำ 

 

ความเปนมา/ความจำเปน/ความสำคัญ 

  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรับการอนุมัติจัดตั้งจากสภา

มหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั ้งที ่ 8/2549 เมื ่อวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ.2549 ภายใตชื ่อวา

ว ิทยาลัยการจัดการเพื ่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (Management for Development 

College, Thaksin University) มีชื่อยอวา TSU-MDC เปนสวนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

มีฐานะเทียบเทาคณะ อยูภายใตการกำกับของมหาวิทยาลัย โดยเปนหนวยงานหารายไดท่ีพึ่งพา

งบประมาณจากรายไดของตนเองทั้งหมดในการกอตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในตอนแรก

ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวิชาการเฉพาะกลุมคนที่ปฏิบัติงานในองคกรภายใตความ

รวมมือ อาทิ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานตำรวจแหงชาติ, บริษัท

การบินไทย จำกัด (มหาชน), กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและกระทรวงกลาโหม และ

ตอมาไดขยายการศึกษาในกลุมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนกำลังพลเพื่อพัฒนาประเทศชาติ

ตอไปวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มุงมั ่นที่จะผลิตบัณฑิตบนพื้นฐาน

การบรูณาการศาสตรในดานการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และดานการจัดการเพ่ือ

การพัฒนาที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณที่ตอบสนองความตองการของสังคม ดวยกระบวนการเรียนรูที่ใช

ชุมชนเปนฐาน ซึ่งประกอบไปดวย ภารกิจหลัก 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต วิจัย การบริการวิชาการ

แกสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดานการผลิตบัณฑิต มีภารกิจหลักในการจัดการ

เรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

โดยเปดรับนิสิตภาคปกติ และภาคสมทบ ดานการวิจัย มีภารกิจในการบริหารจัดการโครงการวิจัย ท่ี

ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย และนำองคความรูจากการ

วิจัยมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีภารกิจใน

การสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรม ผานโครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรของคณะ 

ดานการบริการวิชาการ มีภารกิจในการใหบริการวิชาการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การใหบริการ

วิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจาย หรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการท้ัง

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รูปแบบการใหบริการมีความหลากหลาย ครอบคลุมหลายประเด็น 
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 ภารกิจดานการผลิตบัณฑิตเปนหนึ่งในภารกิจหลักท่ีมีความสำคัญ ปจจัยสำคัญท่ีทำใหภารกิจ

ดานการผลิตบัณฑิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คือ งานวิชาการ เพราะเปนการนำรายวิชาท่ีเปดสอน

มาสัมพันธกับทรัพยากรที่มีอยูของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา การจัดตารางเรียน ตารางสอน 

จะจัดทำในชวงกอนเปดภาคการศึกษาใหม การเปลี่ยนแปลงรายวิชา การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูสอน 

การเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอน จะจัดทำในชวงการเพิ่มถอนรายวิชาตามปฏิทินการศึกษา และการสง

เกรด จะจัดทำในชวงหลังการสอบปลายภาคเรียน ซึ่งในงานวิชาการ ตองคำนึงถึงปจจัยตางๆ ท่ี

เกี่ยวของ ไดแก จำนวนอาจารยผูสอน จำนวนกลุมที่เปดสอน จำนวนหองเรียน และยังตองคำนึงถึง

ประกาศ ขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเง่ือนไขของอาจารยผูสอนอีกดวย งาน

วิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ นับวาเปนงานที่ยุงยากซับซอน 

เนื่องจากมีนิสิตทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ นิสิตภาคสมทบสวนใหญเปนขาราชการตำรวจและ

ประชาชนที่ทำงานแลว ทำใหมีเงื ่อนไขหลายอยางที ่ตองพิจารณาควบคู ไปทั ้งจัดตารางเรียน 

ตารางสอน ใหม การเปลี่ยนแปลงรายวิชา การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูสอน การเปลี่ยนแปลงวันเวลา

สอน การสงเกรด ซึ ่งผู ปฏิบัติตองอาศัยประสบการณในการทำงานและแกไขปญหา หากเกิด

ขอผิดพลาดอาจจะมีผลกระทบตองานวิชาการได  

จากความเปนมา/ความจำเปน/ความสำคัญดังกลาว ผูเขียนจึงมีความสนใจเขียนคูมือการ

ปฏิบัติงานวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขึ้น คูมือปฏิบัติงาน

ฉบับนี้ไดรวบรวมวิธีปฏิบัติงานจากประสบการณของผูปฏิบัติที่เปนวิธีปฏิบัติที่ถูกตองและวิธีปฏิบตัิท่ี

ไมถูกตอง เพื่อใหผูศึกษาไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดและไม

เกิดขอผิดพลาด รวมทั้งเปนสื่อในการถายทอดงาน และประสบการณจากการปฏิบัติงานวิชาการจาก

ผูปฏิบัติงานปจจุบัน ใหแกบุคลาการท่ีรับผิดชอบใหม หรือบุคลากรผูสนใจตอไปในอนาคต ซ่ึงเปนสวน

สำคัญในการสนับสนุนวิชาการ และชวยขับเคลื่อนกิจกรรมการงานวิชาการของวิทยาลัยการจัดการ

เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ใหดำเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบตัิงานวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

2. เพื่อใชเปนคูมือใหบุคลากรศึกษา ทำความเขาใจหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน เทคนิคการ

ปฏิบัติงานวิชาการ ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงานดานวิชาการ 

3. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. เปนแนวทางในการปฏิบัติงานวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

2. เปนคู มือใหบุคลากรศึกษา ทำความเขาใจหลักเกณฑ วิธีการ ขั ้นตอน เทคนิคการ

ปฏิบัติงานวิชาการตลอดจนปญหา อุปสรรคในการดำเนินงานดานวิชาการ 

3. ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานดานวิชาการแทนกันได 

 

 

 

ขอบเขตของคูมือ 

 คูมือการปฏิบัติงานดานวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาฉบับนี้  มีเนื้อหา

ครอบคลุมกระบวนการและการดำเนินงานดานวิชาการ ประจำภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 และ ภาค

เรียนฤดูรอน ของหลักสูตรที่ทำการเปดสอน ภาคปกติ ภาคสมทบ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ

พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดตารางเรียน ตารางสอน การเปลี่ยนแปลงรายวชิา

อาจารยผูสอน วันเวลาเรียนของนิสิต การทวนสอบ การสงคาระดับขั้นและการเทียบโอนรายวิชา ซ่ึง

จะตองดำเนินการเปนประจำทุกปการศึกษา 

 

คำจำกัดความเบื้องตน 

 วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา หมายถึง วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

 อาจารย หมายถึง อาจารยประจำวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 นิสิต หมายถึง นิสิตที่กำลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ

พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคปกติและภาคสมทบ 

 ปฏิทินการศึกษา หมายถึง กำหนดการบริหารจัดการวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยกำหนดวัน เปดปดภาคการศึกษาตลอดจนกิจกรรมตางๆ ในการ

สนับสนนุ  
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 ตารางเรียน หมายถึง การจัดทำขอมูล กำหนดวัน เวลาและสถานที่เรียนในวิชาที่เปดสอน

ของนิสิตโดยไมซ้ำซอนกัน ตามแผนการศึกษา เพื่อใหนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีตก

หลนได 

 ตารางสอน หมายถึง ตารางกำหนดนัดหมายระหวางอาจารยผูสอนกับนิสิตซ่ึงจะเก่ียวกับ วัน 

เวลา สถานท่ี และรายวิชาท่ีใชในการเรียน การสอนตลอดสัปดาหของแตละภาคการศึกษา 

 การเปลี่ยนแปลงรายวิชา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายวิชาท่ีจะเปดเรียนในภาคเรียนนั้นๆ 

 การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูสอน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูสอนในรายวิชาที่เปด

เรียนในภาคเรียนนั้นๆ 

 การทวนสอบ หมายถึง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที ่กำหนดใน

หลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

 การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรเกากับหลักสูตรใหมหรือการ

เทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 

โอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื ่น หรือจากมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
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บทท่ี 2  

โครงสราง ภารกิจของหนวยงาน และบทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบของตำแหนง 

โครงสรางหนวยงาน 

                   วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ไดรับการอนุมัติจัดตั้งจาก

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2549 ภายใตชื่อวา

ว ิทยาลัยการจัดการเพื ่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (Management for Development 

College, Thaksin University) มีชื่อยอวาTSU-MDC เปนสวนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

มีฐานะเทียบเทาคณะ อยู ภายใตการกำกับของทักษิณ  โดยเปนหนวยงานหารายไดที ่พึ ่งพา

งบประมาณจากรายไดของตนเองท้ังหมด การกอตั้งวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาในระยะแรกจึง

มุงหวังดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวิชาการเฉพาะกลุมคนที่ปฏิบัติงานในองคกรภายใต

ความรวมมือ อาทิ เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่นกระทรวงมหาดไทย, สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ, บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน), กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและ

กระทรวงกลาโหม และตอมาไดขยายการศึกษาในกลุมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนกำลังพลเพ่ือ

พัฒนาประเทศชาติตอไป วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ มุงมั่นที่จะผลิต

บัณฑิตบนพื้นฐานการบูรณาการศาสตรในดานการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และ

ดานการจัดการเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณที่ตอบสนองความตองการของสังคมดวย

กระบวนการเรียนรูที่ใชชุมชนเปนฐาน การบริหารภายในวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนารวมกัน

การบริการและประสานภารกิจมีสองสถานที่ ณ วิทยาเขตสงขลา และศูนยบริการวิชาการและ

การศึกษาตอเนื่อง ณ อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 14 หอง 128/157 ถนนพญาไท แขวง ทุงพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และมีผูบริหารระดับสูงสุด คือ ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ

พัฒนา เปนผูกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน มีการแตงตั้งผูบริหาร ระดับตาง ๆ เพ่ือ

กำกับดูแลและนำนโยบายไปสูการปฏิบัติงาน ไดแก รองผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ

พัฒนา ผูชวยผูอำนวยการฝายบริหารและยุทธศาสตรการพัฒนา และหัวหนาสำนักงานวิทยาลัยการ

จัดการเพื่อการพัฒนา อีกหนึ่งตำแหนง  รับผิดชอบดานบริหารงานทั่วไป ดานงานยุทธศาสตรการ

บริหารและพัฒนา ดานงานประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร ดานงานฝกอบรมบริการวิชาการเพ่ือหา

รายไดและการบริหารงานในสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ผูชวยผูอำนวยการฝาย

การศึกษา วิจัย และบริการสังคม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  รับผิดชอบดานงานการศึกษา

และวิชาการ  ดานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ดานงานการพัฒนาการวิจัยและ

นวัตกรรม  เพื่อสนับสนุนการบริการแกบุคลากรและนิสิต  โครงสรางการบริหารองคกรของวิทยาลัย

การจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีลักษณะ ดังนี้ 
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โครงสร้างการบริหารจดัการ 

โครงสร้างองคก์ร (Organization chart)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการบริหาร (Administration chart) 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

สํานักงานวิทยาลัย

ฝายบริหารงานทั่วไป
ฝายบริหารและยุทธศาสตร

การพัฒนา
ฝายการศึกษา วิจัยและ

บริการสังคม

ผูอ้ํานวยการวทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา 
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โครงสร้างการปฏิบติังาน (Activity chart) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วสนัต์ กาญจนมุกดา 

รกัษาการแทนผูอ้ํานวยการวทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา 

 

รองผูอ้ํานวยการวทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา     

ฝ่ายบรหิารและยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

รองผูอ้ํานวยการวทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา          

ฝ่ายการศกึษา วจิยัและบรกิารสงัคม 

 

คณะกรรมการประจาํวทิยาลยัการจดัการเพือ่การ

 

หวัหน้าสาํนกังานวทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา 

งานดา้นศกึษาและวชิาการ 

งานการพฒันาการวจิยัและนวตักรรม 

งานบรกิารวชิาการและทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม 

งานกจิกรรมนิสติและศษิยเ์ก่าสมัพนัธ ์

งานประกนัคุณภาพการศกึษา 

งานยุทธศาสตรแ์ละประกนัคุณภาพ 

งานบรหิารทัว่ไป 

งานบรกิารวชิาการและฝึกอบรมดา้นการหารายได ้

งานประชาสมัพนัธแ์ละวเิทศสมัพนัธ ์

ประธานสาขาวชิาการบรหิารงานตํารวจ

และกระบวนการยุตธิรรม 
ประธานสาขาวชิาการจดัการ 
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คณะกรรมการประจําวทิยาลยัการจดัการเพื่อการ

 

 (............................ว่าง............................) 

