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ค ำน ำ 

 งานด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจหนึ่งในงานวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย เป็น
การจัดตารางเรียน ตารางสอน การเปลี่ยนแปลงรายวิชาอาจารย์ผู้สอน วันเวลาเรียนของนิสิต การขอ
เปิดรายวิชา การขอปิดรายวิชา การเทียบโอนรายวิชา การส่งแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา การ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษและ การส่งค่าระดับขั้น ในช่วงเวลาที่มีอยู่ในภาคการศึกษา ซึ่งตารางเรียน
ตารางสอนจะมีความเหมาะสมหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้ปฏิบัติต้องค านึงถึงในการจัด
ตารางเรียนตารางสอน 

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ เล่มนี้ เป็นเอกสารคู่มือที่ได้จากความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการ
ท างานของผู้เขียน ที่ได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา การจัด
ตารางเรียน ตารางสอน การเปลี่ยนแปลงรายวิชาอาจารย์ผู้สอน วันเวลาเรียนของนิสิต การขอเปิด
รายวิชา การขอปิดรายวิชา การเทียบโอนรายวิชา การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษและ การส่งค่าระดับขั้น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานเป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ ผู้เขียนมีความตั้งใจในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดตารางเรียน
ตารางสอนในครั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทท่ี 1  
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ/ควำมจ ำเป็น/ควำมส ำคัญ 

  วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสภา
มหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2549 ภายใต้ชื่อว่า
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (Management for Development 
College, Thaksin University) มีชื่อย่อว่า TSU-MDC เป็นส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
มีฐานะเทียบเท่าคณะ อยู่ภายใต้การก ากับของมหาวิทยาลัย โดยเป็นหน่วยงานหารายได้ที่พ่ึงพา
งบประมาณจากรายได้ของตนเองทั้งหมดในการก่อตั้งวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ในตอนแรก
ด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวิชาการเฉพาะกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานในองค์กรภายใต้ความ
ร่วมมือ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, บริษัท
การบินไทย จ ากัด (มหาชน), กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและกระทรวงกลาโหม และ
ต่อมาได้ขยายการศึกษาในกลุ่มเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นก าลังพลเพ่ือพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไปวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตบนพ้ืนฐาน
การบูรณาการศาสตร์ในด้านการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม และด้านการจัดการเพ่ือ
การพัฒนาที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้
ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย ภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต วิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการผลิตบัณฑิต มีภารกิจหลักในการจัดการ
เรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โดยเปิดรับนิสิตภาคปกติ และภาคสมทบ ด้านการวิจัย มีภารกิจในการบริหารจัดการโครงการวิจัย ที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย และน าองค์ความรู้จากการ
วิจัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีภารกิจใน
การสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านโครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนานิสิตและบุคลากรของคณะ 
ด้านการบริการวิชาการ มีภารกิจในการให้บริการวิชาการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการ
วิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รูปแบบการให้บริการมีความหลากหลาย ครอบคลุมหลายประเด็น 
 ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตเป็นหนึ่งในภารกิจหลักท่ีมีความส าคัญ ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ภารกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ งานวิชาการ เพราะเป็นการน ารายวิชาที่เปิดสอน
มาสัมพันธ์กับทรัพยากรที่มีอยู่ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา การจัดตารางเรียน ตารางสอน 
จะจัดท าในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ การเปลี่ยนแปลงรายวิชา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน 
การเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอน จะจัดท าในช่วงการเพ่ิมถอนรายวิชาตามปฏิทินการศึกษา และการส่ง
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เกรด จะจัดท าในช่วงหลังการสอบปลายภาคเรียน ซึ่งในงานวิชาการ ต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ จ านวนอาจารย์ผู้สอน จ านวนกลุ่มที่เปิดสอน จ านวนห้องเรียน และยังต้องค านึงถึง
ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเงื่อนไขของอาจารย์ผู้สอนอีกด้วย งาน
วิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ นับว่าเป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
เนื่องจากมีนิสิตทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ นิสิตภาคสมทบส่วนใหญ่เป็นข้าราชการต ารวจและ
ประชาชนที่ท างานแล้ว ท าให้มีเงื่อนไขหลายอย่างที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปทั้งจัดตารางเรียน 
ตารางสอน ใหม่ การเปลี่ยนแปลงรายวิชา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน การเปลี่ยนแปลงวันเวลา
สอน การส่งเกรด ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องอาศัยประสบการณ์ในการท างานและแก้ไขปัญหา หากเกิด
ข้อผิดพลาดอาจจะมีผลกระทบต่องานวิชาการได ้ 

จากความเป็นมา/ความจ าเป็น/ความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนใจเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขึ้น 
คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ได้รวบรวมวิธีปฏิบัติงานจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
และวิธีปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
มากที่สุดและไม่เกิดข้อผิดพลาด รวมทั้งเป็นสื่อในการถ่ายทอดงาน และประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานวิชาการจากผู้ปฏิบัติงานปัจจุบัน ให้แก่บุคลาการที่รับผิดชอบใหม่ หรือบุคลากรผู้สนใจ
ต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนวิชาการ และช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมการงาน
วิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา 

2. เพ่ือใช้เป็นคู่มือให้บุคลากรศึกษา ท าความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน เทคนิคการ
ปฏิบัติงานวิชาการ ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานด้านวิชาการ 

3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา 

2. เป็นคู่มือให้บุคลากรศึกษา ท าความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน เทคนิคการ
ปฏิบัติงานวิชาการตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานด้านวิชาการ 

3. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้านวิชาการแทนกันได ้
4. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ

เพ่ือการพัฒนา 
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ขอบเขตของคู่มือ 

 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาฉบับนี้  มี
เนื้อหาครอบคลุมกระบวนการและการด าเนินงานด้านวิชาการ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
และ ภาคเรียนฤดูร้อน ของหลักสูตรที่ท าการเปิดสอน ภาคปกติ ภาคสมทบ ของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา การจัด
ตารางเรียน ตารางสอน การเปลี่ยนแปลงรายวิชาอาจารย์ผู้สอน วันเวลาเรียนของนิสิต การขอเปิด
รายวิชา การขอปิดรายวิชา การเทียบโอนรายวิชา การแต่งตั้งอาจารย์พิ เศษและ การส่งค่าระดับขั้น 
ซึ่งจะต้องด าเนินการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 
ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา หมายถึง วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

 อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิตวิทยาลัยการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย /ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความร่วมมือต่างๆ 

 นิสิต หมายถึง นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคปกติและภาคสมทบ 

 ปฏิทินการศึกษา หมายถึง ก าหนดการบริหารจัดการวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยก าหนดวัน เปิดปิดภาคการศึกษาตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในการ
สนับสนุน  

 ตารางเรียน หมายถึง การจัดท าข้อมูล ก าหนดวัน เวลาและสถานที่เรียนในวิชาที่เปิดสอน
ของนิสิตโดยไม่ซ้ าซ้อนกัน ตามแผนการศึกษา เพ่ือให้นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ตก
หล่นได ้

 ตารางสอน หมายถึง ตารางก าหนดนัดหมายระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนิสิตซึ่งจะเกี่ยวกับ วัน 
เวลา สถานที่ และรายวิชาที่ใช้ในการเรียน การสอนตลอดสัปดาห์ของแต่ละภาคการศึกษา 
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 รายวิชา หมายถึง รายวิชาที่อยู่ในแผนการศึกษาของหลักสูตรต่างๆ 

 การเปลี่ยนแปลงรายวิชา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่จะเปิดเรียนในภาคเรียนนั้นๆ 

 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เปิด
เรียนในภาคเรียนนั้นๆ 

 การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่หรือการ
เทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 

โอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือจากมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
5 

บทท่ี 2  
โครงสร้าง ภารกิจของหนว่ยงาน และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

โครงสร้างหน่วยงาน 

                   วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจาก
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2549 ภายใต้ชื่อว่า
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (Management for Development 
College, Thaksin University) มีชื่อย่อว่าTSU-MDC เป็นส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
มีฐานะเทียบเท่าคณะ อยู่ภายใต้การก ากับของทักษิณ  โดยเป็นหน่วยงานหารายได้ที่ พ่ึงพา
งบประมาณจากรายได้ของตนเองทั้งหมด การก่อตั้งวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาในระยะแรกจึง
มุ่งหวังด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวิชาการเฉพาะกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานในองค์กรภายใต้
ความร่วมมือ อาทิ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย , ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ , บริษัทการบินไทย จ ากัด(มหาชน) , กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและ
กระทรวงกลาโหม และต่อมาได้ขยายการศึกษาในกลุ่มเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นก าลังพลเพ่ือ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งมั่นที่จะผลิต
บัณฑิตบนพ้ืนฐานการบูรณาการศาสตร์ในด้านการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม และ
ด้านการจัดการเพ่ือการพัฒนาที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน การบริหารภายในวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาร่วมกัน
การบริการและประสานภารกิจมีสองสถานที่ ณ วิทยาเขตสงขลา และศูนย์บริการวิชาการและ
การศึกษาต่อเนื่อง ณ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14 ห้อง 128/157 ถนนพญาไท แขวง ทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และมีผู้บริหารระดับสูงสุด คือ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา เป็นผู้ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน มีการแต่งตั้งผู้บริหาร ระดับต่าง ๆ เพ่ือ
ก ากับดูแลและน านโยบายไปสู่การปฏิบัติงาน ได้แก่ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเ พ่ือการ
พัฒนา ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา และหัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา อีกหนึ่งต าแหน่ง  รับผิดชอบด้านบริหารงานทั่วไป ด้านงานยุทธศาสตร์การ
บริหารและพัฒนา ด้านงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ด้านงานฝึกอบรมบริการวิชาการเพ่ือหา
รายได้และการบริหารงานในส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
การศึกษา วิจัย และบริการสังคม วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  รับผิดชอบด้านงานการศึกษา
และวิชาการ  ด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ด้านงานการพัฒนาการวิจัย และ
นวัตกรรม  เพ่ือสนับสนุนการบริการแก่บุคลากรและนิสิต  โครงสร้างการบริหารองค์กรของวิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีลักษณะ ดังนี้ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 

โครงสร้างองค์กร (Organization chart)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา

ส านักงานวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ฝ่ายการศึกษา วิจัยและ
บริการสังคม



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
7 

โครงสร้างการบริหาร (Administration chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ 

รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ     
ฝ่ำยบริหำรและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ          
ฝ่ำยกำรศึกษำ วิจัยและบริกำรสังคม 

 

คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ 

หัวหน้ำส ำนักงำนวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ 

งำนด้ำนศึกษำและวิชำกำร 

งำนกำรพัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรม 

งำนบริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

งำนกิจกรรมนิสิตและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

งำนยุทธศำสตร์และประกันคุณภำพ 

งำนบริหำรทั่วไป 

งำนบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรมด้ำนกำรหำรำยได้ 

งำนประชำสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 

ประธำนสำขำวิชำกำรบริหำรงำนต ำรวจและ
กระบวนกำรยุติธรรม 

ประธำนสำขำวิชำกำรจัดกำร 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart)  

 

 

 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วสันต ์กำญจนมกุดำ 

รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลยักำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ 
 

คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ 
 

อำจำรย์ วิทยำ ขำวขจร 
รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำฝ่ำยบริหำร 

 

นายกฤชณัท พรหมเสนะ
หัวหน้ำส ำนักงำนวิทยำลัย 

 

อำจำรย์ อิศมนต์ จันทะโร 
รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำฝ่ำยวิชำกำร 

 

นางปิยานุช จุฑาทิพรัตน์ 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน 
- งำนกำรเงิน 
- งำนบุคลำกร 
- งำนแผนและงบประมำณ 
- งำนอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย 

 

นักวิชาการ 
- งำนกำรเรียนกำรสอน 
- งำนพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร 
- งำนวิชำกำรและบริกำรกำรศึกษำ 
- งำนกำรจัดกำรควำมรู ้
- งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

นายธิติพงษ์  เผ่าฟ ู
นักวิชาการ 
- งำนบริกำรวิชำกำร 
- งำนประชำสัมพันธ ์
- งำนควบคุมภำยใน 
- งำนอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย 

นายกฤชณัท พรหมเสนะ 
นักวิชาการ 

- งำนบริกำรวิชำกำร 
- งำนประชำสัมพันธ ์
- งำนบริหำรควำมเส่ียง 
- งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

นางสาวนุชรินทร ์เที่ยงธรรม 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน 

- งำนธุรกำร 
- งำนพัสด ุ
- งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
 

นายรุ่งสุริยา  เผ่าศรีเผือก 

เจ้าหน้าทีป่ฏบิัติการ 

- งำนบริกำรทั่วไป 
- งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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  ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

 วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ก าหนดปรัชญา ปณิธาน และ
วิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้ 
ปรัชญา : ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
ปณิธาน : บูรณาการศาสตร์เพ่ือก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยชั้นน าด้านการบูรณาการศาสตร์ พัฒนาฐานรากชุมชน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  
โดยมีพันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตบนพ้ืนฐานการบูรณาการศาสตร์ในด้านการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรมและด้านการจัดการเพ่ือการพัฒนา ที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านการจัดการเพ่ือการพัฒนาที่
ตอบโจทย์ชุมชน 
 3. บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน 
 4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ 
 5. การบริหารองค์กรในรูปแบบการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
 หลักสูตร การบริการที่ส าคัญของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา คือ  หลักรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม และ หลักสูตรการ
จัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ หลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย 1) หลักสูตรอบรม
กฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ 2) หลักอบรมภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการต ารวจ 3) 
หลักสูตรอบรมเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 4) หลักสูตรอบรมการท างานเชิงวิเคราะห์จากงาน
ประจ า ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา และ 5) 
อบรมความรู้เพื่อสายงานต ารวจอ านวยการและสนับสนุน 
 วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศให้มีความพร้อมและศักยภาพสูงขึ้น ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้ทรัพยากรมนุษย์
และความต้องการของประเทศ จึงได้ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
ในประเทศที่ส าคัญ 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ , กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน , บริษัทการบินไทย จ ากัด 
(มหาชน), กระทรวงกลาโหม, MYANMAR CREATIVE UNIVERSITY, โรงเรียนศิวพลการบริบาล 
สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานและของประเทศให้มี
ความพร้อมและศักยภาพสูงขึ้นเพ่ือเป็นก าลังส าคัญของประเทศ ผ่านการจัดการศึกษา การฝึกอบรม 
และการวิจัย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

1) หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานวิชาการศึกษา ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่  21  

กันยายน  2553  ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 
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  1) ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน 
กระบวนการสอน และวิธีการสอนทุกระดับการศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางสถาบันอุดมศึกษา 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา 
การให้บริการทางวิชาการ การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุง
มาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการความรู้ การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและ
ส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  2) ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
  ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
  นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ 
  นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 
  นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การท างานปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ 
งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร 
การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการ
ศึกษาต่างๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายต่างๆ  
  1.2 ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
ความต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การ
พัฒนาหนังสือหรือต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  1.3 จัดท ามาตรฐานการศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทาง
การศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือ
เป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  1.4 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้านวิชา
การศึกษา 
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  1.5 ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา 
เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือเอกสารต่างๆ ให้ค าปรึกษา
แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.  ด้านการบริการ 
  4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรูทางด้านวิชาการศึกษา 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และให้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง 
 
 
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นางสาวพิชญ์สินี อรรถชัยพานิช ต าแหน่งนักวิชาการ  
ระดับ ปฏิบัติการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี ้

  ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ภาระงานหลัก  
    1. งานบริการการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  
          -จ านวนแผนงานการรับสมัครนิสิตใหม่ 1 
          -จ านวนแผนการศึกษาทุกหลักสูตร 1 
          -ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริการของวิทยาลัย 4.50 
          -จ านวนครั้งในการรายงานจ านวนนิสิต 3 
          -ระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 4.50 
ภาระงานรอง  
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  ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
     1. งานประชาสัมพันธ์  
          -จ านวนครั้งในการร่วมงานประชาสัมพันธ์ 2 
     2. การจัดการความรู้  
          -จ านวนแผนการจัดการความรู้ และรายงานการจัดการความรู้ของวิทยาลัย 1 
     3. งานฝึกอบรม  
          -จ านวนโครงการฝึกอบรม 2 
          -ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมต่อโครงการฝึกอบรม 4.50 
    4. งานประกันคุณภาพการศึกษา  
          -จ านวนรายงานการประชุมงานบริหารหลักสูตร ครบ 
          -จ านวนครั้งรายงานการติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 3 
การพัฒนาตนเอง  
          -จ านวนครั้งในการพัฒนาตนเองด้านความก้าวหน้าในอาชีพ หรือต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

1 

          -ผลงานจากการพัฒนาตนเอง  1 
ภาระงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
          -จ านวนงาน โครงการ หรือกิจกรรมบริการวิชาการหารายได้ 1 

                

 จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอาการส่งแผนการเรียน
ประจ าปีการศึกษา การจัดตารางเรียน ตารางสอน การเปลี่ยนแปลงรายวิชาอาจารย์ผู้สอน วันเวลา
เรียนของนิสิต การขอเปิดรายวิชา การขอปิดรายวิชา การเทียบโอนรายวิชา การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
และ การส่งค่าระดับขั้น  มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้ 
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1. ขั้นตอนการส่งแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร /นักวิชาการ 

 

 
 

- แผนการเรียนตาม 
มคอ.2  
- ปฏิทินการศึกษา 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร /นักวิชาการ 
 
 
 

 - ร่างแผนการเรียน
ประจ าปีการศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร /นักวิชาการ 

  
 
 

นักวิชาการ  
 

ตรวจสอบ/แก้ไขความถูกต้อง 
 

 

-แผนการเรียนประจ าปี
การศึกษา 

นักวิชาการ 
 
 
 

 -แผนการเรียนประจ าปี
การศึกษา 

 
 
 

  

 

 

 

 

เริ่มต้น 

จัดท าร่างแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา 

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

จัดท าแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา 

จัดท าบันทึกขอส่งแผนการเรียนประจ าปี
การศึกษา 

 

จบการท างาน 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติการส่งแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักวิชาการ จัดท าร่างแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา 
โดยเตรียมข้อมูลจากแผนการเรียนใน มคอ.2 ของหลักสูตร และดูระยะเวลาจากปฏิทิน
การศึกษา 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพ่ือจัดท า
แผนการเรียนประจ าปีการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักวิชาการ จัดท าแผนการเรียนประจ าปีการศึกษาตาม
รายละเอียดที่ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. นักวิชาการ ตรวจสอบแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา  
5. นักวิชาการ จัดท าบันทึกข้อความขอส่งแผนการเรียนประจ าปีการศึกษาต่องานทะเบียน

มหาวิทยาลัย 
6. จบการท างาน 
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2. ขั้นตอนการจัดตารางเรียน ตารางสอน 

 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร /นักวิชาการ 

 

  
เอกสารการจัดตาราง

เรียน ตารางสอน 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร /นักวิชาการ 
 

  
เอกสารการจัดตาราง

เรียน ตารางสอน 
 

 
 

นักวิชาการ  
ตรวจสอบ แก้ไขความถูกต้อง 

 
 
 

ตารางเรียน ตารางสอน 

นักวิชาการ 
 
 
 

 ตารางเรียน ตารางสอน 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จัดวิชาตารางเรียน ตารางสอนพร้อมระบุ
อาจารย์ผู้สอน วัน เวลาเรียน เวลาสอบ 

ประจ าภาคเรียน 

จัดท าบันทึกข้อความขอเปิดรายวิชา
ประจ าภาคเรียน 

จบการท างาน 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติการจัดตารางเรียน ตารางสอน 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักวิชาการ ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดย
จัดเตรียมเอกสารการจัดตารางเรียนตารางสอน ได้แก่ แผนการศึกษา , รายวิชาที่เปิดสอน , 
ร่างตารางเรียน ตารางสอน 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักวิชาการ จัดตารางเรียนตารางสอน ตามรายละเอียดที่
ได้มาจากการจัดประชุม 

3. นักวิชาการ จัดตารางเรียนตารางสอน ฉบับสมบูรณ์ ตรวจสอบ แก้ไข ความถูกต้องก่อนจัดส่ง
งานทะเบียนมหาวิทยาลัย 

4. นักวิชาการ จัดท าบันทึกข้อความขอเปิดรายวิชาประจ าภาคเรียน ส่งงานทะเบียน
มหาวิทยาลัย 

5. จบการท างาน 
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ตรวจสอบข้อมูล 

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

3. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรายวิชา เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน เปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน
และ วันเวลาสอบ ของนิสิต 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 
 
 
 
 

นิสิต/อาจารย์ผู้สอน  - ปฏิทินการศึกษา 

- แบบฟอร์ม 
 
 

 
 

นักวิชาการ 
 
 

 - แบบฟอร์ม 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
หรือรองผู้อ านวยการที่

ได้รับมอบอ านาจ 
 

 - แบบฟอร์ม 

 

นักวิชาการ 
 

 - ตารางเรียน ตารางสอน
ที่เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 

นักวิชาการ  - บันทึกข้อความขอ
เปลี่ยนแปลงฯ 

- ตารางเรียน ตารางสอน
ที่เปลี่ยนแปลง 

 
  

 
 

 

 

 

เริ่มต้น 

แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายวชิา/อาจารย์
ผู้สอน/วนัเวลาเรียน /วันเวลาสอบ ตาม

แบบฟอร์ม 

จัดท าตารางการเรียนการสอน พร้อมระบุ
อาจารย์ผู้สอน วัน เวลาเรียน เวลาสอบ 

ประจ าภาคเรียน ที่เปลี่ยนแปลง 

ท าบนัทึกขอเปลี่ยนแปลงรายวชิา  

จบการท างาน 
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รายละเอียดขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรายวิชา เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน เปลี่ยนแปลงวันเวลา
เรียนและ วันเวลาสอบ ของนิสิต 

1. นิสิตหรืออาจารย์ผู้สอน แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน/วันเวลาเรียน /วันเวลา
สอบ ตามแบบฟอร์ม ต่อนักวิชาการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

2. นักวิชาการท าการตรวจสอบข้อมูล โดยอ้างอิงจากข้อมูลเดิม ตามระบบงานทะเบียน ทาง 

https://enroll.tsu.ac.th  
3. นักวิชาการเสนอแบบฟอรม์ค าร้องต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ หรือรองผู้อ านวยการฯ ที่ได้รับ

มอบอ านาจ 
4. นักวิชาการจัดท าตารางการเรียนการสอน พร้อมระบุอาจารย์ผู้สอน วัน เวลาเรียน เวลาสอบ 

ประจ าภาคเรียน ที่เปลี่ยนแปลง  
5. นักวิชาการจัดท าบันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงฯ เสนองานทะเบียนมหาวิทยาลัยเพื่อ

เปลี่ยนข้อมูลในระบบต่อไป 
6. จบการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://enroll.tsu.ac.th/
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เห็นชอบ/แก้ไข 

4. ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม การขอปิดรายวิชา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 
 
 
 
 

นักวิชาการ  - แบบฟอร์มตรวจรายวิชา
เรียนตลอดหลักสูตร 
 

 
นักวิชาการ  ตารางเรียน ตารางสอน 

 
 
 
 
 

นักวิชาการ   
 
 
 
 

 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
 

  

นักวิชาการ  ตารางเรียน ตารางสอน 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ตรวจเช็คข้อมูลการลงทะเบียนประจ าภาค
เรียน 