รองผูอ้ํานวยการวทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันาฝ่ายบรหิารและยุทธศาสตรก์าร

 

 อาจารยว์ทิยา  ขาวขจร 

หวัหน้าสาํนักงานวทิยาลยั 

 

(............................ว่าง............................) 

รองผูอ้ํานวยการวทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันาฝ่ายการศกึษา วจิยัและบรกิาร

 

 

นางปิยานุช จฑุาทิพ

รตัน์ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

- งานการเงนิ 

- งานบุคลากร 

- งานแผนและ

งบประมาณ 

 ่  ่

นักวิชาการ 

- งานการเรยีนการสอน 

- งานพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูร 

- งานวชิาการและบรกิารการศกึษา 

- งานการจดัการความรู ้

- งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

นายธิติพงษ์  เผ่าฟู 

นักวิชาการ 

- งานบรกิารวชิาการ 

- งานประชาสมัพนัธ ์

- งานควบคุมภายใน 

- งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

 

นายกฤชณัท พรหมเสนะ 

นักวิชาการ 

- งานบรกิารวชิาการ 

- งานประชาสมัพนัธ ์

- งานบรหิารความเสีย่ง 

- งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

 

นางสาวนุชรินทร ์เท่ียงธรรม 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

- งานธุรการ 

- งานพสัดุ 

- งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

 

นายรุ่งสุริยา  เผ่าศรีเผือก 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ 

- งานบรกิารทัว่ไป 

- งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 
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  ภาระหนาที่ของหนวยงาน 

 วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  กำหนดปรัชญา ปณิธาน และ

วิสัยทัศน ไวดังนี้ 

ปรัชญา : ปญญา จริยธรรม นำการพัฒนา กาวทันการเปลี่ยนแปลง 

ปณิธาน : บูรณาการศาสตรเพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

วิสัยทัศน : วิทยาลัยชั้นนำดานการบูรณาการศาสตร พัฒนาฐานรากชุมชน กาวทันการเปลี่ยนแปลง  

โดยมีพันธกิจ 

 1. ผล ิตบัณฑิตบนพื ้นฐานการบูรณาการศาสตร ในด านการบร ิหารงานตำรวจและ

กระบวนการยุติธรรมและดานการจัดการเพื่อการพัฒนา ที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณที่ตอบสนองความ

ตองการของสังคม ดวยกระบวนการเรียนรูท่ีใชชุมชนเปนฐาน 

 2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมดานกระบวนการยุติธรรมและดานการจัดการเพ่ือการพัฒนาท่ี

ตอบโจทยชุมชน 

 3. บริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน 

 4. สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใต 

 5. การบริหารองคกรในรูปแบบการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 

 หลักสูตร การบริการที ่สำคัญของวิทยาลัยการจัดการเพื ่อการพัฒนา คือ  หลักรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และ หลักสูตรการ

จัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม หลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย 1) หลักสูตรอบรม

กฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานตำรวจ 2) หลักอบรมภาษาอังกฤษสำหรับขาราชการตำรวจ 3) 

หลักสูตรอบรมเทคนิคการเขียนคูมือปฏิบัติงาน 4) หลักสูตรอบรมการทำงานเชิงวิเคราะหจากงาน

ประจำ ของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา และ 5) 

อบรมความรูเพ่ือสายงานตำรวจอำนวยการและสนับสนุน 

 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ของประเทศใหมีความพรอมและศักยภาพสูงข้ึน ตรงกับความตองการขององคกรผูใชทรัพยากรมนุษย

และความตองการของประเทศ จึงไดทำบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน

ในประเทศที่สำคัญ 5 หนวยงาน ไดแก สำนักงานตำรวจแหงชาติ, กรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย, กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, บริษัทการบินไทย จำกัด 

(มหาชน), กระทรวงกลาโหม, MYANMAR CREATIVE UNIVERSITY, โรงเรียนศิวพลการบริบาล 

สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษยของหนวยงานและของประเทศใหมี

ความพรอมและศักยภาพสูงขึ้นเพื่อเปนกำลังสำคัญของประเทศ ผานการจัดการศึกษา การฝกอบรม 

และการวิจัย 
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บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนง 

1) หนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนงตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

 ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงสายงานวิชาการศึกษา ท่ีกำหนดโดย ก.พ.อ. เม่ือวันท่ี  21  

กันยายน  2553  ระบุบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของสายงานวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

  1) ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

  สายงานนี้คลุมถึงตำแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติเกี ่ยวกับการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน 

กระบวนการสอน และวิธีการสอนทุกระดับการศึกษาที่อยูในความควบคุมของทางสถาบันอุดมศึกษา 

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา 

การใหบริการทางวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุง

มาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการความรู การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑการศึกษา การบริการและ

สงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา 

การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การสงเสริมและเผยแพรการศึกษา และปฏิบัติหนาท่ี

อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  2) ชื่อตำแหนงในสายงานและระดับตำแหนง 

  ตำแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหนงดังนี้ 

  นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ 

  นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ 

  นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ 

  นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการใน

การทำงานปฏิบัติงานเก่ียวกับดานวิชาการศึกษา ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

 1. ดานการปฏิบัติการ 

  1.1 ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู 

งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร 

การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา เปนตน เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการ

ศึกษาตางๆ ใหเปนไปตามยุทธศาสตร แผน นโยบายตางๆ  
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  1.2 สำรวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

ความตองการกำลังคน ศึกษาวิเคราะหและจัดทำหลักสูตร ทดลองใชหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การ

พัฒนาหนังสือหรือตำราเรียน ความรูพื ้นฐาน ตลอดจนความตองการดานการใชเทคโนโลยีทาง

การศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  1.3 จัดทำมาตรฐานการศึกษา การติดตอขอความชวยเหลือจากตางประเทศทาง

การศึกษา ดำเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษา รวมท้ังปรับปรุงใหทันสมัย เพ่ือ

เปนหลักฐานอางอิงและใหการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  1.4 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดานการศึกษา วิเคราะห 

วิจัย สงเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพรผลงานทางดานการศึกษา เพื่อพัฒนางานดานวิชา

การศึกษา 

  1.5 ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน การจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี

ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพรการศึกษา 

เชน ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทำวารสาร หรือเอกสารตางๆ ใหคำปรึกษา

แนะนำในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหา

และชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 2. ดานการวางแผน 

  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทำงานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 

 3. ดานการประสานงาน 

  3.1 ประสานการทำงานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว 

  3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4.  ดานการบริการ 

  4.1 ใหคำปรึกษา แนะนำเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดานวิชาการศึกษา 

รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล

ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

  4.2 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานวิชาการศึกษา 

เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ

ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใหประกอบการ

พิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง 
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 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ นางสาวพิชญสินี อรรถชัยพานิช ตำแหนงนักวิชาการ  

ระดับ ปฏิบัติการ ตามท่ีไดรับมอบหมาย มีดังนี้ 

  ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

ภาระงานหลัก  

    1. งานบริการการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  

          -จำนวนแผนงานการรับสมัครนสิิตใหม 1 

          -จำนวนแผนการศึกษาทุกหลักสูตร 1 

          -ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอการบริการของวิทยาลัย 4.50 

          -จำนวนครั้งในการรายงานจำนวนนิสิต 3 

          -ระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปสุดทายตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.50 

ภาระงานรอง  

     1. งานประชาสัมพันธ  

          -จำนวนครั้งในการรวมงานประชาสัมพันธ 2 

     2. การจัดการความรู  

          -จำนวนแผนการจัดการความรู และรายงานการจัดการความรูของวิทยาลัย 1 

     3. งานฝกอบรม  

          -จำนวนโครงการฝกอบรม 2 

          -ระดับความพึงพอใจของผูเขาฝกอบรมตอโครงการฝกอบรม 4.50 

    4. งานประกันคุณภาพการศึกษา  

          -จำนวนรายงานการประชุมงานบริหารหลักสูตร ครบ 

          -จำนวนครั้งรายงานการติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 3 

การพัฒนาตนเอง  

          -จำนวนครั้งในการพัฒนาตนเองดานความกาวหนาในอาชีพ หรือตำแหนงท่ี

สูงข้ึน 

1 
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  ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

          -ผลงานจากการพัฒนาตนเอง  1 

ภาระงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

          -จำนวนงาน โครงการ หรือกิจกรรมบริการวิชาการหารายได 1 

                

 จากภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดังกลาวขางตน ผูเขียนไดเลือกเอาการจัดตารางเรียน 

ตารางสอน การเปลี่ยนแปลงรายวิชาอาจารยผูสอน วันเวลาเรียนของนิสิต การทวนสอบ การสงคา

ระดับข้ันและการเทียบโอนรายวิชา  มาเขียนคูมือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้ 

 

 

1. ขั้นตอนการจัดตารางเรียน ตารางสอน 

แผนภูมิสายงาน ข้ันตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เก่ียวของ ระยะเวลา 

 

จุดเร่ิมตน 

 

   

 

เสนอรายวิชาเปด

ประจำภาคเรียน 

จัดทำตารางการเรียนการ

สอน พรอมระบุอาจารย

ผูสอน วัน เวลาเรียน เวลา

สอบ ประจำภาคเรียน 

- แผนการเรียนตาม 

มคอ.2 

- ปฎิทินการศึกษา 

6 เดือนกอนการเปด

ภาคเรียน 

 

ประชุมคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

พิจารณาเห็นชอบ/แกไข 

  

 

สงงานทะเบียน

มหาวิทยาลยัเพื่อข้ึน

ตารางเรียน 

 

ทำบนัทึกขอเปดรายวิชา

เสนอผูชวยอธิการบดีวิทยา

เขตสงขลา 
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แผนภูมิสายงาน ข้ันตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เก่ียวของ ระยะเวลา 

 

เสนอรายชื่ออาจารย

พิเศษ 

ทำบนัทึกเสนอรายชื่อ

อาจารยพิเศษผาน

คณะกรรมการประจำสวน

งาน 

- ตารางการเรียน

การสอนที่เสนองาน

ทะเบียน 

1 เดือนกอนเปดภาค

เรียน 

 

ประชุมคณะกรรมการ

ประจำวทิยาลัยฯ 

 

พิจารณาเห็นชอบ/แกไข 

  

เสนอฝายวชิาการ 

ทำบนัทึกเสนอฝายวิชาการ

เพื่อจัดทำคำสั่งแตงตั้ง

อาจารยพิเศษประจำภาค

เรียน 

  

 

ตรวจเช็คขอมูลการ

ลงทะเบียนประจำภาค

เรียน 

 

ตรวจสอบขอมูลรายวิชา

ตกคางของนิสิตแตละคน 

แบบฟรอมตรวจ

รายวิชาเรียนตลอด

หลักสูตร 

 

 

เสนอรายวิชาเปด

ประจำภาคเรียน 

สำหรับนสิิตตกคาง

รายวิชา 

จัดทำตารางการเรียนการ

สอน พรอมระบุอาจารย

ผูสอน วัน เวลาเรียน เวลา

สอบ ประจำภาคเรียน 

ปฎิทินการศึกษา  2 สัปดาหกอนการ

เปดภาคเรียน 

 

ประชุมคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

พิจารณาเห็นชอบ/แกไข 

  

 

สงงานทะเบียน

มหาวิทยาลยัเพื่อข้ึน

ตารางเรียน 

 

ทำบนัทึกขอเปดรายวิชา

เสนอผูชวยอธิการบดีวิทยา

เขตสงขลา 

  

 

ประสานงานอาจารย

พิเศษ 

แจงวันเวลา หองเรียน และ

ขอมูลนิสิต 
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แผนภูมิสายงาน ข้ันตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เก่ียวของ ระยะเวลา 

 
 

สิ้นสุด 

 

   

 

 

2. ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงรายวิชา เปล่ียนแปลงอาจารยผูสอน เปล่ียนแปลงวันเวลาเรียน