จัดท าตารางการเรียนการสอน พร้อมระบุ
อาจารย์ผู้สอน วัน เวลาเรียน เวลาสอบ 

ประจ าภาคเรียน 

เสนอรายวิชาเปิด/ปิดประจ าภาคเรียน 
ส าหรับนสิิตตกค้างรายวิชา 

ท าบนัทึกขอเปิด/ปิดรายวิชา 

จบการท างาน 
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รายละเอียดขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม การขอปิดรายวิชา 

1. นักวิชาการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนประจ าภาคเรียนของนิสิตที่เรียนเกินหรือเรียนไม่
ครบตามแผนการเรียน ตามแบบฟอร์มตรวจรายวิชาเรียนตลอดหลักสูตร 

2. นักวิชาการจัดท าตารางการเรียนการสอน พร้อมระบุอาจารย์ผู้สอน วัน เวลาเรียน เวลาสอบ 
ประจ าภาคเรียน ส าหรับรายวิชาที่จะขอเปิด  

3. เสนอขอเปิดรายวิชา หรือ ขอปิดรายวิชา ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

4. นักวิชาการจัดท าบันทึกข้อความขอเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม โดยแนบตารางเรียน ตารางสอนที่
ระบุข้อมูล อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา เรียน ห้องเรียน วัน เวลา สอบ หรือขอปิดรายวิชา โดย
ระบุ รหัสรายวิชา ชื่อวิชา กลุม่ผู้เรียน หน่วยกิต ให้ครบถ้วน เสนอต่องานทะเบียน
มหาวิทยาลัย 
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จัดท า/
ตรวจสอบ/แก้ไข 

5. ขั้นตอนการเทียบโอนรายวิชา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 
 
 
 
 

นิสิต  - แบบฟอร์มการขอเทียบ
รายวิชา 
 

 
นักวิชาการ   

- แบบฟอร์มการขอเทียบ
รายวิชา 
 
 
 
 

นักวิชาการ  - แบบฟอร์มการขอเทียบ
รายวิชา 
 
 

ส่วนงานที่รายวิชาสังกัด   
- แบบฟอร์มการขอเทียบ
รายวิชา 
 
 

นักวิชาการ   
- แบบฟอร์มการขอเทียบ
รายวิชา 
 

 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

แจ้งความประสงค์ขอเทียบรายวิชา 

ส่งแบบฟอร์มขอเทียบรายวิชาไปยังส่วน
งานที่รายวิชาสงักัด 

ด าเนินการตามขั้นตอนและสง่คืนวิทยาลัยฯ 

รวบรวมและน าส่งงานทะเบยีนมหาวิทยาลยั 

จบการท างาน 
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รายละเอียดขั้นตอนการเทียบโอนรายวิชา 

1. นิสิต แจ้งความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา โดยน าใบ
แสดงผลการเรียนและค าอธิบายรายวิชาที่จะเทียบโอนมาด้วย 

2. นักวิชาการ จัดท าแบบฟอร์มการขอเทียบรายวิชา ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง 
3. นักวิชาการ ส่งแบบฟอร์มการขอเทียบรายวิชาให้กับส่วนงานที่รายวิชาสังกัด เพื่อด าเนินการ

ตามข้ันตอน (เสนอประธานสาขาท่ีรายวิชาสังกัดและเสนอที่ประชุมส่วนงานโดยผ่านความ
เห็นชอบของหัวหน้าส่วนงานที่รายวิชาสังกัด)  

4. ส่งคืนแบบฟอร์อมการขอเทียบรายวิชาให้วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
5. นักวิชาการรวบรวมแบบฟอร์มและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ก่อนน าส่งงาน

ทะเบียนมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ลงนามหนังสือเชิญ 

6. ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 
 

 

ประธานสาขา 
 
 

 มคอ.3 

นักวิชาการ   
 
 
 

นักวิชาการ   
 
 

 
นักวิชาการ  แบบฟร์อมเสนอแต่งตั้ง

อาจารย์พิเศษ 
 
 

ฝ่ายวิชาการ  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษ 

 
 

นักวิชาการ  หนังสือเชิญอาจารย์
พิเศษ 

 
 

ผู้อ านวยการฯหรือรอง
ผู้อ านวยการฯ 

 

  
หนังสือเชิญอาจารย์

พิเศษ 

นักวิชาการ   
หนังสือเชิญอาจารย์

พิเศษ 
 
 

  

เริ่มต้น 

ส่ง มคอ.3 พร้อมแจ้งข้อมูลอาจารย์พิเศษ 

รวบรวมข้อมูลอาจารย์พิเศษประจ าภาค
เรียน 

ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา เห็นชอบ/แก้ไข 

ท าบันทึกเสนอฝ่ายวิชาการ 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจ าภาค
เรียน 

ท าหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 

จัดส่งหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 

จบการท างาน 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

1. ประธานสาขาวิชารวบรวม มคอ.3 ตามรายวิชาที่เปิดเรียน พร้อมแจ้งข้อมูลอาจารย์
พิเศษประจ าภาคเรียน 

2. นักวิชาการรวบรวมข้อมูลอาจารย์พิเศษประจ าภาคเรียน พร้อมท าแบบเสนอเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

3. นักวิชาการท าบันทึกเสนอฝ่ายวิชาการตามความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

4. ฝ่ายวิชาการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษส่งกลับมาที่วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา 

5. นักวิชาการจัดท าหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 

6. เสนอหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาหรือ
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาที่ได้รับมอบอ านาจ ลงนาม 

7. นักวิชาการส่งหนังสือเชิญให้อาจารย์พิเศษ 

8. จบการท างาน 
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เห็นชอบ/แก้ไข 

เห็นชอบ/แก้ไข 

7. ขั้นตอนการส่งค่าระดับขั้น 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 
 

 

อาจารย์ผู้สอน 
 
 

 -บันทึกผลการเรียนผา่น
ระบบ 

-ปฏิทินการศึกษา 

 
อาจารย์ผู้สอน   

- แบบฟอร์มการกรอกค่า
ระดับขั้น 

อาจารย์ผู้สอน  
 

- แบบฟอร์มขออนุญาตให้
ค่าระดับขั้น I 

 
อาจารย์ผู้สอน  - บันทึกขอส่งค่าระดับขั้น

ช้ากว่าที่ก าหนด 

 
นักวิชาการ  - แบบฟอร์มสรุปค่าระดับ

ขั้นเข้าที่ประชุม 
 
 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

  
- แบบฟอร์มสรุปค่าระดับ

ขั้นเข้าที่ประชุม 

 
คณะกรรมการประจ า

วิทยาลัย 
 - แบบฟอร์มสรุปค่าระดับ

ขั้นเข้าที่ประชุม 
 

 

นักวิชาการ   
ใบส่งเกรด 

 
นักวิชาการ   

ใบส่งเกรด 
 

 

   
 
 

เริ่มต้น 

ด าเนินการจัดท า ตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียน ระดับขั้นและบนัทึกผลการเรียนผ่านระบบ 

กรอกแบบฟอร์มการกรอกค่าระดับขั้น 

กรณีมีนิสิตที่ได้คา่ระดบัขั้น I 

กรณีส่งค่าระดับขัน้ชา้กว่าที่ก าหนด 

รวบรวมและท าสรุปคา่ระดับขัน้ตามรายวชิา
เรียน ทั้งภาคการศึกษา 

รวบรวมใบส่งเกรด เสนอผู้อ านวยการฯลงนาม 

รวบรวมใบส่งเกรด ท าใบปะหนา้ ส่งงาน
ทะเบียน 

จบการท างาน 
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รายละเอียดขั้นตอนการส่งค่าระดับข้ัน 

1. อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดท า ตรวจสอบการประเมินผลการเรียน ระดับขั้นและบนัทึกผลการ

เรียนผ่านระบบ https://enroll.tsu.ac.th  
2. อาจารย์ผู้สอนกรอกแบบฟอร์มกรอกค่าระดับขั้น พร้อมทั้งพิมพ์ค่าระดับขั้นที่กรอกใน

ระบบงานทะเบียน ทั้งหมด 2 ชุด เพื่อน าส่งนักวิชาการคณะรวบรวม 

3. ในกรณีที่มีนิสิตได้ค่าระดับขั้น I ให้อาจารย์ผู้สอน กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตให้ค่าระดับขั้น 
I ส่งนักวิชาการคณะด้วย 

4. ในกรณีส่งค่าระดับขั้นช้ากว่าก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าบันทึกขอส่งค่าระดับขั้นช้ากว่า
ก าหนด เสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ผ่านประธานสาขาวิชา 

5. นักวิชาการ ท าการรวบรวมค่าระดับข้ันของทุกหลักสูตร จัดใส่แบบฟอร์มเพ่ือเตรียมเสนอที่
ประชุมหลักสูตร 

6. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาค่าระดับขั้นในหลักสูตร ก่อนเสนอ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

7. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาพิจารณาค่าระดับขั้นของทุก
หลักสูตร 

8. นักวิชาการ รวบรวมใบส่งเกรด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย เสนอ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาลงนามใบส่งเกรด 

9. นักวิชาการ รวบรวมใบส่งเกรดที่ลงนามแล้ว ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนท าใบสรุปรายวิชา 
ส่งงานทะเบียนตามวันที่ ปฏิทินก าหนด 

10. จบการท างาน 

https://enroll.tsu.ac.th/
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บทท่ี 3  
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในบทนี้จะอธิบายในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับการส่งแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา การจัดตารางเรียน 
ตารางสอน การเปลี่ยนแปลงรายวิชาอาจารย์ผู้สอน วันเวลาเรียนของนิสิต การขอเปิดรายวิชา การขอ
ปิดรายวิชา การเทียบโอนรายวิชา การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษและ การส่งค่าระดับขั้น รวมทั้งรวบรวม
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปี

การศึกษา 2564 
    

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ก าหนดประเภท
นิสิตและระบบการศึกษา (มหาวิทยาลัยทักษิณ.2559) ไว้ดังนี้   

ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559” 

ขอ 2  ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใชส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี   ที่เริ่มเขาศึกษาตั้งแตปีการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป 

ข้อ 3  ใหขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และ
ที่แกไขเพ่ิมเติม ยังมีผลบังคับใชกับนิสิตที่เริ่มเขาศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 ในข้อที่ว่าด้วยการ
จ าแนกสภาพนิสิต การพ้นสภาพนิสิต และการอนุมัติให้ปริญญาจนกว านิสิตดังกลาวจะส าเร็จ
การศึกษาหรือพ้นจากสภาพการเป็นนิสิต  

ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 1) ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2559  โดยให้ใช้ข้อบังคับ
ฉบับนี้แทน 
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ขอ 5  การด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งไม่ไดก าหนดไวในขอบัง
คับนี้ และไม่ไดมีขอบังคับ หรือระเบียบอ่ืนใดก าหนดไว ใหน าเสนอสภาวิชาการพิจารณาเปนรายกรณี 
และแจ้งผลการพิจารณาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ขอ 6  ในขอบังคับนี้  
 “สวนงานวิชาการ” หมายความวา สวนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลักดาน

การจดัการศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด  
 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 “หัวหนาสวนงานวิชาการ” หมายความวา หัวหนาสวนงาน ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี

ภารกิจหลักดานการจัดการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 “หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา” หมายความวา หัวหน้าภาควิชาหรือ

ประธานสาขาวิชาที่หัวหนาสวนงานวิชาการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ลักษณะเดียวกับหัวหน
าภาควิชา 

 “คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการที่สวนงาน
วิชาการแต่งตั้งจากอาจารยประจ าหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 “อาจารยประจ า” หมายความวา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีหน าที่หลัก
ทางดา้นการสอนและการวิจัย 

 “ประธานหลักสูตร” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งที่ส่วนงานวิชาการแต่งตั้ง  

 “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต 
 “นิสิต” หมายความว า นิสิตระดับปริญญาตรีและให้หมายความรวมถึงนิสิต 

นักศึกษาจากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 “นายทะเบียน” หมายความวา ผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งใหควบคุมดูแลทะเบียนนิสิต

ของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย  
 “งานทะเบียนนิสิต” หมายความวา หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและ

ทะเบียนนิสิตของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย 
 
หมวดที่ 1 ประเภทนิสิตและระบบการศึกษา 

ขอ 7  ประเภทของนิสิต แบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้  
7.1 นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาในระบบ

การศึกษาภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาท างานและอาจเรียนนอกเวลาท างานบางส่วนก็ได้ 
7.2 นิสิตภาคสมทบ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาในระบบ

การศึกษาภาคสมทบ ซึ่งเรียนนอกเวลาท างานและอาจเรียนในเวลาท างานบางส่วนก็ได้ 
7.3 นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเรียน โดยมีเงื่อนไขตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
7.4 นิสิตอาคันตุกะ หมายถึง นิสิตจากสถาบันอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่

มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
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ข้อ 8 ระบบการศึกษา 
ใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาให้จัดการศึกษา ดังนี้ 

8.1 การจัดการศึกษาส าหรับนิสิตภาคปกติ แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ประกอบด้วย 
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน โดยถือเป็นภาคเรียนหนึ่ง
ของปีการศึกษาด้วยก็ได้ 

8.2 การจัดการศึกษาส าหรับนิสิตภาคสมทบแบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน ประกอบด้วย 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน 

8.3 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ให้มีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไม่น้อยกว่า 18 
สัปดาห์ โดยให้มีระยะเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

8.4 ภาคเรียนฤดูร้อน ให้มีจ านวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับจ านวน
ชั่วโมงการเรียนในภาคเรียนที่ 1 หรอืภาคเรียนที่ 2 

8.5 การนับระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาให้นับช่วงเวลาที่มีภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
และภาคเรียนฤดูร้อนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 9 "หน่วยกิต" หมายถึง หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรในระบบ
ทวิภาค 

9.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ต่อ ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

9.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

9.3 การฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

9.4 การท าโครงงานหรือกิกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ไม่น้อยกว่า 4: ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 
หมวดที่ 2  หลักสูตรการศึกษา 

ขอ 10  ใหจัดหลักสูตรการศึกษา  ดังนี้  
 10.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) มีจ านวนหนวยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หนวยกิต  
 10.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) มีจ านวนหนวยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 150 หนวยกิต  
 10.3 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปีขึ้นไป) ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวม ไม่นอ้ยกว่า 180 หน่วยกิต  
 10.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีจ านวนหนวยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกิต 

ข้อ 11 ก าหนตระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้ 
11.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้ใช้ระยะเวลาศึกษา อย่างมากไม่เกิน 8 ปี

การศึกษา ส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย่างมากไม่เกิน ด๒ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตร
การศึกษาภาคสมทบ 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
30 

11.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้ใช้ระยะเวลาศึกษา อย่างมากไม่เกิน 10 ปี
การศึกษา ส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย่างมากไม่เกิน 15 การศึกษาส าหรับหลักสูตร
การศึกษาภาคสมทบ 

11.3 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปีขึ้นไป) ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 12 ปี
การศึกษา ส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย่างมากไม่เกิน 18 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตร
การศึกษา ภาคสมทบ 

11.4 หลักสูตปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 4 ปี
การศึกษา ส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตร
การศึกษาภาคสมทบ 
หมวดที่ 4  การจัดการศึกษาและการลงทะเบียน 

ข้อ 15 การจัดการศกึษา อาจจะจัดในรูปแบบไตรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร่วมกัน ดังนี้ 
15.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 

2 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคเรียนฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
15.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

และภาคเรียนฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
15.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของ 

ปีการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
15.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้

การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

15.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชา ตามก าหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

15.6 การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด ซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือระหว่างหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ และมีการจัดการที่มีมาตรฐานเช่นเตียวกับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

15.7 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

15.8 การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สอง ระตับปริญญาตรี  ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

15.9 รูปแบบอืน่ ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 16 การลงทะเบียนเรียน 

16.1 ก าหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

16.2 รายวิชาใดที่ก าหนดให้เรียนบุรพวิชา นิสิตจะต้องเรียนรายวิชานั้นแล้ว และ
สอบได้ระดับข้ึน 
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16.3 รายวิชาใดที่ก าหนดให้เรียนควบคู่ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาควบคู่พร้อมกัน
หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะต้องเรียนรายวิชาควบคู่ในคราวเตียวกันด้วย หากไม่งด
เรียนรายวิชาควบคู่งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต่อเนื่องควบคู่นั้นทันที วันแต่ได้รับการอนุมัติจก
หัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีรายวิชาสังกัด 

16.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียนของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตผู้ใดช าระเงินคา่บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ภายหลัง
จากวันทีม่หาวิทยาลัยก าหนด จะต้องช าระเงินค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

กรณีที่นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ในภาคเรียนใด ภายในก าหนดวันตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นราย ๆ ไป 

16.5 จ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคเรียน 
16.5.1 นิสิตภาคปกติ 

16.5.1.1 นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และในภาคเรียนฤดูร้อน ไม่เกิน 9 
หน่วยกิต ยกเว้นในภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา 

16.5.1.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 และภาค
เรียนที่ 2 ไม่เกิน 18 หน่วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดต้องได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต และใน
ภาคเรียนฤดรู้อน ไม่เกิน9 หน่วยกิต 

16.5.2 นิสิตภาคสมทบ 
16.5.2.1 นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 และ

ภาคเรียนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และในภาคเรียนฤดูร้อน ไม่เกิน 9 
หน่วยกิต ยกเว้นในภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา 

16.5.2.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 
และภาคเรียนที่ 2 ไม่เกิน 18 หน่วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดต้องได้รับอนุมัติ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ทั้งนี้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และใน
ภาคเรียนฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

16.5.3 ในภาคเรียนที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเท่ากับ
หน่วยกิตท่ีเหลือ ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ 

16.5.4 นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบสามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกัน
ได้ต่อเมื่อได้รับการยินยอมจากหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และได้รับ
อนุมัตจิากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด และจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน จะต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ข้อ 16.5 ทั้งนี้นิสิตภาคปกติต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนร่วมตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

16.6 นิสิตสมารถลงทะเบียนในรายวิชาต่าง ๆ กับสถาบันอุตมศึกษาอ่ืนในระดับ
เตียวกันและสามารถน ารายวิชาดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรทั้งนี้โดยความเห็นชอบจาก
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คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัด หัวหนภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่
รายวิชานั้นสังกัด และหัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรนั้นสังกัด 

ข้อ 17 การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตในภาคเรียนและจ านวนหน่วยกิ
ตตามหลักสูตร ต้องด าเนินการดังนี้ 

17.1 นิสิตต้องได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น โดยได้รับอนุมัติ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสขาวิชาที่นิสิตสังกัด แล้วแจ้งให้งานทะเบียน
ทราบ 

17.2 ให้งานทะเบียนบันทึกลงในใบแสตงผลการเรียนใน ช่องผลการเรียนว่า "AUD" 
เฉพาะผู้ที่ผ่านการประเมินจากอาจารย์ผู้สอน และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้น 

17.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นิสิตของมหาวิทยาลัยเข้า
เรียนบางวิชาเป็นกรณีพิเศษ โดยเป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 18 การขอเพ่ิมและขอถอนรายวิชา 
18.1 การขอเพ่ิมรายวิชาหลังสิ้นสุด ตามข้อ 16.1 นิสิตต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์

ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหนส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด แล้วแจ้งให้นายทะเบียนทราบ โดย
นิสิตต้องช าระเงินค่าขอเพ่ิมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิด
ภาคเรียน 

18.2 การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามข้อ 16.1 ต้องไต้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อย 7 วันท าการก่อนวันแรกของการ
สอบปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
หมวดที่ 5  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 19 การมีสิทธิ์เข้าสอบ 
นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน

ทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น นิสิตที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดและไม่ได้ขอถอนรายวิชา ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนเป็น
ระดับข้ัน F ในรายวิชานั้นเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 

ข้อ 20 ให้ผู้สอนจัดประเมินผลการเรียนระหว่างภาคเรียน และมีการวัดผลเมื่อสิ้นสุดภาค
เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา และให้ด าเนินการส่งผลการประเมินผล
การศึกษาตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 21 ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา 
21.1 ระบบการประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชาให้กระท าเป็นแบบระดับขั้น 

ซึ่งมีความหมายและค่าระดับขึ้น ดังนี้ 
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ระดับข้ัน  ความหมาย   ค่าระดับขั้น 
A   ดีเยี่ยม (Excellent)   4.0 
B+   ตีมาก (Very Good)   3.5 
B   ดี (Good)    3.0 
C+   ดีพอใช้ (Fairly Good)   2.5 
C   พอใช้ (Fair)    2.0 
D+   อ่อน (Poor)    1.5 
D   อ่อนมาก (Very Poor)   1.0 
F   ตก (Fail)    0.0 
21.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับขั้น ให้ใช้สัญลักษณ์

แทนดังนี ้
สัญลักษณ์   ความหมาย 
AUD    การเรียนโตยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
W   ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdraw) 
VG    ผลการเรียน/การปฏิบัติ ฝึกงาo/อยู่ในระดับตีมาก (Very Good) 
G   ผลการเรียน/การปฏิบัติ ฝึกงาน/อยู่ในระดับดี (Good) 
S   ผลการเรียน/การปฏิบัติ ฝึกงาน/อยู่ในระดับเป็นที่พอใจ 

(Satisfactory) 
U   ผลการเรียน/การปฏิบัติ ฝึกงาน/อยู่ในระดับไม่เป็นที่พอใจ 

(Unsatisfactory) 
I   การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

รายวิชาที่ต้องให้สัญลักษณ์ VG, G, ร และ บ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือตามที่สภา
วิชาการก าหนf 

21.3 นอกจากการแสตงผลการประเมินผลเป็นระดับขั้นตามข้อ 21.1 หรือโดยใช้
สัญลักษณ์ตามข้อ 21.2 ให้ใช้เครื่องหมายก ากับผลการเรียนในรายวิชา ดังนี้ 

เครื่องหมาย   ความหมาย 
#   รายวิชาที่ไม่ค านวณค่าระดับข้ึน 
##   รายวิชาที่โอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือจากมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
###   รายวิชาที่เทียบโอนประสบการณ์ 
*   รายวิชาที่เทียบ/เรียนแทน 
**   รายวิชาที่ยกเว้นหน่วยกิต 

21.4 การให้ระดับขั้น F หรือ U 
อาจารย์ผู้สอนให้ระดับขั้น F หรือ U ในกรณีต่อไปนี้ 
21.4.1 นิสิตลงทะเบียนแล้วไม่เข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียน

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
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21.4.2 นิสิตทุจริตในการสอบ โดยมีหลักฐานการทุจริต ให้อาจารย์ผู้สอน
ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เป็นระดับขั้น F ทั้งนี้ไม่ต้องรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต 

21.4.3 นิสิตที่ได้รับการให้สัญลักษณ์ ตามข้อ ๒๑.๕ แต่ไม่ได้ขอประเมินผล
เพ่ือแก้สัญลักษณ์ ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนถัดไป หากพันก าหนดดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ เป็นระดับขั้น F หรือ U 

21.4.4 นิสิตที่ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ตามแผนหรือก าหนการจัดการเรียนการสอนและการสอบของรายวิชานั้น ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

21.5 การให้ ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
21.5.1 นิสิตที่มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 19 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย

หรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
21.5.2 อาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชานั้น

เห็นสมควรให้รอผลการประเมินระดับข้ัน 
21.6 นิสิตที่ได้รับสัญลักษณ์ ตามความในข้อ 21.5 ในรายวิชาใดจะต้องด าเนินการ

ขอประเมินผลเพ่ือแก้สัญลักษณ์ ให้สมบูรณ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนถัดไปตามระบบ
การศึกษา 

หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ เป็นระดับขั้น F หรื U โดย
อัตโนมัติ เว้นแต่ได้รับอนุติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เห็นสมควรให้ขยาย
เวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย  

ทั้งนี้ให้น าผลการประเมินแก้สัญลักษณ์ แล้วมาค านวณในภาคเรียนเดิมที่นิสิตได้
สัญลักษณ์ I 

21.7 การใหส้ัญลักษณ์ W ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
21.7.1 นิสิตได้รับอนมัุติให้ถอนรายวิชานั้น 
21.7.2 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
21.7.3 ได้รับอนุมัติจกหัวหนส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดให้เปลี่ยนจาก

สัญลักษณ ์I  ที่นิสิตได้รับตามข้อ 25.1.3 และครบก าหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I แล้วแต่การป่วยหรือ
เหตุสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด 

21.7.4 นิสิตลาออกหรือเสียชีวิตก่อนวันสุดท้ายของการประเมินผลประจ า
ภาคเรียนนั้น 

21.8 การนับจ านวนหน่วยกิต เพ่ือใช้ในการค านวณหาดระดับขั้นเฉลี่ยในภาคเรียน
ใด ให้นับจากรายวิชาที่มีกาประเมินผลการเรียนเป็นระดับขั้น และไม่มีเครื่องหมายก ากับ ยกเว้น
รายวิชาที่เทียบหรือเรียนแทน 

21.9 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักสูตร ให้
นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้ระดับขั้น D ขึ้นไป และนับรวมกับหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น
หน่วยกิต 
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21.10 ค่าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคเรียนให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาค
เรียนนั้นโดยน าผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหาร
ด้วยจ านวนหน่วยกิต ตามข้อ 21.8 

21.11 ค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของที่นิสิตตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียนจนถึงภาคเรียนสุดท้าย โดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่
ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 

21.12 รายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ I ไม่น าไปแสดงในใบแสดงผลการเรียนแต่จัดเก็บไว้ใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต 

ข้อ 22 การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
22.1 การเรียนช้ าในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตได้ระดับขั้นไม่ต่ ากว่า D นิสิตจะลงทะเบียน

เรียนซ้ าอีกได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิซาการที่รายวิชานั้นสังกัด ในกรณีที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนซ้ าโดยไม่ได้ขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตนั้นสังกัดให้งานทะเบียนนิสิต
ถอนรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ าออก 

22.2 การเรียนซ้ าในรายวิซาใด ๆ ที่นิสิตได้ระดับชั้น F นิสิตจะด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 

22.2.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิซานั้นที่ได้รับระดับขั้น F 
22.2.2 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษ (ลงทะเบียน

เรียนช้ าโดยไม่มีการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนจากการสอบเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดภาค
เรียน) ในภาคเรียนฤดูร้อน 

รายวิชาใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ าเป็นกรณีพิเศษและได้ระดับขั้น F จะ
ลงทะเบียนเรียนซ้ าเป็นกรณีพิเศษอีกไม่ได้ 

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนซ้ าเป็นกรณีพิเศษเพียงอย่างเดียวต้องช าระเงินค่าบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียนในอัตราหนึ่งในสี่ของอัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

22.2.3 นิสิตจะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดวิชาเดียวกันแทนได้ โดยต้องมี 
หน่วยกิตเท่ากันหรือมากกว่ารายวิชาที่ได้รับระดับชั้น F 

ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้ภาควิซาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และ
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด ก่อนลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 23 การจ าแนกสภาพนิสิต 
23.1 นิสิตสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือ

นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.80 
23.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 ถึง 

1.79 
23.3 การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าได้เมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนแต่

ละภาคเรียน ยกเว้น นิสิตที่เข้าศึกษาเป็นภาคเรียนแรก การจ าแนกสภาพนิสิตจะกระท าเมือสิ้นภาค
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เรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนที่สองนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา และยกเว้นภาคเรียนใดที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีรายวิชาที่ได้รับผลการเรียนเป็นระดับขั้นไม่ต้องจ าแนกสภาพนิสิต 

23.4 นิสิตจะต้องตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองก่อนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน
ถัดไป 

ข้อ 30 การเทียบรายวิชา 
การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่หรือการ

เทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาที่ขอเทียบต้องเป็นรายวิชาใน
หลักสูตรที่ใหม่กว่ารายวิชาตามหลักสูตรที่นิสิตต้องเรียน เนื้อหาของค าอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอ
เทียบจะต้องครอบคลุมเนื้อหาของค าอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตต้องเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานที่รายวิชานั้นสังกัด และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
หมวดที่  ๗  การย้ายสังกัดสวนงานวิชาการ การเปลี่ยนวิชาเอก - โท การเทียบรายวิชา การโอน
รายวิชา การรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน การรับโอนรายวิชา การยกเว้น
หน่วยกิต และการเทียบประสบการณ 

ขอ 30  การเทียบรายวิชา 
การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่หรือการ

เทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาที่ขอเทียบต้องเป็นรายวิชาใน
หลักสูตรที่ใหม่กว่ารายวิชาตามหลักสูตรที่นิสิตต้องเรียน เนื้อหาของค าอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอ
เทียบจะต้องครอบคลุมเนื้อหาของค าอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตต้องเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานที่รายวิชานั้นสังกัด และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 31 การโอนรายวิชา 
การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือจากมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
31.1 การโอนรายวิชาของนิสิตที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้ ว ยึด

หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
31.1.1 กรณีนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาต่องาน

ทะเบียนนิสิต โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด และต้องได้รับอนุมัติ
จากอธิการบดีหรือ 

รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
31.1.2 กรณีนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ให้

ด าเนินการขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ์ข้อ 30 ก่อนไดร้ับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
ไดร้ับมอบหมายใหโ้อนรายวิชา 
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31.1.3 รายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชาที่นิสิตศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึง
วันที่ขอโอนรายวิชา และได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือไดร้ับคา่ระดับข้ันไม่ต่ ากว่า 2.00 

31.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ขอโอนรายวิชา ต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวน
หนว่ยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรที่เขา้ศึกษา 

31.1.5 ไม่น าผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนมาค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
รวม ทั้งนี้ให้ระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมา โดยให้ค านวณค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้น 

31.1.6 การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในปีการศึกษาแรกท่ีนิสิตเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

31.2 การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ยึดหลักเกณฑ์ดังนี้ 
31.2.1 รายวิชาที่รับโอนต้องเป็นรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ของสถาบันอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแล้วไมเ่กิน 5 ปี 
31.2.2 รายวิชาที่รับโอนต้องมีเนื้อหาเทียบเคียงได้และครอบคลุมกับ

การศึกษาระดับปริญญาตรี 
31.2.3 ไมน่ าผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมาค านวณค่าระดับ

ขั้นเฉลี่ยสะสมรวม ทั้งนี้ให้ระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมา โดยให้
ค านวณคา่ระดับข้ันเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้น 

ทั้งนี้การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้ เป็นตาม
หลักเกณฑ์ข้อ 30 
 
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ไว้ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ.2558) 

1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558” 

2.  ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่
และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

3.  ให้ยกเลิก 
 3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548” ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 
 3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

(ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553” ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 
4.  ในประกาศกระทรวงนี้ 
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  “อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับ
ใช้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

  “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน 

  “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
 5. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
  มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
ที่เป็นสากลให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่าก าลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็น
บุคคลที่มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพ่ึงพา
ตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพ่ือน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล 
  ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้
มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ก าหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง และสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  5.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
    5.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 
    5.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้
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หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบาง
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 
  5.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
    5.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ
รอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดย
ผ่านการฝึกงาน ในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญา
ตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม 
     หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุ
ค าว่า“ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 
    5.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็น
หลักสูตรส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพ
หรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดย
ก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือ
ได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ 
     หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 6.  ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่
เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทาง
ดังนี้ 
  ระบบไตรภาค 
    1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
   โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 
4 หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
  ระบบจตุรภาค 
    1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
    โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 
2 หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
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  สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา
นั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 7.  การคิดหน่วยกิต 
  7.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  7.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  7.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 
  7.4  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 
 8.  จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
  8.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  8.2  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  8.3  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปี
การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  8.4  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วย
กิต 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 9.  โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
  9.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม  และ
ธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
    สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือ
ลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
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มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 10.  จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 

 10.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 
    10.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
    10.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน 
      กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า
วิชาเอกละ 3 คน 
      กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
    10.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้น
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
      ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและ
ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ 
ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 
      ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดย
มีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 
2551 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  ไว้ดังนี้  (มหาวิทยาลัยทักษิณ.2551) 

ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551" 

ข้อ 2  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

กรณีมีปัญหาการด าเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้สภาวิชาการเป็นผู้วินิจฉัย 
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ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
"หัวหน้าส่วนงานวิชาการ" หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานวิชาการตามมาตรา 9 (4) 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 
"อาจารย์พิเศษ" หมายความว่า บุคคลซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย

ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้รับผิดชอบสอนและประเมินผลการเรียนรายวิชาหรือบางส่วนของรายวิชา
ในหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 5  อาจารย์พิเศษที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมี
คุณสมบัติไม่ต่ ากว่าคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์พิเศษที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องมีคุณวุฒิไม่
ต่ ากว่าปริญญาโทในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่จะรับผิดชอบด าเนินการสอน 

ข้อ 6  การเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการเป็นผู้เสนอ โดยต้องเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ สาขาวิชาที่มีความช านาญ และประสบการณ์ ของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์พิเศษ รวมทั้งรายวิชาและภาคการศึกษาที่จะรับผิดชอบด าเนินการสอน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วย  

เพ่ือประโยชน์ต่อคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หัวหน้าส่วนงานวิชาการอาจเสนอแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามความในข้อ 5 เป็นอาจารย์พิเศษ
ได้โดยความเห็นชอบขอสภาวิชาการ ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งต้องเป็นผู้มีความช านาญเฉพาะทาง
ในสาขาวิชาทีต่รงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่จะรับผิดชอบด าเนินการสอน 

ข้อ 7  ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษในแต่ละภาคการศึกษา 
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4. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2564 ก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้  (มหาวิทยาลัยทักษิณ.2564) 
กรอบก าหนดหลัก 
 1. ปฏิทินการศึกษาฉบับนี้ใช้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ยกเว้นนิสิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 5 ปี ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และนิสิตสาขาวิชาการวัดและประเมินทาง
การศึกษา หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 4 (เฉพาะภาคเรียนที่ 2) คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2564) 

2.  จ านวนวันเวลาเรียนในแต่ละภาคเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ 
ก าหนดดังนี้ 
  2.1  ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ก าหนดให้เรียนภาคเรียนละ 15 สัปดาห์ (ไม่นับ
รวมสัปดาห์สอบกลางภาค 1 สัปดาห์ และสัปดาห์สอบปลายภาค 2 สัปดาห์) 
  2.2  ภาคเรียนฤดูร้อน ก าหนดให้เรียนจ านวน 6 ครั้ง ซึ่งมีชั่วโมงการเรียนเท่ากับ 15 
สัปดาห์ (จัดชั่วโมงเรียนเท่ากับ 2.5 เท่าของภาคเรียนปกติ) 
 3.  จ านวนวันสอบกลางภาค และวันสอบปลายภาค ก าหนดดังนี้ 
  3.1  การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

  3.1.1  ภาคปกติ จ านวนวันสอบ 5 วัน 
  3.1.2 ภาคสมทบ จ านวนวันสอบไม่เกิน 7 วัน (ตามวันที่จัดให้เรียน) 
  หมายเหตุ ภาคเรียนฤดูร้อน ไม่มีการจัดสอบกลางภาค 
 3.2  การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
  3.2.1 ภาคปกติ จ านวนวันสอบ 10 วัน 
  3.2.2 ภาคสมทบ จ านวนวันสอบไม่เกิน 14 วัน (ตามวันที่จัดให้เรียน) 
 3.3  การสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน 
  3.3.1 ภาคปกติ จ านวนวันสอบ 5 วัน 
  3.3.2 ภาคสมทบ จ านวนวันสอบไม่เกิน 7 วัน (ตามวันที่จัดให้เรียน) 
4.  ทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.30 น. งดจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นช่วงเวลาการท ากิจกรรมของนิสิต โดยให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ยกเว้นวันที่มหาวิทยาลัยจัดให้เป็นวันสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

กรณีต่อไปนี้ให้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 
 4.1  ภาคเรียนฤดูร้อน 
 4.2  วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามประกาศตาราง

เรียน 
 4.3  วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นวันสอนชดเชยตามปฏิทินการศึกษา 
5.  ตารางปฏิทินการศึกษา ก าหนดวันส าหรับการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน/สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน/สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ 
ดังนี้ 
 1. การส่งแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา 

  - ตรวจสอบปีการศึกษาของแผนการเรียนแต่ละหลักสูตรให้ถูกต้องก่อนส่งงาน
ทะเบียนมหาวิทยาลัย  

  - ในกรณีที่มีการปรับรายวิชา ควรตรวจสอบหน่วยกิตในแต่ละภาคเรียนให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

  - ในกรณี หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ควรมีการปรับแผนการเรียนในปี
ถัดไปให้เหมาะสมกับการเรียนของนิสิตมากข้ึน 

 2. การจัดตารางเรียน ตารางสอน 
  -  วันเวลาในการจัดตารางเรียน ตารางสอน ให้ยึดตามปฏิทินการศึกษาอย่างเคร่งครัด  
  -  ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการตรวจสอบรายวิชาตกค้างของนิสิต ที่อยู่ปีสุดท้ายเพ่ือให้
นิสิตจบตามโครงสร้าง ไม่ตกค้างในหลักสูตร  
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  -  การจัดตารางเรียนต้องค านึงถึง ผู้สอนว่าต้องมีภาระงานในปีการศึกษานั้นๆ นิสิต 
เรียนครบตามโครงสร้าง 

 3. การเปลี่ยนแปลงรายวิชา เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน เปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน และวัน
เวลาสอบ ของนิสิต 

  3.1  การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
   - การก าหนดชื่อเรื่อง รหัสวิชา  ชื่อวิชา  ต้องชัดเจน (ชื่อไทย/อังกฤษ) จ านวนหน่วย

กิต ต้องถูกต้อง กลุ่มผู้เรียนที่จะเปิด/เพ่ิม/เปลี่ยนแปลง (S101, S102,....)  ระบุอาจารย์สอน / เรียน
วันไหน/สอบวันไหน ระบุให้ชัดเจน  

   - ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวันที่ปฏิทินการศึกษาก าหนด 
  3.2  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน วันเวลาเรียนของนิสิต 
   - การก าหนดชื่อเรื่อง ระบุอาจารย์สอน รหัสวิชา  ชื่อวิชา  ต้องชัดเจน (ชื่อไทย/

อังกฤษ) จ านวนหน่วยกิต ต้องถูกต้อง กลุ่มผู้เรียนที่จะสอน (S101, S102,....) วันเวลาเรียน ระบุให้
ชัดเจน  

   - ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวันที่ปฏิทินการศึกษาก าหนด 
  3.3  การเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบ 
   - ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าตารางสอบที่ขอเปลี่ยนจะไม่ไปชนกับวิชาในสาขาที่นิสิต

เลือกลง เพ่ือป้องกันวันสอบซ้ า 
   - ต้องระบุ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มผู้เรียน ที่ต้องการเปลี่ยนให้ชัดเจน 
   - ต้องระบุ ให้ชัดเจนว่าเปลี่ยนตารางสอบกลางภาค หรือ ปลายภาค เวลาที่จะสอบ 
4. การขอเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม การขอปิดรายวิชา 
  -  ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการตรวจสอบรายวิชาตกค้างของนิสิต ที่อยู่ปีสุดท้ายเพ่ือให้

นิสิตจบตามโครงสร้าง ไม่ตกค้างในหลักสูตร 
  - การก าหนด รหัสวิชา  ชื่อวิชา  ต้องชัดเจน (ชื่อไทย/อังกฤษ) จ านวนหน่วยกิต ต้อง

ถูกต้อง กลุ่มผู้เรียนที่จะเปิด/ปิด (S101, S102,....)  ระบุอาจารย์สอน / เรียนวันไหน/สอบวันไหน 
ระบุให้ชัดเจน 

5. การเทียบโอนรายวิชา 
  -  ตรวจสอบทรานสคริปจากที่เดิม ค าอธิบายรายวิชา วิชาที่จะขอเทียบ หลักสูตรปี

พ.ศ. ถูกต้องก่อนด าเนินการเทียบรายวิชา 
  - ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม ค าอธิบายรายวิชา และบันทึกข้อความก่อน

ส่งให้คณะที่จะขอเทียบรายวิชา 
6. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
  - ตรวจสอบความถูกต้องของวุฒิอาจารย์พิเศษที่จะด าเนินการแต่งตั้ง 
  - ตรวจสอบความถูกต้องของอาจารยืผู้ประสานรายวิชา 
  - ตรวจสอบแบบฟอร์มก่อนส่งงานวิชาการมหาวิทยาลัย 
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7.การส่งค่าระดับขั้น 
 - การทวนสอบค่าระดับขั้น ที่อาจารย์ผู้สอนส่งมา ถ้ามีนิสิตที่ ได้คะแนนน้อย ติด F  หรือ 
ติด I ให้ด าเนินการโดยให้อาจารย์กรอกเหตุผลที่ได้ เพ่ือทวนค่าระดับข้ันป้องกันความผิดพลาด  
 - ในกรณีที่รายวิชามีนิสิตลงทะเบียนเป็นจ านวนมาก แนะน าอาจารย์ผู้สอนให้เปิดให้นิสิตดู
คะแนนเก็บที่เก็บในแต่ละครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาด 
 - ก าหนดการส่งเกรด ตามปฏิทินการศึกษา โดยผู้ปฏิบัติต้องเผื่อระยะเวลาแจ้งอาจารย์
ผู้สอนให้ส่งก่อนวันสุดท้ายที่งานทะเบียนให้ส่ง 1 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย เพราะต้องน าเข้าที่ประชุ ม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยก่อนส่งงานทะเบียน 
 - การขอขยายเวลาส่งเกรดช้า ต้องขออนุมัติเป็นรายวิชา โดยรายวิชาที่ขอขยายต้องมี
เหตุผลความจ าเป็นอันสมควร 

- การส่งเกรดช้า ต้องไม่กระทบต่อนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาและต้องไม่มีผลต่อการจ าแนก
สภาพนิสิตในภาคเรียนถัดไป 
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บทท่ี 4  
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  

แผนและกรอบเวลาการปฏิบัติงาน 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาฉบับนี้  มี

เนื้อหาครอบคลุมกระบวนการและการด าเนินงานด้านวิชาการ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
และ ภาคเรียนฤดูร้อน ของหลักสูตรที่ท าการเปิดสอน ภาคปกติ ภาคสมทบ ของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเก่ียวข้องกับการจัดตารางเรียน ตารางสอน  

 
1. ขั้นตอนการส่งแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา 

กิจกรรม เวลาด าเนินการ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1.จัดท าร่างแผนการเรียน
ประจ าปีการศึกษา  

 
      

2.ประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
      

3.จัดท าแผนการเรียน
ประจ าปีการศึกษา 

 

      

4.จัดท าบันทึกขอส่ง
แผนการเรียนประจ าปี
การศึกษา 

 
 

     

5.เปิดภาคเรียน 
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 2. ขั้นตอนการจัดตารางเรียน ตารางสอน 

กิจกรรม เวลาด าเนินการ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1.วางแผน หาข้อมูลเพ่ือ
จัดท าตารางการเรียนการ
สอน  

 
      

2.จัดท า (ร่าง) ตารางเรียน
พร้อมระบุอาจารย์ผู้สอน 

 
      

3.จัดประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

      

4.จัดวิชาตารางเรียน 
ตารางสอนพร้อมระบุ
อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา
เรียน เวลาสอบ ประจ าภาค
เรียน 

       

5.แจ้งเปิดรายวิชาประจ า
ภาคเรียนไปท่ีงานทะเบียน 

       

6.เปิดภาคเรียน       
 

  

 3. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรายวิชา เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน เปลี่ยนแปลงวันเวลา
เรียนและ วันเวลาสอบ ของนิสิต 

   3.1 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

กิจกรรม เวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  

1.นิสิต/อาจารย์ผู้สอน เสนอขอ
เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน ตาม
แบบฟอร์ม 

 
   

2.ตรวจสอบข้อมูล เสนอผู้บริหารอนุมัติ  
 

  
3.จัดท าบันทึกขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา
เรียนพร้อมระบุอาจารย์ผู้สอน วัน เวลา
เรียน เวลาสอบ ประจ าภาคเรียน ส่งงาน
ทะเบียน 

  
 

ตามท่ีปฏิทิน
การศึกษาก าหนด 
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  3.2 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน 

กิจกรรม เวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
มิ.ย. ก.ค.  

1.อาจารย์ผู้สอน เสนอขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้สอนตามแบบฟอร์ม 

 
  

2.ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 
  

3.จัดท าบันทึกขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้สอน ส่งงานทะเบียน 

 
 

ตามท่ีปฏิทิน
การศึกษาก าหนด 

 

  3.3 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียนของนิสิต 

กิจกรรม เวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  

1.อาจารย์ผู้สอน เสนอขอเปลี่ยนแปลง
วัน เวลาเรียน  

 
   

2.ตรวจสอบข้อมูล เสนอผู้บริหารอนุมัติ  
 

  
3.จัดท าบันทึกขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา
เรียนพร้อมระบุอาจารย์ผู้สอน วัน เวลา
เรียน เวลาสอบ ประจ าภาคเรียน ส่งงาน
ทะเบียน 

  
 

ตามท่ีปฏิทิน
การศึกษา
ก าหนด 

  3.4 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบ 

กิจกรรม เวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
มิ.ย. ก.ค.  

1.อาจารย์ผู้สอน เสนอขอเปลี่ยนแปลง
วันเวลาสอบตามแบบฟอร์ม 

   

2.ตรวจสอบข้อมูล เสนอผู้บริหารอนุมัติ    
3.จัดท าบันทึกขอเปลี่ยนแปลงวันเวลา
สอบ ส่งงานทะเบียน 

 
 

ตามท่ีปฏิทิน
การศึกษาก าหนด 
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 4. ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม 

กิจกรรม เวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
มิ.ย. ก.ค.  

1.ตรวจเช็คข้อมูลการลงทะเบียนประจ าภาค
เรียน 

   

2.จัดท าตารางการเรียนการสอน พร้อมระบุ
อาจารย์ผู้สอน วัน เวลาเรียน เวลาสอบ ประจ า
ภาคเรียน 

   

3.เสนอรายวิชาเปิด/ปิดประจ าภาคเรียน 
ส าหรับนิสิตตกค้างรายวิชา 

   

4.ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
5.ท าบันทึกขอเปิด/ปิดรายวิชา เสนองาน
ทะเบียนมหาวิทยาลัย 

 
 

ตามท่ีปฏิทิน
การศึกษาก าหนด 

 

 5. ขั้นตอนการเทียบโอนรายวิชา 

กิจกรรม เวลาด าเนินการ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. หมายเหตุ 

1.แจ้งความประสงค์ขอ
เทียบรายวิชาให้นักวิชาการ
วิทยาลัยตรวจสอบ  

 
     

2.ส่งแบบฟอร์มขอเทียบ
รายวิชาไปยังส่วนงานที่
รายวิชาสังกัด 

      

3.ส่วนงานที่รายวิชาสังกัด
ด าเนินการตามขั้นตอนใน
แบบฟอร์อมแล้วส่งกลับ
วิทยาลัย 

      

4.วิทยาลัยตรวจสอบความ
เรียบร้อย รวบรวมและ
ด าเนินการส่งงานทะเบียน 

      

5.งานทะเบียนมหาวิทยาลัย
เทียบโอนในระบบงาน
ทะเบียน 

     ภายในภาคเรียน
แรกของการศึกษา 
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6. ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

กิจกรรม เวลาด าเนินการ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1.รวบรวมข้อมูลอาจารย์พิเศษประจ าภาค
เรียน 

    

2.เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษประจ าภาคเรียน
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 

    

3.จัดท าบันทึกเสนอฝ่ายวิชาการเพื่อจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจ าภาคเรียน 

    

4.ท าหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ ให้
ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการที่ได้รับ
มอบหมายลงนาม 

 
 

  

5.จัดส่งหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ  
 

  
6.ประสานงานอาจารย์พิเศษ แจ้งวันเวลา 
ห้องเรียน และข้อมูลนิสิต 

  
 

 

7.เปิดภาคเรียน    
 

 

7. ขั้นตอนการส่งเกรด 

กิจกรรม เวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย.  