และ วันเวลาสอบ ของนิสิต 

 

แผนภูมิสายงาน ข้ันตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เก่ียวของ ระยะเวลา 

 

จุดเร่ิมตน 

 

   

 

นิสิต/อาจารยผูสอน 

 

แจงขอเปลี่ยนแปลงรายวชิา/

อาจารยผูสอน/วันเวลาเรียน 

/วันเวลาสอบ ตาม

แบบฟอรม 

- ปฏิทินการศึกษา 

- แบบฟอรม 

1 สัปดาห กอนการเปด

ภาคเรียน  

 

ตรวจสอบขอมูล 

 

เจาหนาที่ทำการตรวจสอบ

ขอมูล 

  

 

ผูอำนวยการวทิยาลัยฯ 

หรือรองผูอำนวยการที่

ไดรับมอบอำนาจ 

 

อนุมัติ/ไมอนุมัต ิ

 

 

 

 

 

 

  

 

วิทยาลัยฯ 

 

จัดทำตารางการเรียนการ

สอน พรอมระบุอาจารย

ผูสอน วัน เวลาเรียน เวลา

สอบ ประจำภาคเรียน 
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แผนภูมิสายงาน ข้ันตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เก่ียวของ ระยะเวลา 

สงงานทะเบียน

มหาวิทยาลยัเพื่อขอ

เปลี่ยนแปลง 

ทำบนัทึกขอเปลี่ยนแปลง

รายวิชาเสนอผูชวย

อธิการบดีวิทยาเขตสงขลา  

 

  

 

สิ้นสุด 

 

   

 

3. ขั้นตอนการการทวนสอบ 

แผนภูมิสายงาน ข้ันตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เก่ียวของ ระยะเวลา 

 

จุดเร่ิมตน 

 

   

 

สาขาวชิาเสนอชื่อ

กรรมการ 

สาขาวชิาเสนอรายชื่อ

กรรมการทวนสอบเขาที่

ประชุมคณะกรรมการประจำ

วิทยาลัย 

- ปฏิทินการศึกษา 

- แบบฟอรม 

หลังจากเสนอตาราง

เปดตารางเรียนใหฝาย

ทะเบียน  

 

คณะกรรมการประจำ

วิทยาลัยฯ แตงตั้ง

กรรมการพิจารณาทวน

สอบ 

 

พิจารณาเห็นชอบ/แกไข - คำสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

ทวนสอบ 

 

 

คณะกรรมการทวนสอบ

พิจารณาการทวนสอบ

รายวิชา 

 

สอดคลอง/ไมสอดคลอง  - แบบฟอรมทวน

สอบแตละรายวิชา 

 

 

 

ประธานหลักสูตร

สรุปผลการทวนสอบ

ประจำภาคเรียนและ

สรุปรายวชิาทีท่วนสอบ

ทั้งหมดตามรายวชิาที่เปด

เรียนในภาคเรียนนั้นๆ 

- แบบฟอรม

สรุปผลการทวน

สอบประจำภาค

เรียน 
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จัดทำรายงานผลการ

ทวนสอบ 

 

- รายงานการ

ทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานผลการ

เรียนรู 
 

ประชุมคณะกรรมการ

ประจำหลักสูตร 

 

จัดประชุมคณะกรรมการ

ประจำหลักสูตรเพื่อทราบผล

การทวนสอบ 

  

 

ประชุมคณะกรรมการ

ประจำวทิยาลัย 

 

 

เพื่อทราบ 
  

 

สิ้นสุด 

 

   

 

 

4. ข้ันตอนการสงคาระดับข้ัน 

แผนภูมิสายงาน ข้ันตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เก่ียวของ ระยะเวลา 

 

จุดเร่ิมตน 

 

   

 

อาจารยผูสอน 
ดำเนินการจัดทำ ตรวจสอบ

การประเมินผลการเรียน 

ระดับข้ันและบนัทึกผลการ

เรียนผานระบบ 

-บันทึกผลการ

เรียนผานระบบ 

-ปฏิทินการศึกษา 

ภายใน 2 สัปดาห หลัง

การสอบปลายภาค 

 

อาจารยผูสอน 

 

 

กรอกแบบฟอรมการกรอก

คาระดับข้ัน  

- แบบฟอรมการ

กรอกคาระดับข้ัน 

 

 

อาจารยผูสอน 

 

กรณีมีนิสิตที่ไดคาระดบัข้ัน I  - แบบฟอรมขอ

อนุญาตใหคา

ระดับข้ัน I 
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แผนภูมิสายงาน ข้ันตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เก่ียวของ ระยะเวลา 

 

อาจารยผูสอน 

 

กรณีสงคาระดับข้ันชากวาที่

กำหนด 

- แบบฟอรมขอสง

คาระดับข้ันชากวา

ที่กำหนด 

 

 

วิทยาลัยฯ 
รวบรวมและทำสรุปคาระดับ

ข้ันตามรายวชิาเรียนทั้งภาค

การศึกษา 

- แบบฟรอมสรุป

คาระดับข้ันเขาที่

ประชุม 

 

 

ประชุมคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

พิจารณาเห็นชอบ/แกไข - หนังสือขอเชิญ

ประชุมพิจารราคา

ระดับชัน้ 

 

 

ประชุมคณะกรรมการ

ประจำวทิยาลัยฯ 

 

พิจารณาเห็นชอบ/แกไข   

 

สงงานทะเบียน

มหาวิทยาลยั 

 

ทำบนัทึกขอสงคาระดบัข้ัน

ใหนายทะเบียน 

- ปฏิทินการศึกษา ภายใน 2 สัปดาห หลัง

ปดภาคเรียน 

 

สิ้นสุด 

 

   

 

 

5. ขั้นตอนการโอนรายวิชา 

แผนภูมิสายงาน ข้ันตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เก่ียวของ ระยะเวลา 

 

จุดเร่ิมตน 

 

   

 

นิสิต 
ดำเนินการตรวจสอบรายวชิา

ที่จะโอน  

-ทรานสคริปเดิม 

-คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรเดิม 

-คำรองขอเทียบ/

โอน รายวิชา 

ภายใน ภาคเรียนแรก

ของการเขาเรียน 
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แผนภูมิสายงาน ข้ันตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เก่ียวของ ระยะเวลา 

 

วิทยาลัยฯ 

 

 

ตรวจสอบความถูกตอง 
  

 

งานทะเบียนนิสติ 

 

ตรวจสอบความถูกตองกอน

ใหนิสิตชำระคาโอนรายวิชา 

  

 

สิ้นสุด 

 

   

 



บทท่ี 3  

หลักเกณฑการปฏิบัติงานและเง่ือนไข 

หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

คูมือการปฏิบัติงานวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ใน

บทนี้จะอธิบายในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับ กฎระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ

อธิบายเกี่ยวกับการจัดตารางเรียน ตารางสอน การเปลี่ยนแปลงรายวิชา การเปลี่ยนแปลงอาจารย

ผูสอน วันเวลาเรียนของนิสิต และการสงเกรด รวมท้ังรวบรวมขอควรระวังในการปฏิบัติงาน สิ่งท่ีควร

คำนึงถึงในการปฏิบัติงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553  

3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ พ.ศ. 2551 

4. ประกาศมหาวิทยาลยัทักษิณ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำป

การศึกษา 2563 

    

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

      ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (มหาวิทยาลัย

ทักษิณ : 2559) กำหนดประเภทนิสิตและระบบการศึกษา ไวดังนี้  สีเหลืองเอาไปเขียนบรรณานุกรม 

      ขอ 8 ระบบการศึกษา 

ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาใหจัดการศึกษา ดังนี้ 

8.1 การจัดการศึกษาสำหรับนิสิตภาคปกติ แบงออกเปน 2 ภาคเรียน ประกอบดวย ภาค

เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของป

การศึกษาดวยก็ได 

8.2 การจัดการศึกษาสำหรับนิสิตภาคสมทบแบงออกเปน 3 ภาคเรียน ประกอบดวย ภาค

เรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 และภาคเรียนฤดูรอน 

8.3 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ใหมีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไมนอยกวา 18 

สัปดาห โดยใหมีระยะเวลาเรียน ไมนอยกวา 15 สัปดาห 



8.4 ภาคเรียนฤดูรอน ใหมีจำนวนชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาเทากับจำนวนชั่วโมงการ

เรียนในภาคเรียนท่ี 1 หรือภาคเรียนท่ี 2 

8.5 การนับระยะเวลาหนึ่งปการศึกษาใหนับชวงเวลาที่มีภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และ

ภาคเรียนฤดูรอนตอเนื่องกัน 

ขอ 9 "หนวยกิต" หมายถึง หนวยที่แสดงปริมาณการศึกษาที่กำหนดไวในหลักสูตรในระบบ

ทวิภาค 

9.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอ 

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

9.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

9.3 การฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอ ภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

9.4 การทำโครงงานหรือกิกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทำโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้น ไมนอยกวา 4: ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

 

หมวดท่ี 2  หลักสูตรการศึกษา 

ขอ 11 กำหนตระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้ 

11.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหใชระยะเวลาศึกษา อยางมากไมเกิน 8 ป

การศึกษา สำหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอยางมากไมเกิน ด๒ ปการศึกษาสำหรับหลักสูตร

การศึกษาภาคสมทบ 

11.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหใชระยะเวลาศึกษา อยางมากไมเกิน 10 ป

การศึกษา สำหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอยางมากไมเกิน 15 การศึกษาสำหรับหลักสูตร

การศึกษาภาคสมทบ 

11.3 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปขึ ้นไป) ใหใชระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 12 ป

การศึกษา สำหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอยางมากไมเกิน 18 ปการศึกษา สำหรับหลักสูตร

การศึกษา ภาคสมทบ 

11.4 หลักสูตปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหใชระยะเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 4 ป

การศึกษา สำหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอยางมากไมเกิน 6 ปการศึกษาสำหรับหลักสูตร

การศึกษาภาคสมทบ 

หมวดท่ี 4 

การจัดการศึกษาและการลงทะเบียน 



ขอ 15 การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบไตรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบรวมกัน ดังนี้ 

15.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา ใหลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 

2 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคเรียนฤดูรอน ไมเกิน 9 หนวยกิต 

15.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

และภาคเรียนฤดูรอน ไมเกิน 9 หนวยกิต 

15.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา เปนการจัดการศึกษาในบางชวงเวลาของ 

ปการศึกษา ตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

15.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใช

การสอนทางไกลผานระบบการสื่อสารหรือเครือขายสารสนเทศตาง ๆ ตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

15.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการศึกษาเปนรายวิชา

หรือกลุมรายวิชา ตามกำหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 

15.6 การศึกษาแบบนานาชาติ เปนการจัดการศึกษาโดยใชภาษาตางประเทศ

ท้ังหมด ซ่ึงอาจจะเปนความรวมมือระหวางหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหนวยงานในประเทศ หรือ

ตางประเทศ และมีการจัดการท่ีมีมาตรฐานเชนเตียวกับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

15.7 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

15.8 การศึกษาเพื ่อร ับปร ิญญาที ่สอง ระตับปร ิญญาตร ี ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

15.9 รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 16 การลงทะเบียนเรียน 

16.1 กำหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

16.2 รายวิชาใดที่กำหนดใหเรียนบุรพวิชา นิสิตจะตองเรียนรายวิชานั้นแลว และ

สอบไดระดับข้ึน 

16.3 รายวิชาใดท่ีกำหนดใหเรียนควบคู นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาควบคูพรอมกัน

หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะตองเรียนรายวิชาควบคูในคราวเตียวกันดวย หากไมงด

เรียนรายวิชาควบคูงานทะเบียนจะถอนรายวิชาตอเนื่องควบคูนั้นทันที วันแตไดรับการอนุมัติจก

หัวหนาสวนงานวิชาการท่ีรายวิชาสังกัด 



16.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อไดชำระเงินคาบำรุงการศึกษาและคา

เลาเรียนของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นิสิตผูใดชำระเงินคาบำรุงการศึกษาและคาเลาเรียน ภายหลัง

จากวันท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด จะตองชำระเงินคาปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

กรณีที่นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนโดยสมบูรณในภาคเรียนใด ภายในกำหนดวันตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ

รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายเปนราย ๆ ไป 

16.5 จำนวนหนวยกิตในแตละภาคเรียน 

16.5.1 นิสิตภาคปกติ 

16.5.1.1 นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรยีนในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 

2 ไมต่ำกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวน

ในภาคเรียนท่ีลงทะเบียนรายวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา 

16.5.1.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ไมเกิน 

18 หนวยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกวาเกณฑที่กำหนดตองไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาและ

หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ทั้งนี้ตองไมเกิน 22 หนวยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไมเกิน

9 หนวยกิต 

16.5.2 นิสิตภาคสมทบ 

16.5.2.1 นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ไมต่ำ

กวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนในภาค

เรียนท่ีลงทะเบียนรายวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา 

16.5.2.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ไม

เกิน 18 หนวยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกวาเกณฑที่กำหนดตองไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา 

และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ท้ังนี้ไมเกิน 22 หนวยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไมเกิน 

9 หนวยกิต 

16.5.3 ในภาคเรียนที่นิสิตจะสำเรจ็การศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเทากับหนวยกิตท่ี

เหลือ ซ่ึงต่ำกวาเกณฑท่ีกำหนดได 

16.5.4 นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบสามารถลงทะเบียนเรียนรวมกันไดตอเม่ือ

ไดรับการยินยอมจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจาก

หัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และจำนวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน จะตองเปนไปตามเกณฑ

ขอ 16.5 ทั้งนี้นิสิตภาคปกติตองชำระเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรวมตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 



16.6 นิสิตสมารถลงทะเบียนในรายวิชาตาง ๆ กับสถาบันอุตมศึกษาอื่นในระดับ

เตียวกันและสามารถนำรายวิชาดังกลาวมาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรทั้งนี้โดยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรที่รายวิชานั ้นสังกัด หัวหนภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ี

รายวิชานั้นสังกัด และหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีหลักสูตรนั้นสังกัด 

ขอ 17 การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) หมายถึง การ

ลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู โดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจำนวนหนวยกิตในภาคเรียนและ

จำนวนหนวยกิตตามหลักสูตร ตองดำเนินการดังนี้ 

17.1 นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนในรายวิชานั้น โดยไดรับอนุมัติ

จากอาจารยท่ีปรึกษา และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสขาวิชาท่ีนิสิตสังกัด แลวแจงใหงานทะเบียน

ทราบ 

17.2 ใหงานทะเบียนบันทึกลงในใบแสตงผลการเรียนใน ชองผลการเรียนวา "AUD" 

เฉพาะผูที่ผานการประเมินจากอาจารยผูสอน และมีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ 80 ของเวลาเรียน

ท้ังหมดของรายวิชานั้น 

17.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไมใชนิสิตของมหาวิทยาลัยเขา

เรียนบางวิชาเปนกรณีพิเศษ โดยเปนไปตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ขอ 18 การขอเพ่ิมและขอถอนรายวิชา 

18.1 การขอเพ่ิมรายวิชาหลังสิ้นสุด ตามขอ 16.1 นิสิตตองไดรับอนุมัติจากอาจารย

ผูสอน อาจารยที่ปรึกษา และหัวหนสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหนายทะเบียนทราบ โดย

นิสิตตองชำระเงินคาขอเพ่ิมรายวชิา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปด

ภาคเรียน 

18.2 การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามขอ 16.1 ตองไตรับความเห็นชอบ

จากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน อยางนอย 7 วันทำการกอนวันแรกของการ

สอบปลายภาคตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

หมวดท่ี 5 

การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

ขอ 19 การมีสิทธิ์เขาสอบ 

นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของ

รายวิชานั้น จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น นิสิตที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกวารอยละ 80 

ของเวลาเรียนท้ังหมดและไมไดขอถอนรายวิชา ใหอาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนเปนระดับข้ัน F 

ในรายวิชานั้นเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน 



ขอ 20 ใหผูสอนจัดประเมินผลการเรียนระหวางภาคเรียน และมีการวัดผลเมื่อสิ้นสุดภาค

เรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา และใหดำเนินการสงผลการประเมินผล

การศึกษาตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ขอ 21 ระบบการประเมินผลการเรยีนรายวิชา 

21.1 ระบบการประเมินผลการเรียนของแตละรายวิชาใหกระทำเปนแบบระดับข้ัน ซ่ึงมี 

ความหมายและคาระดับข้ึน ดังนี้ 

ระดับข้ัน  ความหมาย   คาระดับข้ัน 

A   ดีเยี่ยม (Excellent)   4.0 

B+   ตีมาก (Very Good)   3.5 

B   ดี (Good)    3.0 

C+   ดีพอใช (Fairly Good)   2.5   

C   พอใช (Fair)    2.0 

D+   ออน (Poor)    1.5 

D   ออนมาก (Very Poor)   1.0 

F   ตก (Fail)    0.0  

21.2 ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตรไมมีการประเมินผลเปนระดับข้ัน ใหใชสัญลักษณแทนดังนี้ 

 

สัญลักษณ   ความหมาย 

AUD    การเรียนโตยไมนับหนวยกิต (Audit) 

W   ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw) 

VG    ผลการเรียน/การปฏิบัติ ฝกงาo/อยูในระดับตีมาก (Very Good) 

G   ผลการเรียน/การปฏิบัติ ฝกงาน/อยูในระดับดี (Good) 

S   ผลการเรียน/การปฏิบัติ ฝกงาน/อยูในระดับเปนท่ีพอใจ 

(Satisfactory) 

U   ผลการเรียน/การปฏิบัติ ฝกงาน/อยูในระดับไมเปนท่ีพอใจ 

(Unsatisfactory) 

I   การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

รายวิชาที่ตองใหสัญลักษณ VG, G, ร และ บ ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในหลักสูตรหรือตามที่สภา

วิชาการกำหนf 

21.3 นอกจากการแสตงผลการประเมินผลเปนระดับขั้นตามขอ 21.1 หรือโดยใชสัญลักษณ

ตามขอ 21.2 ใหใชเครื่องหมายกำกับผลการเรียนในรายวิชา ดังนี้ 



เครื่องหมาย   ความหมาย 

#   รายวิชาท่ีไมคำนวณคาระดับข้ึน 

##   รายวิชาที ่โอนจากสถาบันการศึกษาอื ่นหรือจากมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

###   รายวชิาท่ีเทียบโอนประสบการณ 

*   รายวิชาท่ีเทียบ/เรียนแทน 

**   รายวิชาท่ียกเวนหนวยกิต 

21.4 การใหระดับข้ัน F หรือ U 

อาจารยผูสอนใหระดับข้ัน F หรือ U ในกรณีตอไปนี้ 

21.4.1 นิสิตลงทะเบียนแลวไมเขาชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 80 

ของเวลาเรียนท้ังหมด 

21.4.2 นิสิตทุจริตในการสอบ โดยมีหลักฐานการทุจริต ใหอาจารยผูสอนประเมินผลการ

เรียนในรายวิชานั้น เปนระดับข้ัน F ท้ังนี้ไมตองรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต 

21.4.3 นิสิตท่ีไดรับการใหสัญลักษณ ตามขอ ๒๑.๕ แตไมไดขอประเมินผลเพ่ือแกสัญลักษณ 

ใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคเรียนถัดไป หากพันกำหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะ

เปลี่ยนสัญลักษณ เปนระดับข้ัน F หรือ U 

21.4.4 นิสิตที่ไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไวตามแผน

หรือกำหนการจัดการเรียนการสอนและการสอบของรายวิชานั ้น ซึ ่งเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

21.5 การให ในรายวิชาใดจะกระทำไดในกรณีตอไปนี้ 

21.5.1 นิสิตที่มีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 19 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุสุดวิสัย 

และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 

21.5.2 อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชานั้นเห็นสมควรใหรอผลการ

ประเมินระดับข้ัน 

21.6 นิสิตท่ีไดรับสัญลักษณ ตามความในขอ 21.5 ในรายวิชาใดจะตองดำเนินการขอ

ประเมินผลเพื่อแกสัญลักษณ ใหสมบูรณ ภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคเรียนถัดไปตามระบบ

การศึกษา 

หากพนกำหนดเวลาดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ เปนระดับขั้น F หรื U โดย

อัตโนมัติ เวนแตไดรับอนุติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เห็นสมควรใหขยาย

เวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย  

ท้ังนี้ใหนำผลการประเมินแกสัญลกัษณ แลวมาคำนวณในภาคเรียนเดิมท่ีนิสิตไดสัญลกัษณ I 



21.7 การใหสญัลักษณ W ในรายวิชาใดจะกระทำไดในกรณีตอไปนี้ 

21.7.1 นสิิตไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น 

21.7.2 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 

21.7.3 ไดรับอนุมัติจกหัวหนสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I  ที่นิสิต

ไดรับตามขอ 25.1.3 และครบกำหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ I แลวแตการปวยหรือเหตุสุดวิสัยยังไม

สิ้นสุด 

21.7.4 นิสิตลาออกหรือเสียชีวิตกอนวันสุดทายของการประเมินผลประจำภาคเรียนนั้น 

21.8 การนับจำนวนหนวยกิต เพื่อใชในการคำนวณหาดระดับขั้นเฉลี่ยในภาคเรียนใด ใหนับ

จากรายวิชาที่มีกาประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น และไมมีเครื่องหมายกำกับ ยกเวนรายวิชาท่ี

เทียบหรือเรียนแทน 

21.9 การนับจำนวนหนวยกิตสะสมเพ่ือใหครบตามจำนวนท่ีกำหนดในหลักสูตร ใหนับเฉพาะ

หนวยกิตของรายวิชาท่ีไดระดับข้ัน D ข้ึนไป และนับรวมกับหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนหนวยกิต 

21.10 คาระดับข้ันเฉลี่ยรายภาคเรียนใหคำนวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้นโดย

นำผลคูณระหวางจำนวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยจำนวน

หนวยกิต ตามขอ 21.8 

21.11 คาระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ใหคำนวณจากผลการเรียนของท่ีนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึง

ภาคเรียนสุดทาย โดยนำผลรวมของผลคูณระหวางจำนวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวชิา

ท่ีเรียนท้ังหมดเปนตัวตั้งแลวหารดวยจำนวนหนวยกิตรวมท้ังหมด 

21.12 รายวิชาท่ีไดสัญลักษณ I ไมนำไปแสดงในใบแสดงผลการเรียนแตจัดเก็บไวในระเบียน

วิชาเรียนของนิสิต 

 

ขอ 30 การเทียบรายวิชา 

การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรเกากับหลักสูตรใหมหรือ 

การเทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาท่ีขอเทียบตองเปนรายวิชาใน

หลักสูตรท่ีใหมกวารายวิชาตามหลักสูตรท่ีนิสิตตองเรียน เนื้อหาของคำอธิบายรายวิชาในรายวิชาท่ีขอ

เทียบจะตองครอบคลุมเนื้อหาของคำอธิบายรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรท่ีนิสิตตองเรียนไมนอย

กวารอยละ 75 โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการ

ประจำสวนงานท่ีรายวิชานั้นสังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับ

มอบหมาย 

ขอ 31 การโอนรายวิชา 

การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือจากมหาวิทยาลัย 



ทักษิณ 

31.1 การโอนรายวิชาของนิสิตที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลว ยึดหลักเกณฑ 

ดังนี้ 

31.1.1 กรณีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาตองานทะเบียนนิสิต โดย

ผานความเห็นชอบของหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ 

รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย 

31.1.2 กรณีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง ใหดำเนินการขอเทียบ

รายวิชาตามหลักเกณฑขอ 30 กอนไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายให

โอนรายวิชา 

31.1.3 รายวิชาที่โอนตองเปนรายวิชาที่นิสิตศึกษามาแลวไมเกิน 5 ป นับถึงวันที่ขอโอน

รายวิชา และไดรับระดับข้ันไมต่ำกวา C หรือไดรับคาระดับข้ันไมต่ำกวา 2.00 

31.1.4 จำนวนหนวยกิตที่ขอโอนรายวิชา ตองไมเกินรอยละ 40 ของจำนวนหนวยกิตตาม

โครงสรางหลักสูตรท่ีเขาศึกษา 

31.1.5 ไมนำผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนมาคำนวณคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมรวม ท้ังนี้ใหระบุ

รายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตวาเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคำนวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม

เฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเทานั้น 

31.1.6 การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษา

แรกท่ีนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

31.2 การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ยึดหลักเกณฑดังนี้ 

31.2.1 รายวิชาท่ีรับโอนตองเปนรายวิชาท่ีนิสิตไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสถาบันอ่ืนท่ีมี

วิทยฐานะเทียบเทากับมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแลวไมเกิน 5 ป 

31.2.2 รายวิชาท่ีรับโอนตองมีเนื้อหาเทียบเคียงไดและครอบคลุมกับการศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

31.2.3 ไมนำผลการเรียนรายวชิาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมาคำนวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม

รวม ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตวาเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคำนวณคาระดับ

ข้ันเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเทานั้น 

ท้ังนี้การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ใหเปนตามหลักเกณฑข อ 30 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
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10. จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารย  

10.1.3 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจำหรืออาจารยพิเศษท่ีมีคุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาโท

หรือเทียบเทา หรือมีตำแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือใน

สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

ในกรณีที่มีอาจารยประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและทำหนาที่อาจารยผูสอน

กอนที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 จะประกาศใช ใหสามารถทำหนาที่อาจารย

ผูสอนตอไปได 

ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แตทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ำ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทำงานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา 6 

ป ทั้งนี้ อาจารยพิเศษตองมีชั ่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจำเปน

ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ พ.ศ. 

2551 

ขอ 5   อาจารยพิเศษที ่รับผิตชอบสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองมี

คุณสมบัติไมต่ำกวาคุณสมบัติของอาจารยผูสอนท่ีกำหนดในประกาศกระทวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารยพิเศษที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตองมีคุณวุฒิไม

ต่ำกวาปริญญาโทในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีจะรับผิดชอบดำเนินการสอน 

ขอ 6 การเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ใหหัวหนาสวนงานวิชาการเปนผูเสนอ โดยตองเสนอ

รายละเอียดเก่ียวกับคุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญ และประสบการณ ของผูไดรับการเสนอแตงตั้ง

เปนอาจารยพิเศษ รวมท้ังรายวิชาและภาคการศึกษาท่ีจะรับผิดชอบดำเนินการสอน เพ่ือประกอบการ

พิจารณาดวย เพื่อประโยชนตอคุณภาพและมาตรฐานของการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรี หัวหนา

สวนงานวิชาการอาจเสนอแตงตั้งผูมีคุณสมบัติไมเปนไปตามความในขอ 5 เปนอาจารยพิเศษไดโดย

ความเห็นชอบขอสภาวิชาการ ทั้งนี้ผูไดรับการเสนอแตงตั้งตองเปนผูมีความชำนาญเฉพาะทางใน

สาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีจะรับผิตชอบดำเนินการสอน 

ขอ 7 ใหอธิการบดีหรืรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูพิจารณาแตงตั้งอาจารย

พิเศษในแตละภาคการศึกษา 

 



 ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน/สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการปฏิบัติงาน 

           คูมือการปฏิบัติงานวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีขอ

ควรระวังในการปฏิบัติงาน/สิ่งท่ีควรคำนึงถึงในการปฏิบัติงาน ดานตางๆ ดังนี้ 

1.การจัดตารางเรียน ตารางสอน 

 - วันเวลาในการจัดตารางเรียน ตารางสอน ใหยึดตามปฏิทินการศึกษาอยางเครงครัด  

 - ผูปฏิบัติงานตองดำเนินการตรวจสอบรายวิชาตกคางของนิสิต ท่ีอยูปสุดทายเพ่ือใหนิสิตจบ

ตามโครงสราง ไมตกคางในหลักสูตร  

 - การจัดตารางเรียนตองคำนึงถึง ผูสอนวาตองมีภาระงานในปการศึกษานั้นๆ นิสิต เรียนครบ

ตามโครงสราง 

2.การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

- การกำหนดชื่อเรื่อง รหัสวิชา  ชื่อวิชา  ตองชัดเจน (ชื่อไทย/อังกฤษ) จำนวนหนวยกิต ตอง

ถูกตอง กลุมผูเรียนที่จะเปด/เพิ่ม/เปลี่ยนแปลง (S101, S102,....)  ระบุอาจารยสอน / เรียนวันไหน/

สอบวันไหน ระบุใหชัดเจน  

- ตองดำเนินการใหแลวเสร็จตามวันท่ีปฏิทินการศึกษากำหนด 

3.การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูสอน วันเวลาเรียนของนิสิต 

- การกำหนดชื่อเรื่อง ระบุอาจารยสอน รหัสวิชา  ชื่อวิชา  ตองชัดเจน (ชื่อไทย/อังกฤษ) 

จำนวนหนวยกิต ตองถูกตอง กลุมผูเรียนท่ีจะสอน (S101, S102,....) วันเวลาเรียน ระบุใหชัดเจน  

- ตองดำเนินการใหแลวเสร็จตามวันท่ีปฏิทินการศึกษากำหนด 

4.การสงคาระดับข้ัน 

 - การทวนสอบคาระดับข้ัน ท่ีอาจารยผูสอนสงมา ถามีนิสิตท่ี ไดคะแนนนอย ติด F  หรือ ติด 

I ใหดำเนินการโดยใหอาจารยกรอกเหตุผลท่ีได เพ่ือทวนคาระดับข้ันปองกันความผิดพลาด  

 - ในกรณีที่รายวิชามีนิสิตลงทะเบียนเปนจำนวนมาก แนะนำอาจารยผูสอนใหเปดใหนิสิตดู

คะแนนเก็บท่ีเก็บในแตละครั้งเพ่ือปองกันความผิดพลาด 

 - กำหนดการสงเกรด ตามปฏิทินการศึกษา โดยผูปฏิบัติตองเผื่อระยะเวลาแจงอาจารยผูสอน

ใหสงกอนวันสุดทายที ่งานทะเบียนใหสง 1 สัปดาหเปนอยางนอย เพราะตองนำเขาที ่ประชุม

คณะกรรมการประจำวิทยาลัยกอนสงงานทะเบียน 

 - การขอขยายเวลาสงเกรดชา ตองขออนุมัติเปนรายวิชา โดยรายวิชาท่ีขอขยายตองมีเหตุผล

ความจำเปนอันสมควร 

- การสงเกรดชา ตองไมกระทบตอนิสิตที่สำเร็จการศึกษาและตองไมมีผลตอการจำแนก

สภาพนิสิตในภาคเรียนถัดไป 
 



บทท่ี 4  

เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 คูมือการปฏิบัติงานดานวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย

ทักษิณ  

แผนและกรอบเวลาการปฏิบัติงาน 

คูมือการปฏิบัติงานดานวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาฉบับนี้  มีเนื ้อหา

ครอบคลุมกระบวนการและการดำเนินงานดานวิชาการ ประจำภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 และ ภาค

เรียนฤดูรอน ของหลักสูตรที่ทำการเปดสอน ภาคปกติ ภาคสมทบ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ

พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซ่ึงเก่ียวของกับการจัดตารางเรียน ตารางสอน  

1. ขั้นตอนการจัดตารางเรียน ตารางสอน 

กิจกรรม เวลาดำเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1.วางแผน หาขอมูลเพื่อจัดทำ

ตารางการเรียนการสอน  

       

2.จัดทำ (ราง) ตารางเรียน

พรอมระบุอาจารยผูสอน 

       

3.จัดประชุมคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

       

4.แจงเปดรายวิชาประจำ

ภาคเรียนไปท่ีงานทะเบียน 

       

5.เสนอรายชื่ออาจารยพิเศษ

ประจำภาคเรียนเขาท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจำ

วิทยาลัยฯ 

       

6.จัดทำบันทึกเสนอฝาย

วิชาการเพ่ือจัดทำคำสั่ง

แตงตั้งอาจารยพิเศษประจำ

ภาคเรียน 

       



กิจกรรม เวลาดำเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

7.ตรวจสอบขอมูลรายวิชา

ตกคางของนิสิต 

       

8.จัดทำ (ราง) ตารางเรียน

พรอมระบุอาจารยผูสอน วัน 

เวลาเรียน เวลาสอบ ประจำ

ภาคเรียน 

       

9.จัดประชุมคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

       

10.แจงเปดรายวิชาประจำ

ภาคเรียนไปท่ีงานทะเบียน 

       

11.ประสานงานอาจารยพิเศษ 

แจงวันเวลา หองเรียน และ

ขอมูลนิสิต 

       

12.เปดภาคเรียน        

 

 

2. ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงรายวิชา 

กิจกรรม เวลาดำเนินการ หมายเหตุ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  

1.นิสิต/อาจารยผูสอน เสนอขอ

เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน  

    

2.ตรวจสอบขอมูล เสนอผูบริหารอนุมัติ     

3.จัดทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา

เรียนพรอมระบุอาจารยผูสอน วนั เวลา

เรียน เวลาสอบ ประจำภาคเรียน สงงาน

ทะเบียน 

   ตามท่ีปฏิทิน

การศึกษากำหนด 

 

 



3. ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงวันเวลาเรียนของนิสิต 

กิจกรรม เวลาดำเนินการ หมายเหตุ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  

1.อาจารยผูสอน เสนอขอเปลีย่นแปลงวัน 

เวลาเรียน  

    

2.ตรวจสอบขอมูล เสนอผูบริหารอนุมัติ     

3.จัดทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา

เรียนพรอมระบุอาจารยผูสอน วนั เวลา

เรียน เวลาสอบ ประจำภาคเรียน สงงาน

ทะเบียน 

   ตามท่ีปฏิทิน

การศึกษา

กำหนด 

 

4. ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงการเปล่ียนแปลงอาจารยผูสอน 

กิจกรรม เวลาดำเนินการ หมายเหตุ 

มิ.ย. ก.ค.  

1.อาจารยผูสอน เสนอขอเปลีย่นแปลง

อาจารยผูสอนตามแบบฟอรม 

   

2.ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย เสนอท่ี

ประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   

3.จัดทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลงอาจารย

ผูสอน สงงานทะเบียน 

  ตามท่ีปฏิทิน

การศึกษากำหนด 

 

5. ขั้นตอนการสงเกรด 

กิจกรรม เวลาดำเนินการ หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย.  

1.อาจารยผูสอน ดำเนนิการจัดทำ 

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียน ระดับ

ข้ันและบนัทึกผลการเรียนผานระบบ 

   

2.รวบรวมและทำสรุปคาระดับข้ันตาม

รายวิชาเรียนทั้งภาคการศึกษา 

   



กิจกรรม เวลาดำเนินการ หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย.  

3. จัดประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และคณะกรรมการประจำ

วิทยาลัยฯ 

   

4.จัดทำสรุปคาระดบัข้ันสงงานทะเบียน   ตามท่ีปฏิทิน

การศึกษากำหนด 

 

หมายเหตุ   ภาคเรียนท่ี 1 อยูระหวาง เดือนก.ค.- ตนเดือน พ.ย. 

ภาคเรียนท่ี 2 เริ่มปลายเดือน พ.ย. – เม.ย. 

ภาคเรียนฤดูรอน เริ่มเดือน เม.ย. – มิ.ย. 