1.อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดท า ตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียน ระดับขั้นและบันทึก
ผลการเรียนผ่านระบบ 

 
  

2.รวบรวมและท าสรุปค่าระดับขั้นตามรายวิชา
เรียนทั้งภาคการศึกษา 

 
 

 

3. จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

 
 

 

4.จัดท าสรุปค่าระดับขั้นส่งงานทะเบียน  
 

ตามท่ีปฏิทิน
การศึกษาก าหนด 

 
หมายเหตุ   ภาคเรียนที่ 1 อยู่ระหว่าง เดือนกรกฎาคม - ต้นเดือน พฤศจิกายน 

ภาคเรียนที่ 2 เริ่มปลายเดือน พ.ย. – เม.ย. 
ภาคเรียนฤดูร้อน เริ่มเดือน เม.ย. – มิ.ย. 
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ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตงิาน 
 1. ขั้นตอนการส่งแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา ประกอบไปด้วยข้ันตอนต่อไปนี้ 
  1.1 จัดท าร่างแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักวิชาการ จัดท าร่างแผนการเรียนประจ าปี
การศึกษา โดยเตรียมข้อมูลจากแผนการเรียนใน มคอ.2 ของหลักเล่มสูตร และดูระยะเวลาจากปฏิทิน
การศึกษาประจ าปีการศึกษานั้น ๆ รายละเอียดในร่างแผนการเรียนจะต้องประกอบไปด้วย 

1.1.1 ชื่อหลักสูตร สาขาของหลักสูตร ปีการศึกษา ภาคปกติหรือภาคสมทบ เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดท า 

1.1.2 ระบุรายวิชาที่จะเรียนในแต่ละภาคเรียน  
1.1.3 ในร่างแผนการเรียนจะต้องมีจ านวนภาคเรียนครบตามหลักสูตรที่นิสิตต้อง

เรียนตลอดหลักสูตร 
1.1.4 ในร่างหลักสูตรภาคปกติ จะก าหนดวิชาศึกษาทั่วไปไว้เรียบร้อยแล้วตามที่

งานทะเบียนมหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 30 หน่วยกิต 
1.1.5 ในร่างหลักสูตรภาคปกติ ทางสาขาวิชาจะก าหนดรายวิชาศึกษาทั่วไป 

จ านวน 30 หน่วยกิต ให้นิสิตเรียนตามท่ีก าหนดให้ 
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ภาพที่ 1 ร่างแผนการเรียนการสอน ภาคปกติ 

ระบุรายวิชาศึกษาทั่วไปตามที่งานทะเบียนก าหนด 

ระบุปีการศึกษา 
ภาคปกติให้ชัดเจน 
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ภาพที่ 2 ร่างแผนการเรียนการสอน ภาคสมทบ 
 

ระบุรายวิชาศึกษาทั่วไปตามที่สาขาวิชาฯ ก าหนด 
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ภาพที่ 3 ร่างแผนการเรียนการสอน ภาคสมทบ ที่ไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 

ระบุภาคเรยีนในแต่ละภาคการศึกษาผิด 

ปีการศึกษา 2564 
แต่ภาคเรียนระบุ
ผิด 
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  1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   หลังจากเตรียมร่างแผนการเรียนประจ าปีการศึกษาเรียบร้อย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และนักวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพ่ือจัดท าแผนการเรียนประจ าปี
การศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ดังนี้ 
   1.2.1 จัดท าบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1.2.2 เมื่อประชุมเรียบร้อย ให้เลขานุการหลักสูตรจัดท ารายงานการประชุม โดยให้
ประธานกรรมการหลักสูตรเป็นผู้ตรวจทาน และแจ้งเวียนกรรมการหลักสูตรเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม 
 
 
 

 

 
ส่วนงาน   วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา    โทรศัพท์ 7580  
ที ่ อว 8205.10/0023 วันที่  4 มกราคม 2563 
เร่ือง     ขอเชิญประชุม  
  
เรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการ

ยุติธรรม 
  เพื่อให้การด าเนินการภายในสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม ประชุมแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันท่ี 5 มกราคม 2563 เวลา 09.30 เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
          
 
 (อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร) 
 ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
 

 

ภาพที่ 4 หนังสือเชิญประชุม 

 
 
 

บันทึกข้อความ 
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  1.3 จัดท าแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักวิชาการ จัดท าแผนการเรียนประจ าปี
การศึกษาตามรายละเอียดที่ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เตรียมส่งงานทะเบียน
มหาวิทยาลัย 

 
   

ภาพที่ 5 ตัวอย่างแผนการเรียน ภาคสมทบ ส่งงานทะเบียน 
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างแผนการเรียน ภาคปกติส่งงานทะเบียน 
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  1.4 จัดท าบันทึกข้อความขอส่งแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา 
   จัดท าบันทึกข้อความขอส่งแผนการเรียนประจ าปีการศึกษาต่องานทะเบียน
มหาวิทยาลัย ในบันทึกข้อความต้องระบุปีการศึกษา หลักสูตรที่จะส่งให้ชัดเจน 
 
 
                  

                      
                            

ส่วนงาน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา       โทรศัพท์ 7580  
ที ่อว 8205.10/0609 วันที ่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
เร่ือง  ขอส่งแผนการเรียนที่เปิดสอนของนิสิตระดับปริญญาตรีที่จะเข้าศึกษาปีการศึกษา 2564  
 

เรียน  ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา  
 
        ตามบันทึกข้อความที่ อว 8203.10/0097 วันที่ 23 มกราคม 2564 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและยืนยัน
แผนการเรียน นิสิตระดับปริญญาตรีที่จะเข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 นั้น วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอส่ง
แผนการเรียนที่เปิดสอนของนิสิตระดับปริญญาตรีที่จะเข้าศึกษาปีการศึกษา 2564   เพื่อให้กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ 
ด าเนินการจัดท าตารางเรียน ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
         

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 

               
    

 (อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร) 
 รักษาการแทนประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
 
 

ภาพที่ 7 บันทึกข้อความขอส่งแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
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 2. ขั้นตอนการจัดตารางเรียน ตารางสอน 
  2.1  วางแผน หาข้อมูลเพื่อจัดท าตารางการเรียนการสอน 
   ตรวจสอบรายวิชาที่คาดว่าจะเปิดสอนในแต่ละภาคเรียน โดยอ้างอิงข้อมูลจาก 
แผนการจัดการเรียนการสอนในเล่ม มคอ.2 ของหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดผ่านไปแล้ว เป็นแนวทาง 
โดยใน 1 ภาคเรียนต้องไม่เกิน 21 หน่วยกิต ส าหรับภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับ
ภาคเรียนฤดูร้อน แนวทางการจัดท าตารางเรียน ตารางสอนต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

2.2  จัดท า (ร่าง) ตารางเรียนตารางสอนพร้อมระบุอาจารย์ผู้สอน 
 - รหัส ชื่อวิชา และหน่วยกิตท่ีท าการเปิดสอน   

   - อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิเหมาะสมกับรายวิชาที่ท าการเปิด 
   - ตรวจสอบวันสอนของ (ภาคสมทบ) ว่าตารางผู้สอนชนกันหรือไม่ ในแต่ละรุ่น
ของนิสิต 
   - กรณีเป็นวิชาเฉพาะและมีอาจารย์ที่สอนประจ าอยู่แล้ว อาทิเช่น วิชาที่จะต้อง
ใช้อาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยต ารวจส่งชื่อมาให้เท่านั้น ให้ระบุชื่ออาจารย์ด้วย 
   - ตรวจสอบการสอบกลางภาค/ปลายภาค ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนก่อนส่ง
งานทะเบียน 

2.3  ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม  
- ประสานคณะกรรมการเพ่ือก าหนดวันประชุม (ว่างตรงกัน)  
- จัดท าหนังสือเชิญประชุม 
- คณะกรรมการพิจารณาตารางเรียน ถ้ามีการแก้ไขอาจารย์ให้เสนอชื่อในที่

ประชุมให้เรียบร้อย 
- หลังเสร็จสิ้นการประชุม ให้ปรับแก้ตารางเรียนให้เรียบร้อยตามมติที่ประชุม 
- ประสานงานเบื้องต้นกับอาจารย์ที่จะให้สอนในแต่ละวิชา 

  2.4 แจ้งเปิดรายวิชาประจ าภาคเรียนไปท่ีงานทะเบียน 
   - จัดท าบันทึกขอเปิดรายวิชาประจ าภาคเรียนไปที่งานทะเบียน  
   - ระบุ หลักสูตร ภาคเรียน ปีการศึกษาให้ครบถ้วน 
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ภาพที่ 8 สรุปรายวิชาเปิดแต่ละรุ่น 
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ภาพที่ 9 โครงร่างตารางเรียน ภาคปกติ 
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ภาพที่ 10 โครงร่างตารางเรียน ภาคสมทบ 
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ภาพที่ 11 ตารางเรียน ภาคปกติ 
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ภาพที่ 12 ตารางเรียน ภาคสมทบ  
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
69 

 
 

 

 
ส่วนงาน   วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา    โทรศัพท์ 7580  
ที ่ อว 8205.10/0095 วันที่  1 กุมภาพันธ ์2563 
เร่ือง     ขอเชิญประชุม  
  
เรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการ

ยุติธรรม 
  เพื่อให้การด าเนินการภายในสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม ประชุมการจัดตารางเรียนตารางสอน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 
กุมภาพันธ ์2563 เวลา 09.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา 
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
          
 
 (อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร) 
 ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
 

 
ภาพที่ 13 หนังสือเชิญประชุมการจัดตารางเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา         โทรศัพท์ 7580 
ที่     อว 8205.10/ 0684                                วันท่ี   15 กุมภาพันธ์ 2564 
เร่ือง   ขอแจ้งรายวิชาที่เปิดสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา  

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 
2564 นั้น วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอส่งรายวิชาที่เปิดสอนให้กับนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ในภาคเรียนที่  1   
ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 

    
 (อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร) 
 ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  
  
 

 

 
ภาพที่ 14 บันทึกขอเปิดรายวิชา 
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 3. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรายวิชา เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน เปลี่ยนแปลงวันเวลา
เรียนและ วันเวลาสอบ ของนิสิต 

  3.1 การขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียนมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
   3.1.1 นิสิต/อาจารย์ผู้สอน  แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา ตามแบบฟอร์ม โดยยึด
ระยะเวลาจากปฏิทินการศึกษา โดยปกติต้องด าเนินการ 1 สัปดาห์ก่อนการเปิดภาคเรียน 
   3.1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง ของเอกสารก่อนเสนอผู้อ านวยการ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ตามแบบฟอร์ม 
   3.1.3 จัดท าบันทึกขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา ระบุรหัสวิชา รายวิชา จ าหนวนหน่วยกิต
พร้อมระบุอาจารย์ผู้สอน วัน เวลาเรียน เวลาสอบ ประจ าภาคเรียน เสนองานทะเบียน 
   3.2. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
   3.2.1 อาจารย์ผู้สอน  แจ้งขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียนของนิสิต ตามแบบฟอร์ม 
โดยยึดระยะเวลาจากปฏิทินการศึกษา โดยด าเนินการได้ช้าสุดไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังเปิดภาคเรียน  
   3.2.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง  
   3.2.3 จัดท าบันทึกขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียนของนิสิต พร้อมระบุ รายวิชา ระบุ
รหัสวิชา รายวิชา จ าหนวนหน่วยกิต เสนองานทะเบียน 
   3.3 การขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียนของนิสิต มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
   3.3.1 อาจารย์ผู้สอน  แจ้งขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียนของนิสิต ตามแบบฟอร์ม 
โดยยึดระยะเวลาจากปฏิทินการศึกษา โดยด าเนินการได้ช้าสุดไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังเปิดภาคเรียน 
   3.3.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง  
   3.3.3 จัดท าบันทึกขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียนของนิสิต พร้อมระบุ รายวิชา ระบุ
รหัสวิชา รายวิชา จ าหนวนหน่วยกิต เสนองานทะเบียน 
  3.4 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบของรายวิชา มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.4.1 อาจารย์ผู้สอน  แจ้งขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบของรายวิชา ตามแบบฟอร์ม 
โดยยึดระยะเวลาจากปฏิทินการศึกษา โดยด าเนินการได้ช้าสุดไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังเปิดภาคเรียน 
   3.4.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง  
   3.4.3 จัดท าบันทึกขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบของรายวิชา พร้อมระบุ รายวิชา 
ระบุรหัสวิชา รายวิชา จ าหนวนหน่วยกิต เสนองานทะเบียน 
 ข้อควรระวัง 

- ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน รหัสวิชา รายชื่อวิชา กลุ่มผู้เรียน ส าคัญมาก 
- ควรตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนส่งงานทะเบียน 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน วิทยาลยัการจดัการเพื่อการพัฒนา       โทร. 7580 
ที ่อว 8205.10/..................     วันท่ี .......................................................... 
เร่ือง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดการเรียนการสอน 
เรียน ประธานหลักสูตร............................................................ 
       ด้วยข้าพเจ้า มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง (   ) รายวิชา  (   ) วัน/ เวลาเรียน  (   ) ห้องเรียน  
 (   ) รหัสสอบ (   ) ผู้สอน 
ประจ าภาคเรียน.........ปีการศึกษา................เนื่องจาก
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
เดิม  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา กลุ่ม วัน เวลา เรียน ผู้สอน 
ห้อง 
เรียน 

รหัสสอบ 
(วัน/เวลาสอบ) 

       
 

       
 

       
 

เปลี่ยนแปลงเป็น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา กลุ่ม วัน เวลา เรียน ผู้สอน 
ห้อง 
เรียน 

รหัสสอบ 
(วัน/เวลาสอบ) 

       
 

       
 

       
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
       อาจารยผ์ู้สอน  
 

ภาพที่ 15 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดการเรียนการสอน 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา         โทรศัพท์ 7580 
ที่     อว 8205.10/ 2168                                      วันท่ี   2 มิถุนายน 2564 
เร่ือง   ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน และอาจารย์ผู้สอน ส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1 แรกเข้า ปีการศึกษา 2564 ภาคสมทบ 
เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 
2564 นั้น วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน และอาจารย์ผู้สอน ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 
แรกเข้า ปีการศึกษา 2564  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายวิชาดังต่อไปนี ้
  ภาคสมทบเรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์  
เดิม  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่ม ผู้สอน จ านวนผู้เรียน 
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานใน

ชีวิตประจ าวัน 
3(3-0-6) S201 อาจารย์นิธิกร ธรรมขันธ ์

อาจารยส์ุวิมล ทวิสุวรรณ ์
40 

 
เปลี่ยนแปลงเป็น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่ม ผู้สอน จ านวนผู้เรียน 
0000122 การอ่านและเขียน

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
3(3-0-6) S201 อาจารย์นิธิกร ธรรมขันธ ์

อาจารยส์ุวิมล ทวิสุวรรณ ์
40 

   
  ภาคสมทบเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ 
เดิม  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่ม ผู้สอน จ านวนผู้เรียน 
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานใน

ชีวิตประจ าวัน 
3(3-0-6) S202 อาจารย์นิธิกร ธรรมขันธ ์ 60 

 
เปลี่ยนแปลงเป็น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่ม ผู้สอน จ านวนผู้เรียน 
0000122 การอ่านและเขียน

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
3(3-0-6) S202 อาจารย์นิธิกร ธรรมขันธ ์

อาจารยส์ุวิมล ทวิสุวรรณ ์
60 

 
  
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 
             
 (อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร) 
 ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 

 
ภาพที่ 16 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดการเรียนการสอน 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา         โทรศัพท์ 7580 
ที่     อว 8205.10/ 2279                                      วันท่ี   11 มิถุนายน 2564 
เร่ือง   ขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ขยายจ านวนผู้เรียน ส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1 แรกเข้า ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ 
เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 
2564 นั้น วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ขยายจ านวนผู้เรียน ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 แรก
เข้า ปีการศึกษา 2564  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายวิชาดังต่อไปนี้ 
    
เดิม  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่ม ห้องเรียน ผู้สอน 
จ านวน
ผู้เรียน 

กลุ่ม
ผู้เรียน 

1502111 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
ภาครัฐ 

3(3-0-6) 1 15306 อาจารย์วิทยา 
ขาวขจร 

120 กบต1/ไม่
ล็อคกลุ่ม 

1502111 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
ภาครัฐ 

3(3-0-6) 2 15303 อาจารย์วิทยา 
ขาวขจร 

120 กบต1/ไม่
ล็อคกลุ่ม 

 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
   

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่ม ห้องเรียน ผู้สอน 
จ านวน
ผู้เรียน 

กลุ่ม
ผู้เรียน 

1502111 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
ภาครัฐ 

3(3-0-6) 1 15402 อาจารย์วิทยา 
ขาวขจร 

150 กบต1/ไม่
ล็อคกลุ่ม 

1502111 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
ภาครัฐ 

3(3-0-6) 2 18510 อาจารย์วิทยา 
ขาวขจร 

150 กบต1/ไม่
ล็อคกลุ่ม 

   
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 
             
 (อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร) 
 ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
 
 

ภาพที่ 17 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ขยายจ านวนผู้เรียน 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา         โทรศัพท์ 7580 
ที่     อว 8205.10/1882                                    วันท่ี   30 กรกฎาคม 2563 
เร่ือง   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ลงทะเบียน 
เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ก าหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 22 
กรกฎาคม 2563 มีก าหนดการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2563 และก าหนดเปลี่ยนแปลง/
แก้ไข รายวิชาเรียน (เพิ่ม-ถอน) ระหว่างวันที่ 8-15 มิถุนายน 2563  นั้น นางสาวฤทัยชนก แซ่ตัน รหัสนิสิต 
631101290 ไดล้งทะเบียนเรยีนภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ผดิวิชา  ดังนี ้
 

วิชาตามตารางเรียน วิชาที่นิสิตลงทะเบยีน 
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน 0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน 
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต 0000162 สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต 
0000268 การเมืองการปกครองไทย 0000268 การเมืองการปกครองไทย 
1502141 รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้งต้น 1502141 รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้งต้น 
1502142 กฎหมายเบื้องต้น 1502142 กฎหมายเบื้องต้น 
1502111 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารภาครัฐ 0000191 ภาวะผู้น ายุคดิจติอล 

    
   เพื่อให้นิสิตได้เรียนตามรายวิชาที่วิทยาลัยฯ เปิดให้นิสิตลงทะเบียน จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายวิชาเรียน ของนางสาวฤทัยชนก แซ่ตัน รหัสนิสิต 631101290 จากเดิม วิชา 0000191 ภาวะผู้น ายุคดิจิตอล 
เปลี่ยนเป็น วิชา 1502111 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ 
 
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

          
 (อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา) 
 รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
 ฝ่ายการศึกษา วิจัยและบริการสังคม  
            
 

ภาพที่ 18 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา         โทรศัพท์ 7580 
ที่     อว 8205.10/                                    วันท่ี   19 ธันวาคม  2562 
เร่ือง   ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่เปิดสอนและอาจารย์ผู้สอน ของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2562 
เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 30 
มีนาคม 2562 นั้น วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ เปิดสอนของนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1 ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ดังนี ้
 

เดิม แก้ไขเป็น 
1502143 หลกัรฐัธรรมนูญและสถาบันการเมอืง 1502221 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์มิติ สังข์มุสิกานนท์ อาจารย์ผู้สอน พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม 

อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร 
 
  
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 

             
 (อาจารย์ วิทยา ขาวขจร) 
 รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวทิยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
 ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 
 
 

ภาพที่ 19 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่เปิดสอนและอาจารย์ผู้สอน 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา         โทรศัพท์ 7580 
ที่     อว 8205.10/ 0316                                      วันท่ี   19 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง   ขอเปลี่ยนแปลงจ านวนกลุ่มผู้เรียน  จ านวนผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน 
เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 
2564 นั้น วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอเปลี่ยนแปลงจ านวนกลุ่มผู้เรียน จ านวนผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน 
ส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 3 แรกเข้าปีการศึกษา 2562 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายวิชาดังต่อไปนี้ 
  วิชา 1502341 ระบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
เดิม  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่ม ผู้สอน จ านวนผู้เรียน 
1502341 ระบียบวิธีวิจัยทางรัฐ

ประศาสนศาสตร ์
3(3-0-6) 1 อาจารย์วิทยา ขาวขจร 

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สมาธ ิ
105 

1502341 ระบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3(3-0-6) 2 อาจารย์วิทยา ขาวขจร 
ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สมาธ ิ

105 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่ม ผู้สอน จ านวนผู้เรียน 

1502341 ระบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3(3-0-6) 1 ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สมาธ ิ 200 

   
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 
             
 (อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร) 
 ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงจ านวนกลุ่มผู้เรียน จ านวนผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา         โทรศัพท์ 7580 
ที่     อว 8205.10/3153                                    วันท่ี   30 กันยายน  2562 
เร่ือง   ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่เปิดสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่  11 
พฤศจิกายน 2562 นั้น วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่เปิดสอนของนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม S201 ช้ันปีท่ี 1 ดังนี ้

เดิม แก้ไขเป็น 
1502347 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 1502141 รฐัประศาสนศาสตรเ์บ้ืองตน้ 
1502346 กฎหมายอาญา 1 1502143 หลกัรฐัธรรมนูญและสถาบันการเมอืง 
1502252 เศรษฐศาสตรเ์พ่ือการบรหิารภาครฐั 1502121 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

 
  
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 

          
    

 (อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา) 
 รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
 ฝ่ายการศึกษา วิจัยและบริการสังคม  
 

 

 

 

ภาพที่ 21 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่เปิดสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา         โทรศัพท์ 7580 
ที่     อว 8205.10/ 1498                                วันท่ี   5  เมษายน 2564 
เร่ือง   ขอขยายจ านวนผู้เรียน  
เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา  
  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 19 
เมษายน 2564 น้ัน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอขยายจ านวนผู้เรียน ในรายวิชาดังนี้  
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่ม จ านวน
เดิม 

จ านวน
ผู้เรียน 
ใหม ่

อาจารย์ผู้สอน 

1502344 ยุติธรรมชุมชน 3 (2-2-5) S 101 200 611071309 
611071557 

ผศ. ดร.อภิวัฒน์ 
สมาธ ิ

1502446 กฎหมายลักษณะ
พยาน 

3 (3-0-6) S 101 200 611071309 
611071557 

พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ 
อ่อนน้อม 
ผศ.พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ 
ศิริวัฒนกุล 

1502347 กฎหมาย
กฎหมายวิธี
พิจารณาความ
อาญา 1 

3 (3-0-6) S 101 200 611071309 
611071557 

พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ 
อ่อนน้อม 
ผศ.พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ 
ศิริวัฒนกุล 

1502444 กฎหมายอาญา 2 3 (3-0-6) S 201 29 611107054 พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ 
อ่อนน้อม 
ผศ.พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ 
ศิริวัฒนกุล 

 
 
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 

    
 (อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร) 
 รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
 ฝ่ายวิชาการ 
 
 

ภาพที่ 22 บันทึกข้อความขอขยายจ านวนผู้เรียน 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา         โทรศัพท์ 7580 
ที่     อว 8205.10/3840                                    วันท่ี   25 พฤศจิกายน 2563 
เร่ือง   ขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 
2563 นั้น วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบนิสิตระดับปริญญาตรี ในภาคเรียน 2  ปี
การศึกษา 2563 ดังนี ้
 
วิชา 1502411 สัมมนาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม   

ตารางสอบปลายภาคเดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 

 
วิชา 1502121 นโยบายสารธารณะและการวางแผน   

ตารางสอบปลายภาคเดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 

 
วิชา 1502442 การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว   

ตารางสอบปลายภาคเดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 

 
 วิชา 1502431 เทคนิคการป้องกันตัวและยุทธวิธีการใช้อาวุธ   

ตารางสอบปลายภาคเดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 

 
วิชา 1502443 เหยื่อ   

ตารางสอบปลายภาคเดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 

 
 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
   

    
 (อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา) 
 รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
 ฝ่ายการศึกษา วิจัยและบริการสังคม  
 

ภาพที่ 23 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบนิสิตระดับปริญญาตรี 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา         โทรศัพท์ 7580 
ที่     อว 8205.10/2529                                    วันท่ี   29  มิถุนายน 2564 
เร่ือง   ขอยกเลิกตารางสอบนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 
2564 นั้น วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ  
ในภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 
วิชา 0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) กลุ่ม S202   

ตารางสอบปลายภาคเดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 17.30 -20.30 น. จัดเวลาสอบตามความเหมาะสม 

 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 

             
 (อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร) 

    ประธานสาขาวิชาการบรหิารงานต ารวจและกระบวนการยตุิธรรม 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 บันทึกข้อความขอยกเลิกตารางสอบ 
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 4. ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม การขอปิดรายวิชา  

  ในการขอเปิด- ปิด รายวิชา มี ได้ 2 กรณี คือ  
  4.1 นักวิชาการตรวจสอบข้อมูลของนิสิตแต่ละชั้นปี 
   -  ตรวจสอบข้อมูลนิสิตรายคน ในแต่ละหลักสูตร ตามแบบฟอร์มตรวจ
รายวิชาเรียนตลอดหลักสูตร 

   -  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของนิสิตที่อยู่ชั้นปีที่ 3 ให้นักวิชาการ ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลนิสิตที่มีการลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามที่สาขาก าหนด  

   ข้อสังเกต ในการตรวจสอบข้อมูลตามแบบฟอร์มตรวจรายวิชาเรียนตลอด
หลักสูตร นักวิชาการจะตรวจสอบเฉพาะนิสิตที่ไม่เป็นไปตามแผนการเรียน หรือนิสิตที่เปลี่ยนประเภท
นิสิตเท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบนิสิตทุกคน  
  ส าหรับนิสิตภาคสมทบที่มีจ านวนนิสิตน้อย สามารถตรวจสอบข้อมูลนิสิตรายคน 
ตามแบบฟอร์มตรวจรายวิชาเรียนตลอดหลักสูตร  จะท าให้แน่ใจว่า จะไม่มีนิสิตตกค้างไม่ส าเร็จ
การศึกษาแน่นอน 
  ส าหรับนิสิตภาคปกติ ที่มีจ านวนนิสิตมาก ให้ตรวจสอบตามระบบงานทะเบียน ใน
ช่องส าหรับนิสิตที่ ถอนรายวิชา W  และ นิสิตที่ ติด F  นิสิตภาคปกติจะมีเวลาในการตรวจสอบตนเอง
มากกว่านิสิตภาคสมทบท่ีท างานแล้ว 

  4.2 นิสิตเขียนค าร้องขอเปิดรายวิชา 

   -  นิสิตที่ตกค้างรายวิชาสามารถเขียนค าร้องขอเปิดรายวิชา ในวิชาที่ตนเอง
ตกค้างได้  
   -  นักวิชาการ ตรวจสอบรายวิชาที่นิสิตขอเปิด ถ้าไม่กระทบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 เรื่องหน่วยกิตในการลงทะเบียน
เรียน   
  หลังจากตรวจสอบข้อมูล 

  - เมื่อท าการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้จัดท าตารางการเรียนการสอน 
พร้อมระบุอาจารย์ผู้สอน วัน เวลาเรียน เวลาสอบ ประจ าภาคเรียน ส าหรับรายวิชาที่จะขอเปิด เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 

  - จัดท าบันทึกข้อความขอเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม โดยแนบตารางเรียน ตารางสอนที่
ระบุข้อมูล อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา เรียน ห้องเรียน วัน เวลา สอบ หรือขอปิดรายวิชา โดยระบุ รหัส
รายวิชา ชื่อวิชา กลุ่มผู้เรียน หน่วยกิต ให้ครบถ้วน เสนอต่องานทะเบียนมหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 25 แบบฟอร์มตรวจรายวิชาเรียนตลอดหลักสูตร 

 

รายวิชาที่คาดว่าจะจัดให้
นิสิตลงทะเบียนภาคเรยีน
ที่ 1/2564 (สีม่วง) 

รายวิชาที่คาดว่าจะจดัให้
นิสิตลงทะเบียนภาคเรยีน
ที่ 2/2564 (สีแดง) 

รายวิชาทีน่ิสิตยังไมไ่ด้
ลงทะเบียนเรียนตามแผน 

ล าดับนสิิตทั้งรุ่น 
ตรวจสอบเฉพาะนสิิตที่ไม่
เป็นไปตามแผน 

ภาคเรยีนที่ต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนท าให้รู้ว่านสิิตไมไ่ด้
ลงทะเบียนเทอมไหนบ้าง 
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วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

ค าร้องขอเปิดรายวิชา 
 
เร่ือง    ขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติมจากตารางเรียน 
      รหัสประจ าตัวนิสิต 
เรียน อาจารย์ประจ าวิชา    เบอร์โทรศัพท์ 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 
นิสิตระดับปริญญา................ ประเภทนิสิต  ภาคปกติ  ภาคสมทบ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
สาขาวิชา การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  การจัดการสมัยใหม่ 
มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติมจากตารางเรียน ในภาคการศึกษาที่ ... ....../............ จ านวน........ หน่วยกิต  
ในรายวิชาดังตารางท้ายนี้ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
      ลงช่ือ..................................................... ผู้ยื่นค าร้อง 
       ........../..................../............ 
** การขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติมจากตารางเรียน นิสิตต้องส่งค าร้อง 1 สัปดาห์ก่อนการลงทะเบียนเรียนในเทอมนั้น ๆ 

ขั้นตอนการลงความเห็น 
1. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
ข้าพเจ้า..........................................................................เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตผู้นี้ ได้พิจารณาแล้ว

................................................................................................................................................................. 
ลงช่ือ ................................................................. อาจารย์ที่ปรึกษา  วันท่ี.........../............./............ 

2. ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อน : อาจารย์พิจารณาแล้วว่าสามารถเปิดสอนได้ โดยไม่กระทบกับตาราง
เรียน ตารางสอบและจ านวนรับนสิิต 

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือเต็มรายวิชา หน่วยกิต การอนุญาต (ส าหรับผู้สอน) ลงนาม
ผู้สอน 

     อนุญาต   ไม่อนุญาต  
     อนุญาต   ไม่อนุญาต  
     อนุญาต   ไม่อนุญาต  
     อนุญาต   ไม่อนุญาต  

 
  

  ส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด............................................... 
 

ภาพที่ 26 แบบฟอร์มค าร้องขอเปิดรายวิชา 

 

 

         
 

ส าหรับคณะลงทะเบียนรับ 
 

เลขที่รับ ............ วันที่รับ.................. 
เวลารับ............. ผู้รับ........................ 
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 สิ่งท่ีต้องระบุในการจัดท า (ร่าง) ตารางเรียน 
 - อาจารย์ผู้สอน วัน เวลาเรียน เวลาสอบ ประจ าภาคเรียน 

 - รหัส ชื่อวิชา และหน่วยกิตท่ีท าการเปิดสอน   
 - อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิเหมาะสมกับรายวิชาที่ท าการเปิด 
 - ตรวจสอบวันสอนของ (ภาคสมทบ) ว่าตารางผู้สอนชนกันหรือไม่ในแต่ละรุ่น 
 - กรณีเป็นวิชาเฉพาะและมีอาจารย์ที่สอนประจ าอยู่แล้ว อาทิเช่น วิชาทีจะต้องใช้อาจารย์
ที่โรงเรียนนายร้อยต ารวจส่งชื่อมาให้เท่านั้น ให้ระบุชื่ออาจารย์ด้วย 
 - ตรวจสอบการสอบกลางภาค/ปลายภาค ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนก่อนส่งงานทะเบียน 
 
 ในการจัดท าบันทึกขอเปิดรายวิชา อาจท าได้ 2 กรณี 

1. จัดท าบันทึกข้อความพร้อมแนบตารางเรียนที่ขอเปิดรายวิชาเพ่ิม 
2. จัดท าบันทึกข้อความพร้อมระบุรายวิชาที่ขอเปิด ในบันทึกข้อความฉบับนั้นเลย 

 

                            
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา         โทรศัพท์ 7580 
ที่     อว 8205.10/ 0852                                วันท่ี   15 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง   ขอแจ้งรายวิชาที่เปิดสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา  

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 
2564 นั้น วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอส่งรายวิชาที่เปิดสอนให้กับนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ในภาคเรียนที่  1   
ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 

    
 (อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร) 
 ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  
  
 

 

ภาพที่  27  บันทึกขอเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 
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ภาพที่  28  โครงร่างตารางเรียนเพ่ิมเติม 

ระบุจ านวนนสิิตหรือรหสันิสติที่ตกค้าง 

ระบุวันเวลาเรยีนที่ไม่ชนกับตารางเรียนปกติที่
นิสิตต้องลงทะเบียน 

ตรวจสอบรหสัวิชาเรียน ช่ือวิชาที่จะ
ลงทะเบียนให้ถูกต้อง 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา         โทรศัพท์ 7580 
ที่     อว 8205.10/ 1499                                วันท่ี   5 เมษายน 2564 
เร่ือง   ขอแจ้งรายวิชาที่เปิดสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา  
  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 19 
เมษายน 2564 นั้น วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอเปิดรายวิชาเรียน ส าหรับนิสิตภาคสมทบ วันเวลาเรียน 
วันเวลาสอบ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาจะจัดตามความเหมาะสม ดังน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่ม จ านวนผู้เรียน 
 

อาจารย์ผู้สอน 

0000111 ภาษาไทยส าหรบั
อุดมศึกษา 

3 (3-0-6) S 201 611107060 อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร 

1502446 กฎหมายลักษณะพยาน 3 (3-0-6) S 201 611107060 
611101081 
611101029 

พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม 
พ.ต.ท.ภีมพจน์ น้อมชอบ
พิทักษ์ 

1502415 ประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0) S 201 611101029 
611101081 

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สมาธ ิ
อ.ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา 
อาจารย์ ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ์ 
อ.อิศมนต์ จันทะโร 

1502416 สัมมนาประสบการณ์
วิชาชีพ 

3(0-9-0) S 201 611107060 
611107054 

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สมาธ ิ
อ.ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา 
อาจารย์ ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ์ 
อ.อิศมนต์ จันทะโร 

 
 
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 

    
 (อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร) 
 รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
 ฝ่ายวิชาการ 
 

ภาพที่  29  ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 

 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา         โทรศัพท์ 7580 
ที่     อว 8205.10/ 1497                                วันท่ี   5 เมษายน 2564 
เร่ือง   ขอแจ้งรายวิชาที่เปิดสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา  
  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 19 
เมษายน 2564 น้ัน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอเปิดรายวิชาเรียน ส าหรับนิสิตภาคปกติ วันเวลาสอบ จัด
สอบตามความเหมาะสม ดังน้ี 
 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต จ านวนผู้เรียน/ 

กลุ่มนิสิต 
อาจารย์ผู้สอน วันเวลา

สอน 
ห้องเรียน 

1502131 การบริหารทุน
มนุษย ์

3 (3-0-6) 611101031 
611101039 
611101066 
611101083 

อาจารย์ ดร.
วิวัฒน์ ฤทธิมา 

ส.08.00-
17.00  

15400 

1502111 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
ภาครัฐ 

3 (3-0-6) 611101084 อาจารย์ วิทยา 
ขาวขจร 

จ.08.00-
17.00  

15400 

 
 
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 

    
 (อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร) 
 รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
 ฝ่ายวิชาการ 
 
 

 

ภาพที่  30  ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 

 

 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา         โทรศัพท์ 7580 
ที่     อว 8205.10/ 3297                                      วันท่ี   16 ตุลาคม  2563 
เร่ือง   ขอปิดวิชาเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 
2563 นั้น วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอปิดรายวิชาเรียน วิชา 1502143 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
ส าหรับนิสิตภาคปกติชั้นปีท่ี 1 แรกเข้าปีการศึกษา 2563 ในภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563  
 
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 

          
    

 (อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร) 
 ประธานสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
  

 

 

ภาพที่  31  ตัวอย่างบันทึกข้อความขอปิดรายวิชาเรียน 
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  การตรวจข้อมูลนิสิต ถอนรายวิชา ติด W  
- เข้าระบบงานทะเบียนนิสิต https://enroll.tsu.ac.th 

 

- ไปที่ เมนูซ้ายมือ รายชื่อนิสิต ถอนติด W 

 
- เลือก วิทยาเขต สงขลา  
- เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการข้อมูล 
- เลือกวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
- เลือกหลักสูตรที่ต้องการข้อมูล 
- เลือกภาคการศึกษาที่ต้องการข้อมูล 

เลือก รายชื่อนิสิต ถอนติด W 

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


คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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  การตรวจข้อมูลนิสิต ติด F 

- เข้าระบบงานทะเบียนนิสิต https://enroll.tsu.ac.th 
- ไปที่ เมนูซ้ายมือ รายชื่อนิสิต F 

 
 
 
 
 

ประมวลผลข้อมูลนิสิตที่ถอน ติด W 

เลือก รายชื่อนิสิตติด F 

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


คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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- เลือก วิทยาเขต สงขลา  
- เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการข้อมูล 
- เลือกวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
- เลือกหลักสูตรที่ต้องการข้อมูล 
- เลือกภาคการศึกษาที่ต้องการข้อมูล 

 
 

 
 
 
 
 
 

ประมวลผลข้อมูลนิสิตที่ 
ติด F ในแต่ละภาคเรียน 
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 5.  ขั้นตอนการเทียบรายวิชา 

   5.1 นิสิต แจ้งความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา โดยน าใบแสดงผลการเรียนและค าอธิบายรายวิชาที่จะเทียบโอนมาด้วย 
   5.2 นักวิชาการ จัดท าแบบฟอร์มการขอเทียบรายวิชา ตรวจสอบข้อมูลความ
ถูกต้อง ส่งแบบฟอร์มการขอเทียบรายวิชาให้กับส่วนงานที่รายวิชาสังกัด เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอน 
(เสนอประธานสาขาที่รายวิชาสังกัดและเสนอที่ประชุมส่วนงานโดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้า
ส่วนงานที่รายวิชาสังกัด)  
   5.3 ส่งคืนแบบฟอร์อมการขอเทียบรายวิชาให้วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
นักวิชาการรวบรวมแบบฟอร์มและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ก่อนน าส่งงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 
 

ภาพที่  32  แบบฟอร์มขอเทียบรายวิชา 
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ภาพที่  33  ตัวอย่างการกรอกข้อมูลขอเทียบรายวิชา 

 
 

ระบุช่ือหลักสูตร 

รหัสวิชาทั้งเดิมและที่จะขอเทียบใหม่ 
ระบุค าอธิบายรายวิชาให้ครบถ้วน 
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ภาพที่  34  ตัวอย่างการกรอกข้อมูลขอเทียบรายวิชา 
 
 
 

ระบุช่ือ-สกุลนสิิตที่ขอเทียบ 
ให้ครบถ้วน 

กรอกข้อมูลหลักสูตรที่ขอเทียบ
ให้ครบถ้วน 

กรอกข้อมูลหลักสูตรที่ต้องการเรียนให้
ครบถ้วนครบถ้วน 
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 6. ข้ันตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

6.1 รวบรวมข้อมูลอาจารย์พิเศษประจ าภาคเรียน ตาม มคอ.3 เป็นที่เรียบร้อย 
ด าเนินการเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษประจ าภาคเรียนเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

    - จัดท าสรุป ตรวจสอบ รายชื่ออาจารย์พิเศษในตารางเรียน 
    - จัดท าเอกสารเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  
 

 
ภาพที่ 35 แบบเสนออาจารย์พิเศษเข้าท่ีประชุม 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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   6.2 จัดท าบันทึกเสนอฝ่ายวิชาการเพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจ า
ภาคเรียน 
    - จัดท าข้อมูลอาจารย์พิเศษใส่แบบฟอร์มเสนออาจารย์พิเศษ 

    - จัดท าบันทึกข้อความเสนอฝ่ายวิชาการเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
ประจ าภาคเรียน 

    - ตรวจสอบข้อมูลใบแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ตรวจสอบจ านวนอาจารย์พิเศษ
ที่ขอแต่งตั้ง ให้ตรงกับบันทึกข้อความ 

 

                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  โทรศัพท์ 7580 
ที่  อว 8205.10/1179                                       วันที่    30 มิถุนายน 2564 
เร่ือง  ขอเสนอรายชื่อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  
 
          ตามที่วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้ด าเนินการจัดรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนตามคุณวุฒิ
การศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในการนี้เพื่อให้การด าเนินงานการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอช่ือแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี รวม 8 คน  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อม
นี ้
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

                                                    
 

 (อาจารย์วิทยา ขาวขจร) 
 รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
 ฝ่ายบรหิารและยุทธศาสตร์การพฒันา 

 
 
 
 

ภาพที่ 36 บันทึกข้อความเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
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ภาพที่ 37 เอกสารแนบแบบเสนออาจารย์พิเศษ 

 
 
 

 
 

กรอกข้อมูลผา่นท่ีประชุมครั้งท่ีเท่าไหร่ วันท่ี เท่าไหร่ 

กรอกรายชื่อและคุณวุฒิอาจารย์พเิศษ 

ระบุอาจารย์ผู้ประสาน
รายวิชา 

ตรวจสอบรายวิชาให้ครบถ้วน 
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   6.3 ประสานงานอาจารย์พิเศษ แจ้งวันเวลา ห้องเรียน และข้อมูลนิสิต 
    - ติดต่อประสานงานอาจารย์พิเศษ แจ้งวันเวลา จัดท าหนังสือเชิญ 
    - ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนครบแล้วให้โหลดรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
จากในระบบส่งให้อาจารย์พิเศษด้วย จาก https://enroll.tsu.ac.th/   

 
 
 
 
ที่ อว 8205.10/ 0208     วิทยาลยัการจัดการเพื่อการพัฒนา
 มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
       อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 90000 
 
           11 มีนาคม 2564 

 
เร่ือง  ขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ 

เรียน  รศ.พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย  ปิตะนีละบุตร 

  ด้วยวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้เปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร             
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยฯ เห็นว่าท่านเป็น
บุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามสายงานวิชาชีพในการถ่ายทอดความรู้
ต่างๆ ให้กับนิสิต จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อสอนรายวิชา  ดังนี้ 
 1502491  สัมมนาการบริหารงานต ารวจ 
 1502623  บทบาทของชุมชนในการปอ้งกนัอาชญากรรม 
 1502641  องค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ 
 โดยขอความอนุเคราะห์ส่งแผนการเรียนการสอน (มคอ.3) ที่งานบริการวิชาการ ภายในวันจันทร์ที่ 15 
พฤษภาคม 2564 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  ส าหรับ
รายละเอียดเรื่องวัน เวลา ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง   

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 (อาจารย์อิศมนต์ จันทะโร) 
 รักษาการแทนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายวิชาการ 
 ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 
ส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพฒันา สงขลา 
โทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 7580 

 

ภาพที่  38  หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 

ระบุหัวข้อเรื่องให้ชัดเจน 

ระบุรายวิชาที่เชิญสอน 

ระบุภาคเรยีนที่เชิญสอน 
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  การโหลดรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ ส่งให้อาจารย์พิเศษ 

- เข้าระบบงานทะเบียนนิสิต https://enroll.tsu.ac.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไปที่เมนูซ้ายมือ ทะเบียนรายชื่อนิสิตตามรายวิชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เลือก ทะเบียนรายชื่อ
นิสิตตามรายวิชา 

https://enroll.tsu.ac.th/
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- เลือกภาคเรียน และรายวิชาที่จะโหลดรายชื่อ 

 

- กดตรงจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน รายชื่อนิสิตจะข้ึนมา 

 

เลือก ภาคเรียน 
เลือก รายวิชา 

กดตรงจ านวน
นิสิตที่ลงทะเบียน 
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  7. ขั้นตอนการส่งค่าระดับขั้น 
     ขั้นตอนการส่งค่าระดับขั้นมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
  7.1 อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดท า ตรวจสอบการประเมินผลการเรียน ระดับขั้นและบนัทึก
ผลการเรียนผา่นระบบ https://enroll.tsu.ac.th 
  7.2  อาจารย์ผู้สอนกรอกแบบฟอร์มกรอกค่าระดับขั้น พร้อมทั้งพิมพ์ค่าระดับขั้นที่กรอก
ในระบบงานทะเบียน ทั้งหมด 2 ชุด เพื่อน าส่งนักวิชาการคณะรวบรวม  
   - ในกรณีที่มีนิสิตได้ค่าระดับขั้น I ให้อาจารย์ผู้สอน กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตให้ค่า
ระดับข้ัน I ส่งนักวิชาการคณะด้วย 
   - ในกรณีส่งค่าระดับขั้นช้ากว่าก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าบันทึกขอส่งค่าระดับ
ขั้นช้ากว่าก าหนด เสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ผ่านประธานสาขาวิชา 
 

 
ภาพที่  39  แบบฟอร์มกรอกค่าระดับขั้น 

 
 
 
 
 

https://enroll.tsu.ac.th/
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 บันทกึข้อความ  
ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพือ่การพัฒนา               โทร...............                                     
ที่  อว 8205.10/   วันที่              
เร่ือง    ขออนุญาตให้ค่าระดับขั้น I 
เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลยัการจดัการเพื่อการพัฒนา 

   ด้วยข้าพเจ้า .................................................................................................................ซึ่งรับผิดชอบสอน
รายวิชา......................................................................................................ประจ าภาคเรียนที่...............ปีการศึกษา
............................... และวิทยาลยัฯ ก าหนดส่งระดับข้ันในวันท่ี.........................................................นั้น เนื่องจาก
................................................................................................................................................................................ท า
ให้ไม่สามารถให้ค่าระดับขั้นได้ จึงขออนุญาตให้ค่าระดับขั้น I แก่นิสิตจ านวน...........คน ดังนี้  

1. นาย/นางสาว................................................................รหัสประจ าตัวนสิิต....................................... 
2. นาย/นางสาว................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต....................................... 
3. นาย/นางสาว................................................................รหัสประจ าตัวนสิิต....................................... 
4. นาย/นางสาว................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต....................................... 