 

ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัตงิาน 

1. ข้ันตอนการจัดตารางเรียน ตารางสอน 

1.1 วางแผน หาขอมูลเพ่ือจัดทำตารางการเรียนการสอน 

 ตรวจสอบรายวิชาท่ียังไมไดเปดของแตละสาขาวิชา โดยอางอิงขอมูลจาก แผนการจัดการ

เรียนการสอนในเลม มคอ.2 ของหลักสูตรและรายวิชาที่เปดผานไปแลว เปนแนวทาง โดยใน 1 ภาค

เรียนตองไมเกิน 21 หนวยกิต สำหรับภาคเรียนปกติ และไมเกิน 9 หนวยกิต สำหรับภาคเรียนฤดูรอน 

แนวทางการจัดทำตารางเรียน ตารางสอนตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 



 

ภาพท่ี 1 แผนการเรียนการสอน ภาคปกติ 



 

 

 

ภาพท่ี 2 แผนการเรียนการสอน ภาคสมทบ 

 

 

 



 
 

ภาพท่ี 3 สรุปรายวิชาเปดแตละรุน 

 



 

1.2 จัดทำ (ราง) ตารางเรียนตารางสอนพรอมระบุอาจารยผูสอน 

- รหัส ชื่อวิชา และหนวยกิตท่ีทำการเปดสอน   

- อาจารยผูสอนท่ีมีคุณวุฒิเหมาะสมกับรายวิชาท่ีทำการเปด 

- ตรวจสอบวันสอนของ (ภาคสมทบ) วาตารางผูสอนชนกันหรือไมในแตละรุน 

- กรณีเปนวิชาเฉพาะและมีอาจารยท่ีสอนประจำอยูแลว อาทิเชน วิชาทีจะตอง

ใชอาจารยท่ีโรงเรียนนายรอยตำรวจสงชื่อมาใหเทานั้น ใหระบุชื่ออาจารยดวย 

- ตรวจสอบการสอบกลางภาค/ปลายภาค ในแตละรายวิชาท่ีเปดสอนกอนสงงาน

ทะเบียน 

 

ภาพท่ี 4 โครงรางตารางเรียน ภาคปกติ 

 

 

ภาพท่ี 5 โครงรางตารางเรียน ภาคสมทบ 



 

 

1.3 จัดประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- จัดเตรยีมเอกสารประกอบการประชุม (ตัวอยางตารางเรียนเสนอท่ีประชุม)  

- ประสานคณะกรรมการเพ่ือกำหนดวันประชุม (วางตรงกัน)  

- จัดทำหนังสือเชิญประชุม(หนังสือเชิญ) 

- คณะกรรมการพิจารณาตารางเรียน ถามีการแกไขอาจารยใหเสนอชื่อในท่ี

ประชุมใหเรียบรอย 

- หลังเสร็จสิ้นการประชุม ใหปรับแกตารางเรียนใหเรียบรอยตามมติท่ีประชุม 

- ประสานงานเบื้องตนกับอาจารยท่ีจะใหสอนในแตละวิชา 

 
 

ภาพท่ี 6 ตัวอยางโครงรางตารางเรียน ภาคปกติ เสนอท่ีประชุม 

 



 
 

ภาพท่ี 7 ตัวอยางโครงรางตารางเรียน ภาคสมทบ เสนอท่ีประชุม 

 



 
ภาพท่ี 8 หนังสือเชิญประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 แจงเปดรายวิชาประจำภาคเรียนไปท่ีงานทะเบียน 

- จัดทำบันทึกขอเปดรายวิชาประจำภาคเรียนไปท่ีงานทะเบียน  

 
ภาพท่ี 9 บันทึกขอเปดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.5 เสนอรายชื่ออาจารยพิเศษประจำภาคเรียนเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจำ

วิทยาลัยฯ 

- จัดทำสรุป ตรวจสอบ รายชื่ออาจารยพิเศษในตารางเรียน 

- จัดทำเอกสารเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให

ความเห็นชอบ  

 



 
รูปภาพท่ี 10 แบบเสนออาจารยพิเศษเขาท่ีประชุม 

 

1.6 จัดทำบันทึกเสนอฝายวิชาการเพ่ือจัดทำคำสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษประจำภาคเรียน 

- จัดทำขอมูลอาจารยพิเศษใสแบบฟอรมเสนออาจารยพิเศษ (แบบฟรอมเสนอ) 

- จัดทำบันทึกขอความเสนอฝายวิชาการเพ่ือจัดทำคำสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ

ประจำภาคเรียน (บันทึก) 



 
ภาพท่ี 11 บันทึกขอความเสนออาจารยพิเศษ 



 
ภาพท่ี 12 เอกสารแนบแบบเสนออาจารยพิเศษ 

 

 

 

 

 



 

1.7 ตรวจสอบขอมูลรายวิชาตกคางของนิสิต 

- ตรวจสอบขอมูลรายวิชาตกคางของนิสิต  

 



ภาพท่ี 13 แบบเช็คขอมูลนิสิต 

1.8 จัดทำ (ราง) ตารางเรียนพรอมระบุอาจารยผูสอน วนั เวลาเรียน เวลาสอบ ประจำภาค

เรียน 

- รหัส ช่ือวิชา และหนวยกิตท่ีทำการเปดสอน   

- อาจารยผูสอนท่ีมีคณุวุฒิเหมาะสมกับรายวิชาท่ีทำการเปด 

- ตรวจสอบวันสอนของ (ภาคสมทบ) วาตารางผูสอนชนกันหรือไมในแตละรุน 

- กรณีเปนวิชาเฉพาะและมีอาจารยท่ีสอนประจำอยูแลว อาทิเชน วิชาทีจะตองใชอาจารยท่ี

โรงเรียนนายรอยตำรวจสงช่ือมาใหเทาน้ัน ใหระบุช่ืออาจารยดวย 

- ตรวจสอบการสอบกลางภาค/ปลายภาค ในแตละรายวิชาท่ีเปดสอนกอนสงงานทะเบียน 

 

ภาพท่ี  14  โครงตารางเรียนแบบเพ่ิมเตมิ 

1.9 จัดประชุมคณะกรรมการผูรับผดิชอบหลักสูตร 

1.10 แจงเปดรายวิชาประจำภาคเรียนไปท่ีงานทะเบียน 

-  จัดทำบันทึกขอเปดรายวิชาประจำภาคเรียนไปท่ีงานทะเบียน  



 

 

ภาพท่ี  15  บันทึกขอเปดรายวิชา 

 



 

ภาพท่ี  16  บันทึกขอเปดรายวิชาเพ่ิมเตมิ 



 



 

ภาพท่ี  17  บันทึกขอเปดรายวิชาเพ่ิมเตมิ 

 

 

 



1.11 ประสานงานอาจารยพิเศษ แจงวันเวลา หองเรียน และขอมูลนสิิต 

- ติดตอประสานงานอาจารยพิเศษ แจงวันเวลา จัดทำหนังสือเชิญ (ตวัอยางหนังสือเชิญ) 

- ในกรณีท่ีนิสติลงทะเบียนครบแลวใหโหลดรายช่ือนิสติท่ีลงทะเบียนเรียนจากในระบบสงให

อาจารยพิเศษดวย จาก https://enroll.tsu.ac.th/   

 



ภาพท่ี  18  หนังสือเชิญอาจารยพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  19  ข้ันตอนการโหลดรายช่ือนิสิต 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  20  ข้ันตอนการโหลดรายช่ือนิสิต 2 

 

 

 

 

 

เลือก ทะเบียนรายชื่อนิสิต

ตามรายวชิา 



 

 

 

 

 

2. ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงรายวิชา 

 การขอเปล่ียนแปลงรายวิชาเรียนมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้  

 2.1 นิสิต/อาจารยผูสอน  แจงขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา ตามแบบฟอรม โดยยึดระยะเวลา

จากปฏิทินการศึกษา โดยปกติตองดำเนินการ 1 สัปดาหกอนการเปดภาคเรียน (แบบฟอรม) 

 2.2 เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูล ความถูกตอง ของเอกสารกอนผูอำนวยการวิทยาลัยการ

จัดการเพ่ือการพัฒนา อนุมัติ/ไมอนุมัติ ตามแบบฟอรม 

 2.3 จัดทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา ระบุรหัสวิชา รายวิชา จำหนวนหนวยกิตพรอม

ระบุอาจารยผูสอน วัน เวลาเรียน เวลาสอบ ประจำภาคเรียน เสนองานทะเบียน 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 



 

3. ข้ันตอนการเปล่ียนแปลงวันเวลาเรียนของนิสิต 

 การขอเปล่ียนแปลงวันเวลาเรียนของนิสิตมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้  

 3.1 อาจารยผูสอน  แจงขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียนของนิสิต ตามแบบฟอรม โดยยึด

ระยะเวลาจากปฏิทินการศึกษา โดยดำเนินการไดชาสุดไมเกิน 1 สัปดาหหลังเปดภาคเรียน 

(แบบฟอรม) 

 3.2 เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูล ความถูกตอง  

 3.3 จัดทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียนของนิสิต พรอมระบุ รายวิชา ระบุรหัสวิชา 

รายวิชา จำหนวนหนวยกิต เสนองานทะเบยีน 



 



 



 
 

 

 

 

 



 

4. ข้ันตอนการเปล่ียนแปลงอาจารยผูสอน 

 การขอเปล่ียนแปลงอาจารยผูสอนมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้  

 2.1 อาจารยผูสอน  แจงขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียนของนิสิต ตามแบบฟอรม โดยยึด

ระยะเวลาจากปฏิทินการศึกษา โดยดำเนินการไดชาสุดไมเกิน 1 สัปดาหหลังเปดภาคเรียน 

(แบบฟอรม) 

 2.2 เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูล ความถูกตอง  

 2.3 จัดทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียนของนิสิต พรอมระบุ รายวชิา ระบุรหัสวิชา 

รายวิชา จำหนวนหนวยกิต เสนองานทะเบยีน 



 





 
 

 

 

 

 



 

5. ข้ันตอนการสงเกรด 

 การขอเปล่ียนแปลงวันเวลาเรียนของนิสิตมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้  

 2.1 อาจารยผูสอน  แจงขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียนของนิสิต ตามแบบฟอรม โดยยึด

ระยะเวลาจากปฏิทินการศึกษา โดยดำเนินการไดชาสุดไมเกิน 1 สัปดาหหลังเปดภาคเรียน 

(แบบฟอรม) 

 2.2 เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูล ความถูกตอง  

 2.3 จัดทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียนของนิสิต พรอมระบุ รายวิชา ระบุรหัสวิชา 

รายวิชา จำหนวนหนวยกิต เสนองานทะเบียน 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามผลการปฏิบัติงานก็คือ การประเมินผลงาน แตเปนการประเมินผลเปนระยะ ๆ  

แทนที่จะรอใหสิ้นสุดภารกิจหรือเปนไปตามระยะเวลาที่แนนอนตายตัว เหตุผลคือสภาพแวดลอมมี

การเปลี่ยนแปลงเร็วและไมไดมีรอบของการเปลี่ยนแปลงท่ีแนนอน จึงควรจะไดติดตามผลเปนระยะ ๆ

โดยเฉพาะเมื่อมีภาวะการณที่คิดวาจะสงผลกระทบตอการดำเนินงาน การติดตามผลจะเปนการ       

ย้ำเตือนเปาหมายใหผู ปฏิบัติงานไดตระหนักและรูสถานภาพความสำเร็จ เปนการใหกำลังใจแก

ผูปฏิบัติงานในกรณีที่ผลการปฏิบัติงานออกมาดี และเปนการทำใหผูปฏิบัติหรือทีมงานไดทราบถึง

ปญหาอุปสรรคกอนท่ีจะสงผลเสียตอการทำงานตามเปาหมาย 

  กระบวนการติดตามการปฏิบัติงาน สรุปไดดังนี้ 

  1. เปรียบเทียบผลงานกับเปาหมายอยางสม่ำเสมอ 

  2. วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

  3. ไมดวนสรุป 

  4. หาความจริงจากแหลงอ่ืน 

  5. นำสิ่งท่ีพบมาพูดคุยกับผูปฏิบัติดวยการตั้งใจฟงและตั้งคำถามท่ีเหมาะสม 

  6. ตั้งสมมุติฐาน ทดสอบ และวางแผนเพ่ือแกไขปญหา 

ในการติดตามการปฏิบัติงาน สาเหตุท่ีการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผน ทำใหเกิดปญหาและ

อุปสรรคอ่ืน ๆ ตามมา ไดแก 

1 .ขาดทักษะและความรูในการทำงาน 

  2. ขาดแรงจูงใจ 

  3. ความบกพรองของกระบวนการทำงาน 

  4. ปญหาสวนตัวของผูปฏิบัติงาน 

  5. ความขัดแยงในท่ีทำงาน 



  6. การมอบหมายงานมากเกินไป 

ผูปฏิบัติงานจึงควรหม่ันตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและแกปญหาท่ีเปนสาเหตุซ่ึงมักจะไมพน

ไปจากท่ีกลาวไวขางตนโดยรีบดวน 

 

จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

   จรรยาบรรณ เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้น ประพฤติปฏิบัติ 

หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายท้ังบุคคล หมูคณะและสวนรวมได เหตุนี้ผูปฏิบัติงาน

ทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะมีความรูในสาขาของตนทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึงปฏิบัติอยางเครงครัด

ดวยจึงจะสามารถประพฤติปฏิบัติงานใหประสบความสำเร็จ   ไดรับความเชื่อถือยกยองในเกียรติ  ใน

ศักดิ์ศรีและความสามารถ 

    พระบรมราโชวาทในการปฏิบัติงาน 

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร  ทรงพระราชทานใหแกขาราชการในวันขาราชการพลเรือนทุกป ตั้งแตป พ.ศ. 2524 - 

2559  ผูเขียนไดตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปนอยางสูงสุดที่จะนอมนำพระบรมราโชวาท

ดังกลาวมาปฏิบัติ ดวยจิตสำนึก ทัศนคติ และยึดม่ันในประโยชนของแผนดิน  ยึดถือความถูกตอง เปน

ธรรม  มีความซ่ือสัตยสุจริต และมุงม่ันปฏิบัติหนาท่ีใหสำเร็จตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 เนื ่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช 2543 “ขาราชการผู ปฏ ิบ ัติ

บริหารงานของแผนดินจะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ดวยอุดมคติ ดวยความ

เขมแข็ง เสียสละ และระมัดระวังในการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตอง และเที่ยงตรงเปนกลาง 

ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวม

ของบานเมืองและของประชาชนทุกคน” 

 เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน  ปพุทธศักราช 2559 “การปฏิบัติงานทุกอยางของ

ขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ขาราชการทุก

ฝายทุกระดับ จึงตองระมัดระวังการปฏิบัติทุกอยางใหสมควรและถูกตองดวยหลักวิชา เหตุผล 

ความชอบธรรม ขอสำคัญ เม่ือกระทำการใด ตองคิดใหดี โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน ใหรอบคอบและ

รอบดาน เพ่ือใหงานท่ีทำบังเกิดผลดีท่ีเปนประโยชนแทแตอยางเดียว” 

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชทานใหแกขาราชการในวันขาราชการพลเรือน พ.ศ.2560    “งาน

ราชการนั้น คือ งานของแผนดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชนของประเทศชาติและประชาชน

ทุกคน ดังนั้น ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตองทำความเขาใจถึงความสำคัญในหนาท่ี

และความรับผิดชอบของตนใหถองแท แลวรวมกันคิดรวมกันทำ ดวยความอุตสาหะ เสียสละ และ



ดวยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชนที่จะเกิดจากงานเปนหลักใหญ งานของแผนดินทุกสวน จักได

ดำเนินกาวหนาไปพรอมกัน และสำเร็จประโยชนที่พึงประสงค คือยังความเจริญมั่นคงใหเกิดแก

ประเทศชาติและประชาชนไดแทจริงและยั่งยืนตลอดไป 

 พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชทานใหแกขาราชการในวันขาราชการพลเรือน พ.ศ.2561 “ผู

ปฏิบัติราชการ นอกจากจะตองรูงานในหนาท่ีอยางท่ัวถึงแลว ยังจำเปนตองรูดีชั่ว ประโยชนและไมใช

ประโยชน อยางกระจางชัดดวย งานราชการซึ่งเปนงานของแผนดิน จึงจะดำเนินไปอยางถูกตอง ตรง

ตามเปาหมาย และสำเร็จประโยชนท่ีพึงประสงค คือยังความดี ความเจริญใหเกิดแกประเทศชาติและ

ประชาชนไดแทจริงและยั่งยืน” 

 

จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน 

 ขาราชการพลเรือนมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมท้ังการ

ใหบริการแกประชาชน ซึ่งจำเปนตองทำงานรวมกันหลายฝาย เพื่อใหขาราชการพลเรือนมีความ

ประพฤติดี สำนึกในหนาที่ สามารถประสานงานกับทุกฝาย ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีขอบังคับ ก.พ.วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน 

พ.ศ.2537  ไวเปนประมวลความประพฤติเพ่ือรักษาไวซ่ึงศักดิ์ศรีและสงเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติ

ฐานะของขาราชการพลเรือน อันจะยังผลใหผูประพฤติเปนที่เลื่อมใส ศรัทธา  และยกยองของบุคคล

โดยท่ัวไป แบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 

   1. จรรยาบรรณตอตนเอง  

       1.1 ขาราชการพลเรือนพึงเปนผูมีมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับ

การเปนขาราชการ 

      1.2.ขาราชการพลเรือนพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย 

และไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดไว ก็พึงปฏิบัติ

ตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย 

      1.3 ขาราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมจริยธรรม 

รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะ ในการทำงานเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 

  2.  จรรยาบรรณตอหนวยงาน 

  2.1 ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต เสมอภาค และ

ปราศจากอคติ 



  2.2 ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหนาที ่ราชการ อยางเต็มกำลังความสามารถ 

รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชนของทางราชการและ

ประชาชนเปนสำคัญ 

  2.3 ขาราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการใหเปน

ประโยชนตอทางราชการอยางเต็มท่ี 

  2.4 ขาราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด 

คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 

   3.  จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน 

  3.1 ขาราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือ

ชวยเหลือกลุมงานของตนทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทำงานและการแกปญหารวมกัน 

รวมท้ังการเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 

  3.2 ขาราชการพลเรือนซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชา ท้ัง

ในดานการปฏิบัติงาน ขวัญ กำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา 

ตลอดจนปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลท่ีถูกตองตามทำนองคลองธรรม 

  3.3 ขาราชการพลเรือนพึงชวยเหลือเก้ือกูลในทางท่ีชอบ รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนให

เกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวม 

  3.4 ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ 

มีน้ำใจ และมนุษยสัมพันธอันดี 

  3.5 ขาราชการพลเรือนพึงละเวนจากการนำผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 

  4. จรรยาบรรณตอประชาชนและสงัคม 

  4.1 ขาราชการพลเรือนพึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถดวย

ความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ำใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถ

ปฏิบัติไดหรือไมอยูในอำนาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำใหติดตอ ยัง

หนวยงานหรือบุคคลซ่ึงตนทราบวามีอำนาจหนาท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป 

  4.2 ขาราชการพลเรือนพึงประพฤติตนใหเปนท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 

  4.3 ขาราชการพลเรือนพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ซึ่งมีมูลคา

เกินปกติวิสัยที่ วิญูชนจะใหกัน โดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจาก

การปฏิบัติหนาท่ีราชการนั้น หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีรับ

ไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  เพ่ือดำเนินการตามสมควรแกกรณี 

 

  จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ 



 จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2557  ไดกำหนดมาตรฐาน

ของจรรยาบรรณท่ีพึงมีของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ไวดังนี้ 

 1. จรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชีพ  

   1.1 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ความชอบ

ธรรมและหลักวิชาการ โดยไมโอนออนตออิทธิพลใด ๆ  

   1.2 ผู ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงเปนผู มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให

เหมาะสม กับการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

   1.3 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย

และไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดไวก็พึงปฏบิัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นดวย 

   1.4 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ และ

พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะการทำงาน 

เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 

  2.  จรรยาบรรณตอการปฏบิัติงาน และหนวยงาน   

       2.1 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความ

รับผิดชอบ เสมอภาคและปราศจากอคติ 

   2.2 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลัง รอบคอบ รวดเร็ว 

ขยันหม่ันเพียร ถูกตองและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสำคัญ 

   2.3 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาใหเปน

ประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ี ไมละท้ิงหนาท่ีโดยไมมีเหตุอันสมควร 

   2.4 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยาง

ประหยัด คุมคา โดยระมัดระวังไมใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของ

ตนเอง 

  3.  จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน  

   3.1 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือ

ชวยเหลือในหนวยงานของตน ทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทำงาน และการแกปญหา

รวมกัน รวมท้ังการเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 

   3.2 ผู ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ ่งเปนผู บ ังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส ตอ

ผูใตบังคับบัญชาท้ังในการปฏิบัติงาน ขวัญ กำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใต



บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทำนองคลอง

ธรรม 

   3.3 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกตอง รวมท้ัง

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่ เพ่ือ

ประโยชนสวนรวม 

   3.4 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของดวย

ความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และถูกตองตามทำนองคลองธรรม 

   3.5 ผู ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตองไมกระทำการลวงละเมิดทางเพศหรือมี

ความสัมพันธฉันทชูสาวกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา หรือผูรวมงานซ่ึงไมใชคูสมรสของตน หรือ

กับผูมีคูสมรส 

   3.6 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงละเวนจากการนำเสนอผลงานของผูอื่นมาเปน

ของตนการนำผลงานทางวิชาการหรือผลงานที่แสดงความชำนาญการหรือเชี่ยวชาญของผูอื่นมาเปน

ผลงานของตนโดยมิชอบ เปนการกระทำผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง และถือเปนความผิดวินัยอยาง

รายแรง 

   3.7 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งใน

หนาที ่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ หรือระเบียบขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย        

  ในกรณีที่เห็นวาการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไม

รักษาผลประโยชนของทางราชการ จะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวน

คำสั่งนั้นก็ได และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายังยืนยันใหปฏิบัติตามคำสั่งเดิม 

ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

  4. จรรยาบรรณตอนิสติ ผูรับบริการ ประชาชนและสังคม 

   4.1 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนใหเปนผูนาเชื่อถือ ของบุคคลท่ัวไป 

และไมกระทำการใด ๆ อันจะนำไปสูการเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 

   4.2 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงใหบริการตอนิสิต ผูรับบริการ และประชาชนผู

มาติดตองานอยางเต็มกำลังความสามารถดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ำใจ และใชกิริยาวาจาท่ี

สุภาพ ออนโยน หากเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได หรือไมอยูในอำนาจหนาที่ของตน ควรชี้แจง

เหตุผลหรือแนะนำใหติดตอหนวยงานหรือบุคคล ซึ่งตนทราบวามีอำนาจหนาที่เกี่ยวของกับ เรื่องนั้น 

ๆ ตอไป 

  4.3 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตองละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ซ่ึง

มีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากนิสิต ผูรับบริการ และประชาชน หรือผูอาจ



ไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่นั ้น หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดที่รับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการ

ตามสมควรแกกรณีตอไป การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื ่นใดจากนิสิต  

ผูรับบริการ หรือประชาชน เพื่อกระทำหรือไมกระทำการใด เปนการกระทำผิดจรรยาบรรณอยาง

รายแรง  และถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

   4.4 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตองรักษาความลับของนิสิตและผูรับบริการ การ

เปดเผยความลับโดยมิชอบของนิสิต ผูรับบริการหรือประชาชน เปนการกระทำผิดจรรยาบรรณอยาง

รายแรง และถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

   4.5 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนตอนิสิต ผูรับบริการ และประชาชน 

อยางเหมาะสม และถูกตองตามทำนองคลองธรรม การละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธฉันทชูสาว

กับนิสิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งไมใชคูสมรสของตน เปนการกระทำผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง และ

ถือเปนความผิดวินัยอยางรวดเร็ว 



บทท่ี 5  

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ในการปฏิบัติงานดานวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผูเขียนใชประสบการณ ในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ผานมาเปนบทเรียนในการแกปญหาหรือ

อุปสรรคที่เกิดขึ้น และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น สรุป ปญหา

อุปสรรค และแนวทางการแกไข ไดดังนี้  

 

ข้ันตอนดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

1.การเสนอเปดรายวิชาประจำ

ภาคเรียน 

1.1 อาจารยแจงขอเปด

รายวิชาดวยวาจา ทำใหไมมี

หลักฐานอาจเกิดขอผิดพลาด

หรือความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน 

1.1.1.แจงอาจารยใหทราบถึง

แนวปฏิบัติในการดำเนินการ 

วาจะตองแจงขอเปดรายวิชา

เปนเอกสารเทานั้นเพ่ือปองกัน

ขอผิดพลาดหรือความเขาใจท่ี

คลาดเคลื่อน  

1.1.2.จัดทำแบบฟอรม แจงขอ

เปดรายวิชาโดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ – ระบุชื่อ รายวิชา รหัส