 
ทั้งนี้ การให้ค่าระดับขั้น I ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2559  หมวดที่ 5 ข้อที่ 19.6 นิสิตที่ได้รับสัญลักษณ์ I  ในรายวิชาใดจะต้องด าเนินการขอประเมินผลเพื่อแก้
สัญลักษณ์ I ให้สมบูรณ์ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนถัดไปตามระบบการศึกษา  หากพ้นก าหนดดังกล่าว  
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นระดับขั้น F โดยอัติโนมัติ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
    
 
 
 
       (.....................................................................................) 
                             อาจารย์ผู้สอน 
 

 

 

 

ภาพที่ 40 ขอให้ค่าระดับขั้น I 
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                       บันทึกข้อความ  
ส่วนงานวิชาการ  วิทยาลัยการจดัการเพื่อการพัฒนา                         โทร...............                                     
ที่  อว 8205.10/   วันที่              
เรื่อง    ขอส่งระดับขั้นช้ากว่าก าหนด 

เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลยัการจดัการเพื่อการพัฒนา 
 

   ด้วยข้าพเจ้า ..................................................................................................ซึ่งรับผิดชอบสอนรายวิชา
............................................................................................................กลุ่ม................... ประจ าภาคเรียนที่ ............ปี
การศึกษา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ไม่สามารถส่งระดับขั้นในวัน เวลา ที่ วิทยาลัยฯ ก าหนดได้  เนื่องจาก
................................................................................................................................................................................... 
จึงขออนุญาตส่งระดับขั้นช้ากว่าก าหนด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ และข้าพเจ้า
สามารถส่งระดับขั้นได้ภายในวันท่ี......................................................................................(ระยะเวลาที่ขอขยายการ
ส่งระดับขั้น จะต้องไม่เกินกว่า 2 สัปดาห์หลังจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 
 
       (.....................................................................................) 
                             อาจารย์ผู้สอน 
 

 
ภาพที่  41 บันทึกข้อความขอส่งค่าระดับขั้นช้ากว่าก าหนด 
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  7.3 เลขานุการหลักสูตรหรือนักวิชาการ จัดท าแบบฟอร์มสรุปรวมค่าระดับขั้นทั้งภาค
เรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าระดับขั้น ในระดับหลักสูตร และระดับคณะตามล าดับ 

 
ภาพที่  42  แบบฟอร์มสรุปรวมค่าระดับขั้น 
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  7.4 รวบรวมค่าระดับขั้น ที่ผ่านที่ประชุมแล้วให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือรอง
ผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายลงนาม ตรวจสอบความเรียบร้อยว่าลงนามทุกรายวิชา จึงจัดท าใบสรุป
รายวิชาส่งงานทะเบียนตามที่ปฏิทินการศึกษาก าหนด 

 
ภาพที ่43  ใบสรุปรายวิชาส่งงานทะเบียน 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
107 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การติดตามผลการปฏิบัติงานก็คือ การประเมินผลงาน แต่เป็นการประเมินผลเป็นระยะ ๆ  

แทนที่จะรอให้สิ้นสุดภารกิจหรือเป็นไปตามระยะเวลาที่แน่นอนตายตัว เหตุผลคือสภาพแวดล้อมมี
การเปลี่ยนแปลงเร็วและไม่ได้มีรอบของการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอน จึงควรจะได้ติดตามผลเป็นระยะ ๆ
โดยเฉพาะเมื่อมีภาวะการณ์ที่คิดว่าจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน การติดตามผลจะเป็นการ       
ย้ าเตือนเป้าหมายให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักและรู้สถานภาพความส าเร็จ เป็นการให้ก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่ผลการปฏิบัติงานออกมาดี และเป็นการท าให้ผู้ปฏิบัติหรือทีมงานได้ทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคก่อนที่จะส่งผลเสียต่อการท างานตามเป้าหมาย 
  กระบวนการติดตามการปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้ 
  1. เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอ 
  2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
  3. ไม่ด่วนสรุป 
  4. หาความจริงจากแหล่งอ่ืน 
  5. น าสิ่งที่พบมาพูดคุยกับผู้ปฏิบัติด้วยการตั้งใจฟังและต้ังค าถามที่เหมาะสม 
  6. ตั้งสมมุติฐาน ทดสอบ และวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา 

ในการติดตามการปฏิบัติงาน สาเหตุที่การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน ท าให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคอื่น ๆ ตามมา ได้แก่ 

1 .ขาดทักษะและความรู้ในการท างาน 
  2. ขาดแรงจูงใจ 
  3. ความบกพร่องของกระบวนการท างาน 
  4. ปัญหาส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน 
  5. ความขัดแย้งในที่ท างาน 
  6. การมอบหมายงานมากเกินไป 

ผู้ปฏิบัติงานจึงควรหมั่นตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เป็นสาเหตุซึ่งมักจะไม่พ้น
ไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยรีบด่วน 
 
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   จรรยาบรรณ เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้น ประพฤติปฏิบัติ หาก
ผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งบุคคล หมู่คณะและส่วนรวมได้ เหตุนี้ผู้ปฏิบัติงานทุก
สาขาอาชีพ นอกจากจะมีความรู้ในสาขาของตนทั้งข้อที่ควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย
จึงจะสามารถประพฤติปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ   ได้รับความเชื่อถือยกย่องในเกียรติ  ใน
ศักดิ์ศรีและความสามารถ 
    พระบรมราโชวาทในการปฏิบัติงาน 
 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  ทรงพระราชทานให้แก่ข้าราชการในวันข้าราชการพลเรือนทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 - 
2559  ผู้เขียนได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นอย่างสูงสุดที่จะน้อมน าพระบรมราโชวาท



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
108 

ดังกล่าวมาปฏิบัติ ด้วยจิตส านึก ทัศนคติ และยึดมั่นในประโยชน์ของแผ่นดิน  ยึดถือความถูกต้อง เป็น
ธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
 เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2543 “ข้าราชการผู้ปฏิบัติ
บริหารงานของแผ่นดินจะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มก าลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความ
เข้มแข็ง เสียสละ และระมัดระวังในการทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และเที่ยงตรงเป็นกลาง 
ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวม
ของบ้านเมืองและของประชาชนทุกคน” 
 เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน  ปีพุทธศักราช 2559 “การปฏิบัติงานทุกอย่างของ
ข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ข้าราชการทุก
ฝ่ายทุกระดับ จึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่างให้สมควรและถูกต้องด้วยหลักวิชา เหตุผล 
ความชอบธรรม ข้อส าคัญ เมื่อกระท าการใด ต้องคิดให้ดี โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น ให้รอบคอบและ
รอบด้าน เพ่ือให้งานที่ท าบังเกิดผลดีที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว” 
 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้แก่ข้าราชการในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2560    “งาน
ราชการนั้น คือ งานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
ทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องท าความเข้าใจถึงความส าคัญในหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท า ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และ
ด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้
ด าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่
ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป 
 พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้แก่ข้าราชการในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2561 “ผู้
ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจ าเป็นต้องรู้ดีชั่ว ประโยชน์และไม่ใช่
ประโยชน์ อย่างกระจ่างชัดด้วย งานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดิน จึงจะด าเนินไปอย่างถูกต้อง ตรง
ตามเป้าหมาย และส าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความดี ความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืน” 
 
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
 ข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการ
ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝ่าย เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนมีความ
ประพฤติดี ส านึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2537  ไว้เป็นประมวลความประพฤติเพ่ือรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติ
ฐานะของข้าราชการพลเรือน อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา  และยกย่องของบุคคล
โดยทั่วไป แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
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   1. จรรยาบรรณต่อตนเอง  
       1.1 ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับ
การเป็นข้าราชการ 
      1.2 ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติ
ตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
      1.3 ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
  2.  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  2.1 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และ
ปราศจากอคต ิ
  2.2 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
  2.3 ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 
  2.4 ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด 
คุ้มค่า โดยระมดัระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 
   3.  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
  3.1 ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแก้ปัญหาร่วมกัน 
รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
  3.2 ข้าราชการพลเรือนซึง่เป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้ง
ในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
  3.3 ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  3.4 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ 
มีน้ าใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันดี 
  3.5 ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
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  4. จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
  4.1 ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย
ความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ
ปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อ ยัง
หน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 
  4.2 ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
  4.3 ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัยที่ วิญญูชนจะให้กัน โดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มี
มูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 
  จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2557  ได้ก าหนดมาตรฐาน
ของจรรยาบรรณท่ีพึงมีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ไว้ดังนี้ 
 1. จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ  
   1.1 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ความชอบ
ธรรมและหลักวิชาการ โดยไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใด ๆ  
   1.2 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้
เหมาะสม กับการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
   1.3 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 
   1.4 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะการท างาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
  2.  จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน   
       2.1 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ เสมอภาคและปราศจากอคติ 
   2.2 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องและสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
   2.3 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี ไม่ละท้ิงหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
   2.4 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังไม่ให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของ
ตนเอง 
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  3.  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน  
   3.1 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือในหน่วยงานของตน ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน และการแก้ปัญหา
รว่มกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
   3.2 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลอง
ธรรม 
   3.3 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกต้อง รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
   3.4 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วย
ความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
   3.5 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ต้องไม่กระท าการล่วงละเมิดทางเพศหรือมี
ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงานซึ่งไม่ใช่คู่สมรสของตน หรือ
กับผู้มีคู่สมรส 
   3.6 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงละเว้นจากการน าเสนอผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตนการน าผลงานทางวิชาการหรือผลงานที่แสดงความช านาญการหรือเชี่ยวชาญของผู้อ่ืนมาเป็น
ผลงานของตนโดยมิชอบ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และถือเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
   3.7 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งใน
หน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ หรือระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย        
  ในกรณีที่เห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน
ค าสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายังยืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม 
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
 
  4. จรรยาบรรณต่อนิสิต ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม 
   4.1 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนให้เป็นผู้น่าเชื่อถือ ของบุคคลทั่วไป 
และไม่กระท าการใด ๆ อันจะน าไปสู่การเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 
   4.2 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงให้บริการต่อนิสิต ผู้รับบริการ และประชาชนผู้
มาติดต่องานอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่
สุภาพ อ่อนโยน หากเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน ควรชี้แจง
เหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อหน่วยงานหรือบุคคล ซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องนั้น 
ๆ ต่อไป 
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  4.3 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่ง
มีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากนิสิต ผู้รับบริการ และประชาชน หรือผู้อาจ
ได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการ
ตามสมควรแก่กรณีต่อไป การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิสิต  
ผู้รับบริการ หรือประชาชน เพ่ือกระท าหรือไม่กระท าการใด เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่าง
ร้ายแรง  และถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
   4.4 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องรักษาความลับของนิสิตและผู้รับบริการ การ
เปิดเผยความลับโดยมิชอบของนิสิต ผู้รับบริการหรือประชาชน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่าง
ร้ายแรง และถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
   4.5 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนต่อนิสิต ผู้รับบริการ และประชาชน 
อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามท านองคลองธรรม การละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว
กับนิสิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ใช่คู่สมรสของตน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ ายแรง และ
ถือเป็นความผิดวินัยอย่างรวดเร็ว 
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บทท่ี 5  
ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้เขียนใช้ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นบทเรียน
ในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สรุป ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ได้ดังนี ้ 

 

ขั้นตอนด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. การส่งแผนการเรียน
ประจ าปีการศึกษา 

1.1 รายวิชาที่ขอเปิด ในแต่ละ
ภาคเรียน ไม่ตรงกับแผนที่ขอ
เปิดไป ท าให้นิสิตเกิดความ
สับสนในการวางแผน
ลงทะเบียน 

1.1.1 หลักสูตรควรปรับ
รายวิชาที่จะสอนในแต่ละปี
การศึกษา ให้เรียบร้อยแล้วจึง
ท าเรื่องขอเปิดแผนการศึกษา
ประจ าปี  
1.1.2 ถ้ามีการปรับรายวิชา
เรียนควรท าเรื่องแผนการเรียน
ประจ าปี ด้วย เพื่อให้นิสิต
ทราบและได้วางแผนในการ
ลงทะเบียนเรียนถูก 

2.การเสนอเปิดรายวิชาประจ า
ภาคเรียน 

2.1 อาจารย์แจ้งขอเปิด
รายวิชาด้วยวาจา ท าให้ไม่มี
หลักฐานอาจเกิดข้อผิดพลาด
หรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

2.1.1.แจ้งอาจารย์ให้ทราบถึง
แนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
ว่าจะต้องแจ้งขอเปิดรายวิชา
เป็นเอกสารเท่านั้นเพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน  
2.1.2.จัดท าแบบฟอร์ม แจ้งขอ
เปิดรายวิชาโดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ – ระบุชื่อ รายวิชา รหัส
วิชา  
- จ านวนผู้เข้าเรียน  
- เวลาเรียน   

ฯลฯ 
2.2 อาจารย์แจ้งขอเปิด
รายวิชากระชั้นชิด หรือ เลย
ก าหนดเวลาตามที่ปฏิทิน

2.2.1.แจ้ง Flow Chart 
ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชา 
พร้อมกับปฏิทินการศึกษา 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 114 
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การศึกษาก าหนด ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 

ระยะเวลาการด าเนินการให้
อาจารย์ทราบล่วงหน้า 
2.2.2 แจ้งอาจารย์ด้วยวาจา 
ให้ทราบช่วงเวลาในการ
ด าเนินการขอเปิดรายวิชา 
2.2.3 เสนอเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย เพื่อให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการเรื่องช่วงเวลา
การแจ้งเปิดรายวิชา 

3.การส่งเปิดรายวิชาการเรียน
การสอนให้งานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเพื่อขึ้นตาราง
เรียน 

3.1 ความผิดพลาดในการแจ้ง
เปิดรายวิชาไปยังงานทะเบียน 
ท าให้เสียเวลาและต้องท า
เอกสารหลายรอบ 

3.1.1 เจ้าหน้าที่ต้องเพ่ิมความ
ละเอียดรอบคอบในการจัดท า
เอกสารโดยอาจจะเพ่ิมข้ันตอน
ให้มีการตรวจทานจากอาจารย์
เจ้าของรายวิชาเพ่ือป้องกัน
ปัญหา ลดความผิดพลาด และ
ไม่เสียเวลาในการท าเอกสาร
หลายรอบ 

3.2 การแจ้งเปิดรายวิชามี
ข้อผิดพลาด เพราะในบางครั้ง
หลักสูตร สาขาวิชาไม่ได้
ตรวจสอบ รายวิชาให้ถูกต้อง
ตามแผนการศึกษา ซึ่งในช่วง
บางภาคปีการศึกษาจะมี
รายวิชาส าหรับผู้เรียนทั้ง 
หลักสูตรเก่าและหลักสูตร
ปรับปรุงเรียนร่วมกัน หรือ 
บางรายวิชาที่เปิดสอนไม่ได้
แจ้งเงื่อนไขรายวิชา 
ให้ครอบคลุมและถูกต้อง 

3.2.1ส าหรับรายวิชาที่จัดให้มี
รายวิชาส าหรับผู้เรียนทั้ง
หลักสูตรเก่าและหลักสูตร
ปรับปรุงเรียน ร่วมกัน ควร
ด าเนินการแจ้งให้หลักสูตร
เจ้าของรายวิชาทราบ และ ให้
ระบุหมายเหตุเงื่อนไขการ
จัดการเรียนการสอนไว้ให้
ชัดเจน เพ่ือป้องกันปัญหาการ
ตกหล่น หรือ มีข้อผิดพลาด
เกิดข้ึนจากการจัด 
ตารางเรียน ตารางสอน 

4.จ านวนอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร 

4.1 จ านวนอาจารย์ผู้สอนบาง
หลักสูตรไม่เพียงพอ เมื่อเทียบ
กับภาระงานด้านการสอน ซึ่ง 
บางหลักสูตรอาจมีความ
จ าเป็นต้องเชิญอาจารย์พิเศษ

4.1.1 ส าหรับรายวิชาที่ผู้สอน
เป็นอาจารย์พิเศษ ผู้ปฏิบัติต้อง
ส ารวจข้อมูลวันเวลา และ
เงื่อนไขการ 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 115 

ขั้นตอนด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

มาปฏิบัติการสอน ส่งผลให้จัด
ตารางเวลาของอาจารย์พิเศษ 
ซึ่งต้องจัดตามความพร้อม และ
ความต้องการของอาจารย์
พิเศษเป็นหลัก 

จัดการเรียนการสอน ของ
อาจารย์พิเศษรายวิชาดังกล่าว
พร้อมกับการแจ้งเปิดรายวิชา 
กรณีมีการระบุ วันเฉพาะวันใด
วันหนึ่ง ให้เลือกจัดรายวิชา
ของอาจารย์พิเศษคนนั้นก่อน 
แต่ถ้าหากไม่มีการระบุวัน เวลา
สอนเฉพาะวัน ให้ด าเนินการ
จัดพร้อมกับรายวิชาของ
อาจารย์ประจ า ภายใต้เงื่อนไข
ความ เหมาะสมและล าดับ
ความส าคัญของการจัด
ตารางสอน 

5.การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 5.1 อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ 
บางท่านไม่สะดวกสอนตาม
เวลาที่งานทะเบียนจัดให้ 
5.2 การจัดท าหนังสือเชิญ ควร
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
เรียบร้อย  

5.1.1 แจ้งปรับเปลี่ยนตาราง
เรียน อาจจะเป็นวันเสาร์-
อาทิตย์แทน เพื่อให้นิสิตได้เจอ
กับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญใน
ศาสตร์นั้น ๆ 
5.2.1 ตรวจสอบเอกสาร
หนังสือเชิญ ทุกครั้ง ก่อนส่งให้
อาจารย์พิเศษ 

6.ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
รายวิชาของอาจารย์ผู้สอน 

6.1 อาจารย์แจ้งขอ
เปลี่ยนแปลงรายวิชากระชั้นชิด 
หรือ เลยก าหนดเวลาตามที่
ปฏิทินการศึกษาก าหนด ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน
ตามก าหนดเวลา 

6.1.1.แจ้ง Flow Chart 
ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลง
รายวิชา พร้อมกับปฏิทิน
การศึกษา ระยะเวลาการ
ด าเนินการให้อาจารย์ทราบ
ล่วงหน้า 
6.1.2 แจ้งอาจารย์ด้วยวาจา 
ให้ทราบช่วงเวลาในการ
ด าเนินการขอเปลี่ยนแปลง
รายวิชา 

7.ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้สอน 

7.1ปัญหาการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อ หรือ จ านวนของ
อาจารย์ผู้สอน ภายหลังจาก
การจัด 

7.1.1 ให้ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนิน
เสนอปัญหาดังกล่าว ต่อ
ประธานหลักสูตร และ คณบดี 
เพ่ือร่วมกัน 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 116 

ขั้นตอนด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ตารางสอนแล้วเสร็จ เช่น กรณี
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชามีเหตุจ าเป็น หรือ มี
ข้อจ ากัดในการ 
ปฏิบัติงานด้านการสอนของ
ผู้สอนไม่สามารถปฏิบัติงาน
ด้านการสอนตามในภาคเรียน
ที่แจ้งไว้ได้ 
จึงต้องจัดแบ่งรายวิชาสอน
ระหว่างผู้สอน ใหม่อีกครั้ง 
หรือ กรณีเพ่ิมเติมรายชื่อ
ผู้สอนภายหลังกรณี 
กลับจากลาศึกษาต่อ เป็นต้น 

พิจารณาผลกระทบจากการ
ด าเนินการปรับเปลี่ยนรายชื่อ 
หรือ จ านวนของอาจารย์ผู้สอน 
ภายหลัง 
จากการจัดตารางสอนแล้ว
เสร็จ  
การด าเนินการดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขท่ีต้องไม่ 
ส่งผลกระทบใดๆ ต่อนิสิต และ 
รายวิชาอ่ืนๆ  
 

8.ขั้นตอนการปฏิบัติตาม
ปฏิทินการศึกษาของนิสิต 
-การลงทะเบียน  
-การเพ่ิม-ถอน 
-การเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน 
-การรักษาสภาพนิสิต 
- การช าระค่าลงทะเบียนตาม
ก าหนดเวลา 

ฯลฯ 

8.1 นิสิตไม่เข้าใจ ไม่ทราบวิธี
ปฏิบัติ ท าให้เกิดความสับสน
มาด าเนินการหลังจากท่ีสิ้นสุด
ระยะเวลาในการด าเนินการ
เรื่องนั้นๆไปแล้ว 

8.1.1 เน้นย้ าขั้นตอนการ
ปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ให้นิสิต
ทราบในช่วงวันปฐมนิเทศ 
เพ่ิมช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้
เข้าถึงนิสิตมากข้ึน เช่น 
ช่องทาง Line Group , 
Facebook ของวิทยาลัย เป็น
ต้น 

9. ขั้นตอนการส่งค่าระดับขั้น 9.1.อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดช้า
กว่าที่ก าหนด ท าให้ไม่สามารถ
เข้าท่ีประชุม QA ได้ตาม
ก าหนด  
9.2.อาจารย์ให้ค่าระดับขั้น F 
หรือ I โดยที่ไม่มีบันทึกแจ้ง
เหตุผล 

9.1.1.เจ้าหน้าที่ต้องแจ้ง
อาจารย์ผู้สอนให้ท าบันทึก
ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถส่ง
เกรดได้ทันก าหนด เพ่ือน าแจ้ง
ต่อกรรมการในที่ประชุม 
9.2.1 เจ้าหน้าที่ต้องชี้แจงถึง
เหตุผลที่กรรมการ QA จะ
สอบถามเกี่ยวกับการใช้ F หรือ 
I อาจารย์ผู้สอนต้องกรอก
แบบฟอร์มค่าระดับขั้นรายวิชา 
และให้เหตุผลการให้ค่าระดับ
ขั้น F หรือ I เพ่ือให้
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คณะกรรมการ QA ได้ทราบ
เหตุผลในการให้ด้วย  

10.การเทียบรายวิชา 10.1 นิสิตที่ขอเทียบรายวิชา 
เตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน ท า
ให้การด าเนินการเทียบล่าช้า 
หรืออาจจะไม่ทัน ในภาคเรียน
แรกของปีการศึกษา 
10.2 การส่งเทียบรายวิชาไป
ต่างคณะ อาจจะใช้เวลานาน  

10.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
ที่ประสงค์จะเทียบรายวิชา
เรียน เตรียมเอกสารให้
ครบถ้วน แล้แจ้งถึงก าหนดที่
จะหมดเขตการท าเรื่อง 
10.2.1การส่งเรื่องเทียบไปต่าง
คณะแต่ละคณะใช้เวลาไม่
เท่ากันควรเผื่อระยะเวลาใน
การด าเนินการ 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. ควรจัดให้มีการประชุมจัดการความรู้ และ ประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานโดยอาศัยเครื่องมือในการจัดการคุณภาพ PDCA (Plan, Do, Check and Act) ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน า ข้อมูลที่ได้ไปใช้พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านการจัด
ตารางเรียน ตารางสอน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวิเคราะห์จัดสรรห้องเรียนแต่ละขนาดให้เพียงพอและเหมาะสม
กับสัดส่วนจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน รวมทั้งควรมีระบบเรียนออนไลน์ในห้องเรียนให้มีมาตรฐาน
สามารถใช้งานได้จริง 

4. ควรให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสศึกษาดูงาน หรือ เข้าร่วมเวที
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) กับต่างสถาบันการศึกษาที่มีลักษณะสภาพ
บริบทใกล้เคียงกับวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา เพ่ือน าแนวคิดพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพต่อไป 

5. ทุกครั้งที่มีการเปิดหลักสูตรใหม่ หรือ พิจารณาปรับแผนการรับนิสิตเพ่ิมขึ้น ควรมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมในด้านทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการจัดตารางเรียน ตารางสอน เช่ น 
อาคารเรียน จ านวนห้องเรียน สื่อการเรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก และ จ านวนอาจารย์ผู้สอน
ประจ าหลักสูตร เป็นต้น 
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6. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน การศึกษาเครื่องมือการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระบบงานใหม่ เช่น การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ( Root Cause Analysis) หรือการน าแนวคิด
ระบบการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Lean office) มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการปฏิบัติงานด้านการ
จัดตารางเรียน ตารางสอน  

7. ควรด าเนินการศึกษาสอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนิสิต อาจารย์ผู้สอนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตารางเรียน ตารางสอน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้วางแผนการแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8. ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทุกครั้งที่มีการปรับเกี่ยวกับ
ข้อบังคับเก่ียวกับงานด้านวิชาการต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

  

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 120 

บรรณานุกรม 

มหาวิทยาลัยทักษิณ. (2559, 17 ธันวาคม). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยทักษิณ. (2551, 1 สิงหาคม). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2551 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2558, 7 ตุลาคม). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

มหาวิทยาลัยทักษิณ. (2564, 28 มกราคม). ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ก าหนดปฏิทิน
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 121 

 

 

 

 

 

 

 

             ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 122 

 

 

 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

................................................................................ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตอนิสิต 

และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม 2559 จึงออกข้อบังคับไวดังตอไปนี้  

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559” 

ขอ ๒  ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใชส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี   ที่เริ่มเขาศึกษาตั้งแตปีการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป 

ข้อ 3  ใหขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
และที่แกไขเพ่ิมเติม ยังมีผลบังคับใชกับนิสิตที่เริ่มเขาศึกษากอนปีการศึกษา 2559 ในข้อที่ว่าด้วย
การจ าแนกสภาพนิสิต การพ้นสภาพนิสิต และการอนุมัติให้ปริญญาจนกวานิสิตดังกลาวจะส าเร็จ
การศึกษาหรือพ้นจากสภาพการเป็นนิสิต  

ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 1) ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2559  โดยให้
ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน 

ขอ 5  การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งไม่ไดก าหนดไวใน
ข้อบังคับนี้ และไม่ไดมีขอบังคับ หรือระเบียบอ่ืนใดก าหนดไว ใหน าเสนอสภาวิชาการพิจารณาเป็น
รายกรณี และแจ้งผลการพิจารณาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ขอ 6  ในขอบังคับนี้  
 “สวนงานวิชาการ” หมายความวา สวนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลักดาน

การจัดการศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด  
 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 “หัวหนาสวนงานวิชาการ” หมายความวา หัวหนาสวนงาน ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี

ภารกิจหลักดานการจัดการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
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 “หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา” หมายความวา หัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชาที่หัวหนาสวนงานวิชาการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ลักษณะเดียวกับหัวหน
าภาควิชา 

 “คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการที่สวนงาน
วิชาการแต่งตั้งจากอาจารยประจ าหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 “อาจารยประจ า” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีหน าที่หลัก
ทางดา้นการสอนและการวิจัย 

 “ประธานหลักสูตร” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งที่ส่วนงานวิชาการแต่งตั้ง  

 “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต 
 “นิสิต” หมายความว า นิสิตระดับปริญญาตรีและให้หมายความรวมถึงนิสิต 

นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 “นายทะเบียน” หมายความวา ผูที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหควบคุมดูแลทะเบียนนิสิต

ของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย  
 “งานทะเบียนนิสิต” หมายความวา หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและ

ทะเบียนนิสิตของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่  ๑ 

ประเภทนิสิตและระบบการศึกษา 
 

ขอ 7  ประเภทของนิสิต แบงออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้  
7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาในระบบ

การศึกษาภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาท างานและอาจเรียนนอกเวลาท างานบางส่วนก็ได้ 
7.๒ นิสิตภาคสมทบ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาใน

ระบบการศึกษาภาคสมทบ ซึ่งเรียนนอกเวลาท างานและอาจเรียนในเวลาท างานบางส่วนก็ได้ 
7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเรียน โดยมีเงื่อนไขตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
7.๔ นิสิตอาคันตุกะ หมายถึง นิสิตจากสถาบันอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่

มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
ขอ 8  ระบบการศึกษา 

ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาใหจัดการศึกษา ดังนี้ 
8.๑ การจัดการศึกษาส าหรับนิสิตภาคปกติ แบงออกเปน ๒ ภาคเรียน ประกอบด้วย

ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่ง
ของปการศึกษาดวยก็ได 

8.๒ การจัดการศึกษาส าหรับนิสิตภาคสมทบแบ งออกเป น ๓ ภาคเรียน 
ประกอบด้วยภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และภาคเรียนฤดูร้อน 
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8.๓ ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ใหมีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไมนอยกวา 
๑๘ สัปดาห โดยใหมีระยะเวลาเรียน ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 

8.๔ ภาคเรียนฤดูร้อน ใหมีจ านวนชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาเทากับจ านวน
ชั่วโมงการเรียนในภาคเรียนที่ ๑ หรือภาคเรียนที่ ๒ 

8.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปการศึกษาใหนับชวงเวลาที่มีภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ 
๒ และภาคเรียนฤดูร้อนต่อเนื่องกัน 

ขอ 9  “หนวยกิต” หมายถึง หนวยที่แสดงปริมาณการศึกษาที่ก าหนดไวในหลักสูตรใน
ระบบทวิภาค 

9.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไมนอยกวา ๑๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

9.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

9.๓ การฝกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ที่ใชเวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค่าเทากับ ๑ หนวยกิต 

9.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใชเวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 
หมวดที่  ๒ 

หลักสูตรการศึกษา 
 

ขอ 10  ใหจัดหลักสูตรการศึกษา  ดังนี้  
10.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) มีจ านวนหนวยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หนวย

กิต  
10.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) มีจ านวนหนวยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หนวย

กิต  
10.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปีขึ้นไป) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ 

หน่วยกิต  
10.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีจ านวนหนวยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๗๒ หนวย

กิต 
ขอ 11  ก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้  

11.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหใชระยะเวลาศึกษา อย่างมากไมเกิน ๘ ป
การศึกษาส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอยางมากไมเกิน ๑๒ ปการศึกษาส าหรับหลักสูตร
การศึกษาภาคสมทบ  

11.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหใชระยะเวลาศึกษา อย่างมากไมเกิน ๑๐ ป
การศึกษาส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอยางมากไมเกิน ๑๕ ปการศึกษาส าหรับหลักสูตร
การศึกษาภาคสมทบ 
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11.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปีขึ้นไป) ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปี
การศึกษาส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย่างมากไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตร
การศึกษาภาคสมทบ 

11.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหใชระยะเวลาศึกษาอย่างมากไมเกิน ๔ ป
การศึกษาส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอยางมากไมเกิน ๖ ปการศึกษาส าหรับหลักสูตร
การศึกษาภาคสมทบ 
 

หมวดที่  ๓ 
การรับเขาเปนนิสิต 

 
ขอ 12  ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

12.๑ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท าที่
มหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในสวนงานวิชาการใดสวน
งานวิชาการหนึ่งตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือ  

12.๒ ส าเร็จการศึกษาไมต่ ากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัย
รับรองเพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยในสวน
งานวิชาการใด สวนงานวิชาการหนึ่ง ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

12.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตใหผูมีประสบการณสูงแตไมส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยไดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

12.๔ เปนผูมีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
12.๕ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 
12.๖ ไม่ เคยถูกคัดชื่ อออก อันเนื่องจากความประพฤติผิดทางวินัยจาก

สถาบันการศึกษาใด 
ขอ 13  การรับผูสมัครเขาเปนนิสิต ท าไดดังนี้  

13.๑ สอบคัดเลือก  
13.๒ คัดเลือก  
13.๓ รับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
13.๔ รบัเขาตามขอตกลงหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจประกาศก าหนดเงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติในการรับผูสมัครเขาเปนนิสิต
เพ่ิมเติมจากข้างต้นได้ 

ขอ 14  การข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 
14.๑ ผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตองเปนผูที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตตามขอ 

13  
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14.๒ ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตประเภท หลักสูตร และสาขาวิชา
ของส่วนงานวิชาการใด จะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของสวนงาน
วิชาการนั้น  

14.๓ ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตโดยสมบูรณก็ตอเมื่อได้
รายงานตัวเป็นนิสิต พร้อมช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

14.๔ ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตจะต้องแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

กรณีท่ีไม่สามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได้ ให้ส่งเอกสารล่าช้าภายใน ๑๐ 
วันท าการนับจากวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีที่นิสิตไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ใหนายทะเบียน
เพิกถอนการรายงานตัวของบุคคลนั้น เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ตองระบุ
วันที่ส าเร็จการศึกษา อยางชาไมเกิน ๑๒๐ วันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดใหเปนวันรายงานตัว 

14.๕ ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตไมสามารถรายงานตัวเป็นนิสิตตามวันเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตใหรายงานตัวเป็นนิสิตไดภายใน ๗ วัน ทั้งนี้นิสิตต
องช าระเงินคารายงานตัวชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวดที่  ๔ 
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน 

 
ข้อ ๑5  การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร่วมกัน 

ดังนี้ 
15.๑ การศึกษาแบบเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน

ที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคเรียนฤดูร้อน ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
15.๒ การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ 

๒ และภาคเรียนฤดูร้อน ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
15.๓ การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของ 

ปีการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
15.๔ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้

การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

15.๕ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการศึกษาเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามก าหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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15.๖ การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด ซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศ 
หรือต่างประเทศ และมีการจัดการที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

15.๗ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

15.๘ การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

15.๙ รูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัย เห็นว่ า เหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ขอ 16  การลงทะเบียนเรียน  
16.๑ ก าหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนใหเปนไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
16.๒ รายวิชาใดที่ก าหนดให้เรียนบุรพวิชา นิสิตจะตองเรียนรายวิชานั้นแลว และ

สอบได้ระดับข้ัน  
16.๓ รายวิชาใดที่ก าหนดให้เรียนควบคู่ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาควบคู่พร้อม

กัน หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะต้องงดเรียนรายวิชาควบคู่ในคราวเดียวกันด้วย 
หากไม่งดเรียนรายวิชาควบคู่งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต่อเนื่องควบคู่นั้นทันที เว้นแต่ได้รับการ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีรายวิชาสังกัด 

16.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณต่อเมื่อไดช าระเงินคาบ ารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียนของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นิสิตผูใดช าระเงินคาบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ภายหลัง
จากวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะตองช าระเงินค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย  

กรณีที่นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนโดยสมบูรณในภาคเรียนใด ภายในก าหนดวันตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เว้นแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นราย ๆ ไป 

16.๕ จ านวนหนวยกิตในแตละภาคเรียน 
16.๕.๑ นิสิตภาคปกติ  

16.๕.๑.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และ
ภาคเรียนที่ ๒ ไมต่ ากวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต และในภาคเรียนฤดูร้อน ไม่เกิน ๙ 
หน่วยกิต ยกเว้นในภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา  

16.๕.๑.๒ นิสิตสภาพรอพินิจลงทะเบียนในภาคเรียนที่ ๑ และ
ภาคเรียนที่ ๒ ไมเกิน ๑๘ หนวยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดต้องได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และใน
ภาคเรียนฤดูร้อน ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  
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16.๕.๒ นิสิตภาคสมทบ 
16.๕.๒.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และ

ภาคเรียนที่ ๒ ไม่ต่ ากว่า 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และในภาคเรียนฤดูร้อน ไม่เกิน ๙ 
หน่วยกิต ยกเว้นในภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา 

16.๕.๒.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ 
และภาคเรียนที่ ๒ ไม่เกิน 18 หน่วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกวาเกณฑที่ก าหนดต้องได้รับอนุมัติ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ทั้งนี้ไม เกิน 22 หนวยกิต และใน
ภาคเรียนฤดูร้อน ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

16.๕.๓ ในภาคเรียนที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเทากับ
หนวยกิตท่ีเหลือ ซึ่งต่ ากวาเกณฑที่ก าหนดได ้

16.๕.๔ นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบสามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกัน
ได้ ต่อเมื่อได้รับการยินยอมจากหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด และจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน จะต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ ข้อ 16.๕ ทั้งนี้นิสิตภาคปกติต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนร่วมตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย   

16.๖ นิสิตสามารถลงทะเบียนในรายวิชาตาง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในระดับ
เดียวกันและสามารถน ารายวิชาดังกล่าวมาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรทั้งนี้โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัด หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่
รายวิชานั้นสังกัด และหัวหน้าสวนงานวิชาการท่ีหลักสูตรนั้นสังกัด 

ขอ 17  การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตในภาคเรียนและจ านวนหน่วยกิ
ตตามหลักสูตร ตองด าเนินการดังนี้  

17.๑ นิสิตต้องไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนในรายวิชานั้น โดยได้รับ
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด แล้วแจ้งให้งาน
ทะเบียนทราบ 

17.๒ ใหงานทะเบียนบันทึกลงในใบแสดงผลการเรียนใน ชองผลการเรียนว่า 
“AUD” เฉพาะผูที่ผ่านการประเมินจากอาจารย์ผู้สอน และมีเวลาเรียนไม่นอยกวา รอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 

17.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไมใชนิสิตของมหาวิทยาลัยเข
าเรียนบางวิชาเปนกรณีพิเศษ โดยเป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขอ 18  การขอเพ่ิมและขอถอนรายวิชา  
18.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาหลังสิ้นสุด ตามข้อ 16.๑ นิสิตต้องได้รับอนุมัติจาก

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด แล้วแจ้งให้นายทะเบียน
ทราบ โดยนิสิตต้องช าระเงินค่าขอเพ่ิมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห์แรกนับ
จากวันเปิดภาคเรียน 
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18.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามขอ 16.๑ ต้องไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน อยางนอย ๗ วันท าการกอนวันแรก
ของการสอบปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

หมวดที่  ๕ 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
ขอ 19  การมีสิทธิ์เข้าสอบ 

นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น นิสิตที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดและไมไดขอถอนรายวิชา ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนเป็น
ระดับข้ัน F ในรายวิชานั้นเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 

ขอ 20 ใหผูสอนจัดประเมินผลการเรียนระหวางภาคเรียน และมีการวัดผลเมื่อสิ้นสุดภาค
เรียนอย่างนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา และใหด าเนินการสงผลการประเมินผล
การศึกษา ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขอ 21  ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา  
21.๑ ระบบการประเมินผลการเรียนของแตละรายวิชาใหกระท าเปนแบบระดับ

ขั้น ซึ่งมีความหมายและคาระดับข้ัน ดังนี้  
 

ระดับขั้น ความหมาย  คาระดับข้ัน  
A  ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐  
B+   ดีมาก (Very  Good) ๓.๕  
B  ดี (Good)  ๓.๐  
C+   ดีพอใช (Fairly  Good) ๒.๕  
C  พอใช (Fair)              ๒.๐  
D+   ออน (Poor)               ๑.๕  
D          ออนมาก (Very  Poor) ๑.๐  
F         ตก (Fail)   ๐.๐  

21.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม มีการประเมินผลเป็นระดับขั้น ให ใช
สัญลักษณแทน ดังนี้  

สัญลักษณ ความหมาย 
AUD          การเรียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit)  
W             ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)  
VG            ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับดีมาก (Very 

Good)   
G       ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยใูนระดับดี (Good)     
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    S       ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยใูนระดับเปนที่พอใจ  
      (Satisfactory) 

U       ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยู ในระดับไมเปนที่
พอใจ  

    (Unsatisfactory)  
I        การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  
รายวิชาที่ตองใหสัญลักษณ VG, G, S และ U ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไวใน

หลักสูตร หรือตามท่ีสภาวิชาการก าหนด 
21.๓ นอกจากการแสดงผลการประเมินผลเปนระดับขั้นตามข้อ 21.๑ หรือโดยใช

สัญลักษณตามขอ 21.๒ ใหใชเครื่องหมายก ากับผลการเรียนในรายวิชา ดังนี้  
เครื่องหมาย  ความหมาย  
#   รายวิชาที่ไมค านวณคาระดับข้ัน  
##     รายวิชาที่โอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือจากมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
###      รายวิชาที่เทียบโอนประสบการณ  
*      รายวิชาที่เทียบ/เรียนแทน 
**  รายวิชาที่ยกเว้นหน่วยกิต 

21.๔ การใหระดับข้ัน F หรือ U     
 อาจารยผูสอนใหระดับข้ัน F หรือ U ในกรณีตอไปนี้  

21.๔.๑ นิสิตลงทะเบียนแลวไมเขาชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียน 
นอยกว่ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 

21.๔.๒ นิสิตทุจริตในการสอบ โดยมีหลักฐานการทุจริต ให้อาจารย์ผู้สอน
ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เป็นระดับขั้น F ทั้งนี้ไมตองรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต  

21.๔.๓ นิสิตที่ ได รับการให สัญลักษณ  I ตามข้อ 21.๕ แต ไม่ได ขอ
ประเมินผลเพ่ือแกสัญลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนถัดไป หากพ้น
ก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ เป็นระดับขั้น F หรือ U 

21.๔.๔ นิสิตที่ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ตามแผนหรือก าหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบของรายวิชานั้น ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย  

21.๕ การให I ในรายวิชาใดจะกระท าไดในกรณีตอไปนี้  
21.๕.๑ นิสิตที่มีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 19 แตไมไดสอบเพราะป

วยหรือเหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากหัวหน้าสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
21.๕.๒ อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชานั้น

เห็นสมควรใหรอผลการประเมินระดับข้ัน 
21.๖ นิสิตที่ได รับสัญลักษณ I ตามความในขอ 21.๕ ในรายวิชาใดจะตอง

ด าเนินการขอประเมินผลเพ่ือแกสัญลักษณ I ใหสมบูรณ์ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน
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ถัดไปตามระบบการศึกษา  หากพนก าหนดเวลาดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ I เปนระ
ดับขั้น F หรือ U โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
เห็นสมควรให้ขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย 

ทั้งนี้ให้น าผลการประเมินที่แก้สัญลักษณ์ I แล้วมาค านวณในภาคเรียนเดิมที่นิสิต
ได้สัญลักษณ์ I   

21.๗ การใหสัญลักษณ W ในรายวิชาใดจะกระท าไดในกรณีตอไปนี้ 
21.๗.๑ นิสิตไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น 
21.๗.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น  
21.๗.๓ ไดรับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดให เปลี่ยน

จากสัญลักษณ I ที่นิสิตไดรับตามขอ 25.๑.๓ และครบก าหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ I แลวแตการป
วยหรือเหตุสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด 

21.๗.๔ นิสิตลาออกหรือเสียชีวิตก่อนวันสุดท้ายของการประเมินผล
ประจ าภาคเรียนนั้น 

21.๘ การนับจ านวนหนวยกิต เพ่ือใชในการค านวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ยในภาค
เรียนใด ใหนับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น และไมมีเครื่องหมายก ากับ 
ยกเว้นรายวิชาที่เทียบหรือเรียนแทน 

21.๙ การนับจ านวนหนวยกิตสะสมเพ่ือใหครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักสูตร 
ใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่ไดระดับขั้น D ขึ้นไป และนับรวมกับหนวยกิตที่ไดรับการยกเว้น
หนวยกิต 

21.๑๐ คาระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคเรียนใหค านวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาค
เรียนนั้น โดยน าผลคูณระหวางจ านวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหาร
ด้วยจ านวนหนวยกิต ตามขอ 21.๘ 

21.๑๑ คาระดับข้ันเฉลี่ยสะสม ใหค านวณจากผลการเรียนของที่นิสิตตั้งแตเริ่มเข้า
เรียนจนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยน าผลรวมของผลคูณระหวางจ านวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแต
ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดเปนตัวตั้งแล้วหารดวยจ านวนหนวยกิตรวมทั้งหมด  

21.๑๒ รายวิชาที่ไดสัญลักษณ I ไมน าไปแสดงในใบแสดงผลการเรียนแตจัดเก็บไว
ในระเบียนวิชาเรียนของนิสิต 

21.๑๓ รายวิชาในหลักสูตรที่ก าหนดใหผลการประเมินเปนสัญลักษณ S หรือ U 
อาจใหมีผลการประเมิน เปน VG หรือ G หรือ S หรือ U 

ขอ 22  การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน  
22.๑ การเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตได ระดับขั้นไม่ต่ ากว่า D นิสิตจะ

ลงทะเบียนเรียนซ้ าอีกไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากหัวหน้าสวนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด ในกรณีที่
นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ าโดยไมไดขออนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตนั้นสังกัดใหงานทะเบียน
นิสิตถอนรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ าออก 

22.๒ การเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตได้ระดับขั้น F นิสิตจะด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 
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22.๒.๑ นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้นที่ได้รับระดับขั้น F 
22.๒.๒ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ า ในรายวิชานั้น เป็นกรณี พิ เศษ 

(ลงทะเบียนเรียนซ้ าโดยไม่มีการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนจากการสอบเพียงครั้งเดียว
เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน) ในภาคเรียนฤดูร้อน 

รายวิชาใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ าเป็นกรณีพิเศษและได้ระดับขั้น F จะ
ลงทะเบียนเรียนซ้ าเป็นกรณีพิเศษอีกไม่ได้   

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนซ้ าเป็นกรณีพิเศษเพียงอย่างเดียวต้องช าระเงินค่า
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในอัตราหนึ่งในสี่ของอัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

22.๒.๓ นิสิตจะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดวิชาเดียวกันแทนได้ โดยต้อง
มีหน่วยกิตเท่ากันหรือมากกว่ารายวิชาที่ได้รับระดับขั้น F 

ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และ
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด ก่อนลงทะเบียนเรียน 

ขอ 23  การจ าแนกสภาพนิสิต 
23.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือ

นิสิตที่สอบได้คาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา ๑.๘๐ 
23.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๕๐ 

ถึง ๑.๗๙  
23.๓ การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าไดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียน

แตละภาคเรียน ยกเวน นิสิตที่เขาศึกษาเปนภาคเรียนแรก การจ าแนกสภาพนิสิตจะกระท าเมื่อสิ้น
ภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนที่สองนับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา และยกเว้นภาคเรียนใดที่
นิสิตลงทะเบียนเรียนโดยไมมีรายวิชาที่ไดรับผลการเรียนเปนระดับขั้นไมตองจ าแนกสภาพนิสิต  

23.๔ นิสิตจะตองตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองกอนลงทะเบียนเรียนในภาค
เรียนถัดไป 

ขอ 24  การทุจริตในการสอบ  
นิสิตที่ท าการทุจริตดวยประการใด ๆ เกี่ยวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผู สอน

จะใหระดับขั้น F ในรายวิชานั้นแลว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามข อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย วินัยนิสิตไดดวย 
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หมวดที่ ๖ 
การลาพักการเรียน  การรักษาสภาพนิสิต 

และการเปลี่ยนประเภทนิสิต 
 

ขอ 25  การลาพักการเรียน 
25.๑ นิสิตอาจยื่นค ารองขออนุมัติลาพักการเรียนตอหัวหน้าสวนงานวิชาการที่