วิชา  

- จำนวนผูเขาเรียน  

- เวลาเรียน   

ฯลฯ 

1.2 อาจารยแจงขอเปด

รายวิชากระชั้นชิด หรือ เลย

กำหนดเวลาตามท่ีปฏิทิน

การศึกษากำหนด ทำใหไม

สามารถดำเนินการไดทันตาม

กำหนดเวลา 

1.2.1.แจง Flow Chart 

ข้ันตอนการขอเปดรายวิชา 

พรอมกับปฏิทินการศึกษา 

ระยะเวลาการดำเนินการให

อาจารยทราบลวงหนา 

1.2.2 แจงอาจารยดวยวาจา 

ใหทราบชวงเวลาในการ

ดำเนินการขอเปดรายวิชา 



ข้ันตอนดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

1.2.3 เสนอเรื่องแจงเพ่ือทราบ

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจำวิทยาลัย เพ่ือใหแจงตอ

คณะกรรมการเรื่องชวงเวลา

การแจงเปดรายวิชา 

2.การสงเปดรายวิชาการเรียน

การสอนใหงานทะเบียน

มหาวิทยาลยัเพื่อข้ึนตารางเรียน 

2.1 ความผิดพลาดในการแจง

เปดรายวิชาไปยังงานทะเบียน 

ทำใหเสียเวลาและตองทำ

เอกสารหลายรอบ 

2.1.1 เจาหนาท่ีตองเพ่ิมความ

ละเอียดรอบคอบในการจัดทำ

เอกสารโดยอาจจะเพ่ิมข้ันตอน

ใหมีการตรวจทานจากอาจารย

เจาของรายวิชาเพ่ือปองกัน

ปญหา ลดความผิดพลาด และ

ไมเสียเวลาในการทำเอกสาร

หลายรอบ 

2.2 การแจงเปดรายวิชามี

ขอผิดพลาด เพราะในบางครั้ง

หลักสูตร สาขาวิชาไมได

ตรวจสอบ รายวิชาใหถูกตอง

ตามแผนการศึกษา ซ่ึงในชวง

บางภาคปการศึกษาจะมี

รายวิชาสำหรับผูเรียนท้ัง 

หลักสูตรเกาและหลักสูตร

ปรับปรุงเรียนรวมกัน หรือ 

บางรายวิชาท่ีเปดสอนไมได

แจงเง่ือนไขรายวิชา 

ใหครอบคลุมและถูกตอง 

2.2.1สำหรับรายวิชาท่ีจัดใหมี

รายวิชาสำหรับผูเรียนท้ัง

หลักสูตรเกาและหลักสูตร

ปรับปรุงเรียน รวมกัน ควร

ดำเนินการแจงใหหลักสูตร

เจาของรายวิชาทราบ และ ให

ระบุหมายเหตุเง่ือนไขการ

จัดการเรียนการสอนไวให

ชัดเจน เพ่ือปองกันปญหาการ

ตกหลน หรือ มีขอผิดพลาด

เกิดข้ึนจากการจัด 

ตารางเรียน ตารางสอน 

3.จำนวนอาจารยผูสอนใน

หลักสูตร 

3.1 จำนวนอาจารยผูสอนบาง

หลักสูตรไมเพียงพอ เม่ือเทียบ

กับภาระงานดานการสอน ซ่ึง 

บางหลักสูตรอาจมีความ

จำเปนตองเชิญอาจารยพิเศษ

3.1.1 สำหรับรายวิชาท่ีผูสอน

เปนอาจารยพิเศษ ผูปฏิบัติตอง

สำรวจขอมูลวนัเวลา และ

เง่ือนไขการ 



ข้ันตอนดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

มาปฏิบัติการสอน สงผลใหจัด

ตารางเวลาของอาจารยพิเศษ 

ซ่ึงตองจัดตามความพรอม และ

ความตองการของอาจารย

พิเศษเปนหลัก 

จัดการเรียนการสอน ของ

อาจารยพิเศษรายวิชาดังกลาว

พรอมกับการแจงเปดรายวิชา 

กรณีมีการระบุ วันเฉพาะวันใด

วันหนึ่ง ใหเลือกจัดรายวิชา

ของอาจารยพิเศษคนนั้นกอน 

แตถาหากไมมีการระบุวัน เวลา

สอนเฉพาะวัน ใหดำเนินการ

จัดพรอมกับรายวิชาของ

อาจารยประจำ ภายใตเง่ือนไข

ความ เหมาะสมและลำดับ

ความสำคัญของการจัด

ตารางสอน 

4.การแตงตั้งอาจารยพิเศษ 4.1 ในรายวิชาท่ีอาจารย

ภายในไมสามารถสอนได ตอง

เสียเวลาในการหาอาจารย

พิเศษท่ีมีคุณวุฒิ ตามรายวิชาท่ี

สอนได 

4.1.1ควรมีการจัดทำทะเบียน

คุมรายชื่ออาจารยพิเศษเพ่ือให

งายตอการนำมาใช 

5.ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง

รายวิชาของอาจารยผูสอน 

5.1 อาจารยแจงขอ

เปลี่ยนแปลงรายวิชากระชั้นชิด 

หรือ เลยกำหนดเวลาตามท่ี

ปฏิทินการศึกษากำหนด ทำให

ไมสามารถดำเนินการไดทัน

ตามกำหนดเวลา 

5.1.1.แจง Flow Chart 

ข้ันตอนการขอเปลี่ยนแปลง

รายวิชา พรอมกับปฏิทิน

การศึกษา ระยะเวลาการ

ดำเนินการใหอาจารยทราบ

ลวงหนา 

1.2.2 แจงอาจารยดวยวาจา 

ใหทราบชวงเวลาในการ

ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลง

รายวิชา 

6.ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง

อาจารยผูสอน 

6.1ปญหาการแจงเปลี่ยนแปลง

รายชื่อ หรือ จำนวนของ

6.1.1 ใหผูปฏิบัติงาน ดำเนิน

เสนอปญหาดังกลาว ตอ



ข้ันตอนดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

อาจารยผูสอน ภายหลังจาก

การจัด 

ตารางสอนแลวเสร็จ เชน กรณี

อาจารยประจำหลักสูตร 

สาขาวิชามีเหตุจำเปน หรือ มี

ขอจำกัดในการ 

ปฏิบัติงานดานการสอนของ

ผูสอนไมสามารถปฏิบัติงาน

ดานการสอนตามในภาคเรียน

ท่ีแจงไวได 

จึงตองจัดแบงรายวิชาสอน

ระหวางผูสอน ใหมอีกครั้ง 

หรือ กรณีเพ่ิมเติมรายชื่อ

ผูสอนภายหลังกรณี 

กลับจากลาศึกษาตอ เปนตน 

ประธานหลักสูตร และ คณบดี 

เพ่ือรวมกัน 

พิจารณาผลกระทบจากการ

ดำเนินการปรับเปลี่ยนรายชื่อ 

หรือ จำนวนของอาจารยผูสอน 

ภายหลัง 

จากการจัดตารางสอนแลว

เสร็จ ซ่ึงหากมีมติเห็นชอบใหมี

การดำเนินการปรับเปลี่ยน

ขอมูล ให 

ผูปฏิบัติงาน ดำเนินปรับปรุง

แกไขขอมูลในระบบ 

Regist.net รวมกับอาจารย

เจาของรายวิชา หรือ 

ผูรับผิดชอบของหลักสูตร

สาขาวิชา โดยภายหลังการ

ดำเนินการดังกลาวตองอยู

ภายใตเง่ือนไขท่ีตองไม 

สงผลกระทบใดๆ ตอนักศึกษา 

และ รายวิชาอ่ืนๆ แลว

ดำเนินการประชาสัมพันธ

ชี้แจงใหนักศึกษา 

ทราบในข้ันตอนตอไป 

7.ข้ันตอนการปฏิบัติตามปฏิทนิ

การศึกษาของนิสิต 

-การลงทะเบียน  

-การเพิ่ม-ถอน 

-การเปลี่ยนแปลงวนัเวลาเรียน 

-การรักษาสภาพนิสิต 

7.1 นิสิตไมเขาใจ ไมทราบวิธี

ปฏิบัติ ทำใหเกิดความสับสน

มาดำเนินการหลังจากท่ีสิ้นสุด

ระยะเวลาในการดำเนินการ

เรื่องนั้นๆไปแลว 

7.1.1 เนนย้ำข้ันตอนการ

ปฏิบัติในเรื่องตางๆ ใหนิสิต

ทราบในชวงวันปฐมนิเทศ 

เพ่ิมชองทางการสื่อสารเพ่ือให

เขาถึงนิสิตมากข้ึน เชน 

ชองทาง Line Group , 



ข้ันตอนดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

- การชำระคาลงทะเบียนตาม

กำหนดเวลา 

ฯลฯ 

Facebook ของวิทยาลัย เปน

ตน 

8. ข้ันตอนการสงเกรด 8.1.อาจารยผูสอนสงเกรดชา

กวาท่ีกำหนด ทำใหไมสามารถ

เขาท่ีประชุม QA ไดตาม

กำหนด  

8.2.อาจารยใหคาระดับข้ัน F 

หรือ I โดยท่ีไมมีบันทึกแจง

เหตุผล 

8.1.1.เจาหนาท่ีตองแจง

อาจารยผูสอนใหทำบันทึก

ชี้แจงเหตุผลท่ีไมสามารถสง

เกรดไดทันกำหนด เพ่ือนำแจง

ตอกรรมการในท่ีประชุม 

8.2.1 เจาหนาท่ีตองชี้แจงถึง

เหตุผลท่ีกรรมการ QA จะ

สอบถามเก่ียวกับการใช F หรือ 

I อาจารยผูสอนตองกรอก

แบบฟอรมคาระดับข้ันรายวิชา 

และใหเหตุผลการใหคาระดับ

ข้ัน F หรือ I เพ่ือให

คณะกรรมการ QA ไดทราบ

เหตุผลในการใหดวย  

 

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรจัดใหมีการประชุมจัดการความรู และ ประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานโดยอาศัยเครื่องมือในการจัดการคุณภาพ PDCA (Plan, Do, Check and Act) ระหวาง

ผู ปฏิบัติงานฝายตางๆที ่เกี ่ยวของ เพื ่อนำ ขอมูลที ่ไดไปใชพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนดานการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศดานการจัด

ตารางเรียน ตารางสอน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวิเคราะหจัดสรรหองเรียนแตละขนาดใหเพียงพอและเหมาะสม

กับสัดสวนจำนวนรายวิชาที่เปดสอน รวมทั้งควรมีระบบเรียนออนไลนในหองเรียนใหมีมาตรฐาน

สามารถใชงานไดจริง 

4. ควรใหการสนับสนุนผูปฏิบัติงานและผูท่ีเก่ียวของไดมีโอกาสศึกษาดูงาน หรือ เขารวมเวที

การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) กับตางสถาบันการศึกษาที่มีลักษณะสภาพ

บริบทใกลเคียงกับวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา เพ่ือนำแนวคิดพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให

มีประสิทธิภาพตอไป 

5. ทุกครั้งที่มีการเปดหลักสูตรใหม หรือ พิจารณาปรับแผนการรับนิสิตเพิ่มขึ้น ควรมีการ

วิเคราะหขอมูลความพรอมในดานทรัพยากรที่จำเปนสำหรับการจัดตารางเรียน ตารางสอน เชน 

อาคารเรียน จำนวนหองเรียน สื่อการเรียนรู สิ ่งอำนวยความสะดวก และ จำนวนอาจารยผู สอน

ประจำหลักสูตร เปนตน 

6. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน การศึกษาเครื่องมือการวิเคราะหขั ้นตอนการปฏิบัติงาน

ระบบงานใหม เชน การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา ( Root Cause Analysis) หรือการนำแนวคิด

ระบบการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Lean office) มาประยกุตใชกับกระบวนการปฏิบัติงานดานการ

จัดตารางเรียน ตารางสอน  

7.ควรดำเนินการศึกษาสอบถามความคิดเห็น และขอเสนอแนะของนิสิต อาจารยผูสอนและ

บุคลากรท่ีเก่ียวของกับตารางเรียน ตารางสอน เพ่ือนำขอมูลท่ีไดมาใชวางแผนการแกไขปรับปรุงและ

พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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