นิสิตสังกัดไดในกรณีตอไปนี้  
25.๑.๑ ถูกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจ าการหรือได รับมอบ

หมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติใน
ลักษณะอ่ืน 

25.๑.๒ ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  

25.๑.๓ เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้นตามค าสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ซึ่งเป็นของเอกชนและที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 

25.๑.๔ มีความจ าเปนสวนตัวและไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลว 
อย่างนอย ๑ ภาคเรียน 

25.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน 
25.๒ การขอลาพักการเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ

ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงใหนายทะเบียนทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้  
ตองด าเนินการใหเสร็จสิ้นกอน ๗ วันท าการของวันเริ่มสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

25.๓ การขอลาพักการเรียน ใหขออนุมัติครั้งละไมเกิน ๑ ภาคเรียน กรณีท่ีนิสิตยัง
มีความจ าเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนต่ออีก ใหยื่นค ารองขอลาพักการเรียนใหม  

25.๔ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการ
เรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 

25.๕ ในระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นิสิตจะต้องช าระเงินคารักษา
สภาพนิสิตทุกภาคเรียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวั นที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

25.๖ ในกรณีที่นิสิตเจ็บป่วย ตามข้อ 25.๑.๓ และได้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไม่ติด
สัญลักษณ์ W ได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วน
งานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด ทั้งนี้จะไม่ได้รับคืนเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนคืน 

ขอ 26  การรักษาสภาพนิสิต กระท าไดในกรณีตอไปนี้ดวย  
26.๑ นิสิตตองด าเนินกิจกรรมใดที่เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรโดยไมไดลงทะเบียน

เรียนแตต้องไดรับการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น ใหนิสิตด าเนินการรักษาสภาพนิสิต 
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26.๒ นิสิตที่เรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรแลวแตไมประสงคจะขอส าเร็จ
การศึกษา หรือมหาวิทยาลัยใหละเวนการขอส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นดวยสาเหตุไดรับโทษทาง
วินัยหรือกรณีอ่ืน ๆ ใหด าเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว่าจะขอส าเร็จการศึกษา 

26.๓ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหรักษาสภาพนิสิตใหนับระยะเวลาที่รักษาสภาพ
นิสิตรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย  

ขอ 27  การเปลี่ยนประเภทนิสิต  
27.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเปนนิสิตภาคสมทบ หรือนิสิตภาคสมทบจะ

เปลี่ยนประเภทเปนนิสิตภาคปกติได้ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเปนอยางยิ่ง โดยความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดีและแจ้งใหนายทะเบียนทราบ 
ทั้งนี้นิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งช าระเงินคาบ ารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษาในอัตราตามประเภทของนิสิตภายหลังจากไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนประเภทนิสิตแลว 

27.๒ นิสิตที่เปลี่ยนประเภท จะต้องมีเวลาเรียนในประเภทเดิม มาแล้วอย่างน้อย 
๑ ภาคเรียน 

27.๓ ในกรณีนิสิตที่เปลี่ยนประเภทตองโอนจ านวนหนวยกิตและผลการเรียนใน
ประเภทเดิมทั้งหมดที่ได้เรียนมาแล้วจะโอนเปนบางรายวิชาไม่ได และให้นับระยะเวลาการศึกษา
ตั้งแต่เขาเรียนในประเภทเดิม 

 
หมวดที่  ๗ 

การยายสังกัดสวนงานวิชาการ การเปลี่ยนวิชาเอก - โท การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา  
การรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน การรับโอนรายวิชา การยกเวนหนวยกิต  

และการเทียบประสบการณ 
 

ขอ 28  การยายสังกัดสวนงานวิชาการ  
28.๑ นิสิตที่จะยายสังกัดสวนงานวิชาการตองเปนนิสิตที่ศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาตรี (๔ ป) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปีขึ้นไป) โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้  

28.๑.๑ ไดลงทะเบียนเรียนในสังกัดเดิมมาแลวไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียน 
และมีจ านวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

28.๑.๒ ไมเคยไดรับอนุมัติใหยายสังกัดมากอน 
28.๑.๓ มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส่วนงานวิชาการที่นิสิตจะย้ายสังกัด

ก าหนด 
28.๒ การด าเนินการเก่ียวกับการยายสังกัด มีดังนี้  

28.๒.๑ นิสิตต้องแสดงเหตุผลประกอบการขอย้ายส่วนงานวิชาการ โดยให
อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าสวนงานวิชาการ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงาน
วิชาการนั้น ๆ และแจงผลการยายสังกัดให้นายทะเบียนทราบ 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 135 

28.๒.๒ นิสิตที่ได้รับอนุมัติใหยายสังกัดตองช าระเงินคาธรรมเนียมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการเก็บเงินค่าบ ารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 

28.๓ นิสิตที่ยายสังกัดสวนงานวิชาการตองโอนรายวิชาและจ านวนหนวยกิต
ทั้งหมดท่ีเคยไดเรียนมา จะโอนเพียงบางรายวิชาไมได และใหน าหนวยกิตดังกลาวมาค านวณคาระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาดวย  

28.๔ ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแตวันที่เขาเรียนในสังกัดสวนงานวิชาการเดิม 
 

ขอ 29  การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท  
29.๑ นิสิตภาคสมทบ นิสิตทดลองเรียน และนิสิตอาคันตุกะ จะเปลี่ยนวิชาเอก

ไม่ได ้
29.๒ นิสิตภาคปกติที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีการให้ยกเว้นหน่วยกิต จะเปลี่ยน

วิชาเอกไมได  
29.๓ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาเอกไดเพียงหนึ่งครั้ง โดยต้องลงทะเบียน

เรียนในวิชาเอกเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชา และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงใหงานทะเบียน
นิสิตทราบ 

29.๔ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาโทไดเพียงหนึ่งครั้ง ทั้งนี้โดยความเห็นชอบ
จ า ก 
หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและ
แจงใหงานทะเบียนนิสิตทราบ 

29.๕ นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโทตองช าระเงินคาธรรมเนียม
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการเก็บเงินคาบ ารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 

ขอ 30  การเทียบรายวิชา 
การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเก่ากับหลักสูตร

ใหม่หรือการเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาที่ขอเทียบต้องเป็น
รายวิชาในหลักสูตรที่ใหม่กว่ารายวิชาตามหลักสูตรที่นิสิตต้องเรียน เนื้อหาของค าอธิบายรายวิชาใน
รายวิชาที่ขอเทียบจะต้องครอบคลุมเนื้อหาของค าอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตต้อง
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือ
คณะกรรมการประจ าส่วนงานที่รายวิชานั้นสังกัด และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 31  การโอนรายวิชา 
การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือจาก

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
31.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้ว ยึด

หลักเกณฑ์ดังนี้ 
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31.๑.๑ กรณีนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาต่องาน
ทะเบียนนิสิต โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด และต้องได้รับอนุมัติ
จากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 

31.๑.๒ กรณีนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ให้
ด าเนินการขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ์ข้อ 30 ก่อนได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
ได้รับมอบหมายให้โอนรายวิชา 

31.๑.๓ รายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชาที่นิสิตศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับ
ถึงวันที่ขอโอนรายวิชา และได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับค่าระดับข้ันไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 

31.๑.๔ จ านวนหน่วยกิตที่ขอโอนรายวิชา ต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
จ านวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรที่เข้าศึกษา 

31.๑.๕ ไมน าผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนมาค านวณคาระดับขั้นเฉลี่ย
สะสมรวม ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตวาเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหค านวณคา
ระดับข้ันเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเทานั้น    

31.๑.๖ การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาตองด าเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายในปีการศึกษาแรกที่นิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

31.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ยึดหลักเกณฑ์ดังนี้ 
31.๒.๑ รายวิชาที่รับโอนตองเปนรายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ของสถาบันอืน่ที่มีวิทยฐานะเทียบเทากับมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแลวไมเกิน ๕ ป  
31.๒.๒ รายวิชาที่รับโอนตองมีเนื้อหาเทียบเคียงได้และครอบคลุมกับ

การศึกษาระดับปริญญาตรี 
31.๒.๓ ไมน าผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมาค านวณคา

ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมรวม ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตวาเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดย
ใหค านวณคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้น 

ทั้งนี้การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้เป็นตาม
หลักเกณฑ์ ข้อ 30  

ข้อ 32  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
32.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทย

ฐานะเทียบเทากับมหาวิทยาลัยทักษิณได โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
32.๑.๑ เป็นผู้มีความประพฤติดี 
32.๑.๒ ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมา

ก่อน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย 
32.๑.๓ ไม่เป็นผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเดิม

เนื่องจาก ผลการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา 
32.๒ การรับโอนนิสิตนักศึกษา ตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า 

สวนงานวิชาการที่นิสิต นักศึกษาขอโอนเขาเรียน และต้องผ่านการเทียบรายวิชา โดยไดรับอนุมัติจาก



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 137 

อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายโดยเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับโอน
นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน  ทั้งนี้ใหยึดหลักเกณฑ ดังนี้  

32.๒.๑ จะตองลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาเดิมมาแลวไมนอยกวา  
๑ ภาคเรียน  

32.๒.๒ มีรายวิชาที่สามารถเทียบโอนกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ไดไมน้อยกวา ๒๐ หนวยกิต แตไมเกิน ๖๐ หนวยกิต และคาระดับขั้นเฉลี่ยของรายวิชาเหลานี้ตองไม
ต่ ากวา ๒.๐๐ 

32.๒.๓ การสมัครขอโอนยายใหยื่นค ารองถึงมหาวิทยาลัยทักษิณอยางนอย 
๒ เดือนกอนวันก าหนดลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่จะโอนเขาศึกษา 

32.๒.๔ ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในสถาบันการศึกษา
เดิม และตองศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณอยางนอย ๒ ภาคเรียน   

ขอ 33  การยกเวนหนวยกิต  
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเวนหนวยกิตใหแกนิสิตไดดังกรณีตอไปนี้  
33.๑ นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณใหยกเว

นหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีไดทั้งหมด  
33.๒ นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอ่ืนใหยกเวนหนวยกิ

ตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส
วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด 

33.๓ นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ใหเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณไม่
น้อยกวา ๑๒ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด 

33.๔ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไดรับการยกเวนเพ่ิมจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด 

การด าเนินการตามขอ 33.๑ - 33.๔ ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ   

การยกเวนหนวยกิตตามขอ 33.๑ - 33.๔ งานทะเบียนนิสิตไมตองบันทึกรายวิชา
ที่ยกเว้นหน่วยกิตในระเบียนนิสิต แตใหระบุว่าไดมีการยกเวนหนวยกิตจ านวนกี่หนวยกิต ทั้งนี้ใหน า
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาที่ยกเวนไปรวมในการพิจารณาการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แตไมน าไป
ค านวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ขอ 34  การเทียบประสบการณ  
มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตใหน าประสบการณจากการปฏิบัติงานของนิสิตมาเทียบ

โอนประสบการณได ดังนี้ 
34.๑ ประสบการณที่น ามาเทียบตองเปนประสบการณ์ที่ไดจากการปฏิบัติงานใน

ระยะเวลาไม่นอยกวา ๕ ป 
34.๒ การเทียบรายวิชากับประสบการณตองด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี

การศึกษาแรกที่นิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และต้องได รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู
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รับผิดชอบหลักสูตรหัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการประจ าสวนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด โดยได
รับอนุมัติจากสภาวิชาการ 

34.๓ จ านวนหนวยกิตรวมที่ไดรับจากการเทียบประสบการณ์ตองไมเกิน รอยละ 
๒๕ ของจ านวนหนวยกิตรวมตามโครงสรางหลักสูตร 

นิสิตตองเสนอหลักฐานที่ไดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดที่ระบุถึงประสบกา
รณดังกล่าวมากพอตอการพิจารณาเทียบประสบการณกับรายวิชาในมหาวิทยาลัยโดยการรับรองจาก
ผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่นิสิตน าประสบการณมาแสดง 

การยื่นค ารองขอเทียบประสบการณใหด าเนินการภายในปีการศึกษาแรกของการ
รายงานตัวเขาเปนนิสิต เมื่อไดรับการเทียบรายวิชาแลวใหถือวามหาวิทยาลัยไดยกเวนหนวยกิตใน
รายวิชาดังกล่าวตามหลักสูตรนั้น 
 

หมวดที่  ๘ 
การพนสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสิต การขอสําเร็จการศึกษา และการใหปริญญา 

 
ขอ 35  การพนสภาพนิสิต นิสิตจะพนจากสภาพนิสิต ในกรณีตอไปนี้  

35.๑ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามข้อ 37  
35.๒ หัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดอนุมัติใหลาออก  
35.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังตอไปนี้  

35.๓.๑ ไม่มารายงานตัวเปนนิสิตตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
35.๓.๒ มารายงานตัวเปนนิสิตแตไมลงทะเบียนเรียน ไม่ช าระเงินค่าบ ารุง

การศึกษาและค่าเล่าเรียนในภาคเรียนแรก ยกเว้นไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิต
สังกัด ในกรณีตอไปนี้  

(๑) ถูกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจ าการหรือได รับ
หมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติใน
ลักษณะอ่ืน 

(๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใดซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

(๓) เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกิน รอยละ ๒๐ 
ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้น ตามค าสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของ
ทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชนและ
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

35.๓.๓ เมื่อพนก าหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแลวไมช าระเงินค าบ ารุง
มหาวิทยาลัยเพื่อรักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน 

35.๓.๔ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามขอ 12  
35.๓.๕ เมื่อคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ ากวา ๑.๕๐   
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35.๓.๖ เปนนิสิตที่มีคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากวา ๑.๘๐ เปนเวลา ๔ 
ภาคเรียนที่มีการจ าแนกสภาพตอเนื่องกันเมื่อสิ้นสุดการจ าแนกในครั้งที่ ๔ 

35.๓.๗ มีระยะเวลาศึกษาครบตามก าหนดในขอ ๙ แตไมส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร หรือไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐ 

35.๔ ถูกลงโทษถึงที่สุดให้ไล่ออก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยวินัย
นิสิต 

ขอ 36  การคืนสภาพนิสิต  
นิสิตอาจไดรับการอนุมัติใหคืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยตองช าระเงินคาคืน

สภาพนิสิตตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพ้นสภาพ เนื่องจาก 
พนสภาพนิสิต จากกรณีต่อไปนี้ 

36.๑ ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดใหลาออกไปแลวไม
เกิน ๓๐ วัน  

36.๒ ไมลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่ตองขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  
36.๓ เมื่อพนก าหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแลวไมช าระเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือ

รักษาสภาพนิสิต 
ขอ 37  การขอส าเร็จการศึกษา 

37.๑ การส าเร็จการศึกษา นิสิตตองแจงชื่อตองานทะเบียนนิสิตเพ่ือขอส าเร็จ
การศึกษาภายในเวลา ๑ เดือนนับแต่วันเปิดภาคเรียนนั้น และต้องช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนปริญญา
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากพนก าหนดเวลานิสิตตองยื่นค ารองตอนายทะเบียนเพ่ือขออนุมัติแจ
งขอส าเร็จการศึกษาชา ทั้งนี้ต้องช าระเงินค่าปรับขอแจ้งส าเร็จการศึกษาช าตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

37.๒ นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาไดตองคุณสมบัติดังนี้  
37.๒.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๓ ปี

การศึกษา 
37.๒.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ปี

การศึกษา 
37.๒.๓ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปีขึ้นไป) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๕  

ปีการศึกษา 
37.๒.๔ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑  

ปีการศึกษา 
37.๒.๕ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีที่ไดรับการยกเว้นหนวยกิต ตองมีเวลา

ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา  
37.๒.๖ นิสิตตองสอบผานและมีผลการประเมินโดยสมบูรณทุกรายวิชาที่

ลงทะเบียน ทั้งนี้ตองมีคาเฉลี่ยสะสมไมต่ ากว่า ๒.๐๐  
37.๒.๗ นิสิตไดเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัย

ทักษิณ   
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37.๒.๘ นิสิตตองสอบไดวุฒิบัตรเกี่ยวกับทักษะดานคอมพิวเตอร โดยการ
ทดสอบจากหนวยงานที่ดูแลระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

37.๒.๙ นิสิตตองไดรับวุฒิบัตรการเขารวมหลักสูตรการพัฒนานิสิตที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยมีจ านวนชั่วโมงทุกหลักสูตรรวมกันไมนอยกวาจ านวนชั่วโมงที่สภาวิชาการ
ก าหนด 

37.๒.๑๐ นิสิตตองเปนผูมีความประพฤติดี ไมอยู่ระหว่างการรับโทษทาง
วินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยวินัยนิสิต 

ขอ 38  การอนุมัติใหปริญญา  
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่เปนไปตามขอ 37 ซึ่งไดแสดงความจ านงขอส าเร็จ

การศึกษา เสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตาม
เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

38.๑ นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตต้องเป็นนิสิตภาคปกติ หลักสูตรปริญญา
ตรี ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปี และหลักสูตร ๖ ปีขึ้นไป 

38.๒ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจ านวนหนวยกิตครบตาม
หลักสูตรและไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไมต่ ากวา ๒.๐๐  

38.๓ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองตองสอบไดจ านวน
หนวยกิต ครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) หรือหลักสูตรปริญญา
ตรี (๖ ปีขึ้นไป) ไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ขึ้นไป โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาไม่เกิน
แผนการเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ไมเคยไดระดับขั้นต่ ากวา C ในรายวิชาใด ไม่เคยติดสัญลักษณ์ 
W และไมไดใชสิทธิ์ยกเวนหนวยกิต เทียบโอนรายวิชา รับโอนรายวิชา หรือเทียบประสบการณ ยกเว
น กรณีเขาศึกษาโดยใชวุฒิปริญญาตรีในสาขาอ่ืน ใหใชสิทธิ์ยกเวนหนวยกิตไดไมเกิน ๓๖ หนวยกิต 

38.๔  นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องสอบได้จ านวน
หน่วยกิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) หรือหลักสูตรปริญญาตรี 
(๖ ปีขึ้นไป) โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาไม่เกินแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ไดคาระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๖๐ ขึ้นไปไมเคยไดระดับขั้นต่ ากวา C ในรายวิชาใด ไม่เคยติดสัญลักษณ์ W 
และไมไดใชสิทธิ์ยกเวนหนวยกิต เทียบโอนรายวิชา รับโอนรายวิชา หรือเทียบประสบการณ์ ยกเวน 
กรณีเขาศึกษาโดยใชวุฒิปริญญาตรีในสาขาอ่ืนใหใชสิทธิ์ยกเวนหนวยกิตไดไมเกิน ๓๖ หนวยกิต 

ขอ 39  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ กรณีมีข้อขัดข้องหรือมีปัญหา
ในทางปฏิบัติให้อธิการบดีวินิจฉัยสั่งการโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559 
 
 
 (ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  จันทลักขณา) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551 
................................................................................ 

เพ่ือให้การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว และเอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 (2) และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2551 จึงมีมติออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551" 

ข้อ 2  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

กรณีมีปัญหาการด าเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้สภาวิชาการเป็นผู้วินิจฉัย 
ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 

"หัวหน้าส่วนงานวิชาการ" หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานวิชาการตามมาตรา 9 (4) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 

"อาจารย์พิเศษ" หมายความว่า บุคคลซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย
ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้รับผิดชอบสอนและประเมินผลการเรียนรายวิชาหรือบางส่วนของรายวิชา
ในหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 5  อาจารย์พิเศษที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมี
คุณสมบัติไม่ต่ ากว่าคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์พิเศษที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องมีคุณวุฒิไม่
ต่ ากว่าปริญญาโทในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่จะรับผิดชอบด าเนินการสอน 

ข้อ 6  การเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการเป็นผู้เสนอ โดยต้องเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ สาขาวิชาที่มีความช านาญ และประสบการณ์ ของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์พิเศษ รวมทั้งรายวิชาและภาคการศึกษาที่จะรับผิดชอบด าเนินการสอน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วย  
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เพ่ือประโยชน์ต่อคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หัวหน้าส่วนงานวิชาการอาจเสนอแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามความในข้อ 5 เป็นอาจารย์พิเศษ
ได้โดยความเห็นชอบขอสภาวิชาการ ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งต้องเป็นผู้มีความช านาญเฉพาะทาง
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่จะรับผิดชอบด าเนินการสอน 

ข้อ 7  ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษในแต่ละภาคการศึกษา 

 
 ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
………………………………………………… 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2564 โดยผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ดังนี้ 
กรอบก าหนดหลัก 
 1. ปฏิทินการศึกษาฉบับนี้ใช้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ยกเว้นนิสิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 5 ปี ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และนิสิตสาขาวิชาการวัดและประเมินทาง
การศึกษา หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 4 (เฉพาะภาคเรียนที่ 2) คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2564) 

2.  จ านวนวันเวลาเรียนในแต่ละภาคเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ 
ก าหนดดังนี้ 
  2.1  ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ก าหนดให้เรียนภาคเรียนละ 15 สัปดาห์ (ไม่นับ
รวมสัปดาห์สอบกลางภาค 1 สัปดาห์ และสัปดาห์สอบปลายภาค 2 สัปดาห์) 
  2.2  ภาคเรียนฤดูร้อน ก าหนดให้เรียนจ านวน 6 ครั้ง ซึ่งมีชั่วโมงการเรียนเท่ากับ 15 
สัปดาห์ (จัดชั่วโมงเรียนเท่ากับ 2.5 เท่าของภาคเรียนปกติ) 
 3.  จ านวนวันสอบกลางภาค และวันสอบปลายภาค ก าหนดดังนี้ 
  3.1  การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

  3.1.1  ภาคปกติ จ านวนวันสอบ 5 วัน 
  3.1.2 ภาคสมทบ จ านวนวันสอบไม่เกิน 7 วัน (ตามวันที่จัดให้เรียน) 
  หมายเหตุ ภาคเรียนฤดูร้อน ไม่มีการจัดสอบกลางภาค 
 3.2  การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
  3.2.1 ภาคปกติ จ านวนวันสอบ 10 วัน 
  3.2.2 ภาคสมทบ จ านวนวันสอบไม่เกิน 14 วัน (ตามวันที่จัดให้เรียน) 
 3.3  การสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน 
  3.3.1 ภาคปกติ จ านวนวันสอบ 5 วัน 
  3.3.2 ภาคสมทบ จ านวนวันสอบไม่เกิน 7 วัน (ตามวันที่จัดให้เรียน) 
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4.  ทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.30 น. งดจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นช่วงเวลาการท ากิจกรรมของนิสิต โดยให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ยกเว้นวันที่มหาวิทยาลัยจัดให้เป็นวันสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

กรณีต่อไปนี้ให้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 
 4.1  ภาคเรียนฤดูร้อน 
 4.2  วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามประกาศตาราง

เรียน 
 4.3  วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นวันสอนชดเชยตามปฏิทินการศึกษา 
5.  ตารางปฏิทินการศึกษา ก าหนดวันส าหรับการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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           ประวัติผู้เขียน 
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ประวัติย่อผู้เขียน 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล    นางสาวพิชญ์สินี อรรถชัยพานิช 
วัน เดือน ปีเกิด    25 กันยายน 2527 
สถานที่เกิด    จังหวัดสระบุรี 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน   90/77  ต าบลเขารูปช้าง  อ าเภอเมือง  

จังหวัดสงขลา 90000  
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน  นักวิชาการ  
สถานที่ท างานปัจจุบัน   วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ   
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550   บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 


