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ค าน า 

  เอกสารคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับนี้
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตในระดับปริญญาตรี  และระดับ
บัณฑิตศึกษา  ซึ่งเป็นการจัดระบบของการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และในคู่มือประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของ
คณะฯ ระบบและกลไก ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา แบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ  รวมถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

  หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์
ให้มีคุณภาพต่อไป ส่งผลให้นิสิตเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นครูดีที่สอนเก่งของสังคมต่อไป 
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ข้อมูลพื้นฐานคณะศึกษาศาสตร์ 
 

ประวัติคณะศึกษาศาสตร์ 
  คณะศึกษาศาสตร์ เดิมเรียกว่า “คณะวิชาการการศึกษา” เป็นคณะที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการเกิดของวิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2511 ซึ่งต่อมาได้รับการ
ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2517 และได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต 4 ปี หลังจากนั้นได้พัฒนาภารกิจด้านต่าง ๆ จนกระทั่งวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2539ก็ได้รับ
การจัดตั้งเป็นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมกับการถือก าเนิดของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ปรัชญา  
 “ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือสังคม” 
 

ปณิธาน  
 “สร้างครูดีที่มีสรรถนะเพ่ือสังคม” 
 

วิสัยทัศน์  
“มุ่งสู่การเปน็คณะผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นน า  เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการศึกษา” 
 

ค่านิยมหลัก 
1. มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้รบับริการ (S = Student and Customer Focus) 
2. การท างานเป็นทีม (U = Unity Ed. Team) 
3. มุ่งเน้นความส าเร็จ (S = Success Focus) 
4. ฉลาดรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (T = Technology Digital Literacy) 
5. ยึดหลักธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน (A = Approval Good Governance) 
6. จิตนวัตกรรม (I = Innovative Mind) 
7. สร้างคุณประโยชน์เพ่ือสังคมและประเทศชาติ  (N = Nation and Social Contribution) 

 

พันธกิจ  
 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
 2.  สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 3.  บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  
 4. ส่งเสริม  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต ้ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
1. เป็นครูนักพัฒนาที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่มีทักษะการ

พัฒนาผู้เรียน ตนเอง และชุมชน 
2. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต

คอรัปชั่น โดยตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
3. บูรณาการวิชาชีพครูเนื้อหาวิธีการสอนในวิชาเฉพาะ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
4. เป็นครูผู้น าทางปัญญา (Innovative Teacher) ที่มีความรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสร้าง

แรงบันดาลใจให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้และพัฒนางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
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คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพศิ ชุมคง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ 
 อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจด ารงค์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 อาจารย์ ดร.ชคดี ไวยวุทธิ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
 อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณลักษณะนิสิต 
 อาจารย์ ดร.สิงหา ตุลยกุล  ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
 อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร  ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์  ปรีชาสชุาติ ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา 
 อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว  ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย แซ่แต้  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน  ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 
 อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร  ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ 
 อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ  ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ  หัวหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์ 
  

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 สาขาวิชาจิตวิทยา 

 1. นางกาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
 2. นางดวงฤดี พ่วงแสง  อาจารย์ ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน) 
 3. นางสาวอาภากร ราชสงฆ์  อาจารย์ กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
 4. นางสาววีนัส ศรีศักดา  อาจารย์ กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
 5. นางสาวชคดี ไวยวุทธิ  Doctor of Philosophy in Psychological and  
     Quantitative Foundations (Educational Psychology)  
 6. นายภูริทัต สิงหเสม  อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา)  
 

 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 1. นายวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 
 2. นางอมลวรรณ วีระธรรมโม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (อุดมศึกษา) 
 3. นายนพเก้า ณ พัทลุง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
 4. นางสาวชวนพิศ ชุมคง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

5. ว่าที่เรือตรีพัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
 6. นางสาวมณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 
 7. นางสาววิภาฤดี วภิาวิน  อาจารย์ ปร.ด. (การศึกษา) 
 8. นายกิตติธัช คงชะวัน  อาจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
 9. นางสาวอภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว  อาจารย์ ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
 10. นางสาวชชัวีร์ แก้วมณี  อาจารย์ กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 
 11. นางสาวฉัตรชยา รอดระหงษ์  อาจารย์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
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 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 1. นางรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ รองศาสตราจารย์ คอ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 2. นายศิลป์ชัย สุวรรณมณี อาจารย์ กศ.ด. (ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา) 
 3. นางสาวสุนทรี วรรณไพเราะ อาจารย์ ค.ด. (บริการการศึกษา) 
  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 1. นายชัชวาล ชุมรักษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน) 
 2. นางสาวจินตนา กสินันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 3. นายขรรค์ชัย แซ่แต้ อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 4. นางนวพรรษ รัตนบุญทวี อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
 5. นางนุชนาฏ ใจด ารงค์  อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
 6. นางสาวเพ็ญนภา สุวรรณวงศ์ อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
  (ลาศึกษาต่อต่างประเทศเต็มเวลาราชการ) 
 7. นายพัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 8. นางรุ่งทิพย์ แซ่แต้ อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 ๙. นายพูลเกียรติ มงคลสวัสดิ์ อาจารย์ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 

 สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 
 1. นางเรวดี กระโหมวงศ์ รองศาสตราจารย์ กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) 
 2. นางณัชชา มหปุญญานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลทางการศึกษา) 
 3. นางสุธาสินี บุญญาพิทักษ์ อาจารย์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
 4. นายชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม อาจารย์ กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
 5. นายเมธี ดิสวัสดิ์ อาจารย์ กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
 6. นางวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน  อาจารย์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
 7. นางสาวเสาวรส ยิ่งวรรณะ อาจารย์ ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
 8. นางสาวธนิยา เยาด า อาจารย์ ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
 

 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 1. นายสิงหา ประสิทธิ์พงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) 
 2. นายประชิต คงรัตน์  อาจารย์ วท.ม. (ฟิสิกส์) 
 3. นายเกษม เปรมประยูร  อาจารย์ ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) 
 4. นางสาวสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์  อาจารย์ ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) 
 5. นางสาวธัญชนก พูนศิลป์  อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 6. นางสาวธนิกา วศินยานุวฒัน์  อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
 

 สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
 1. นายเกษม พันธุสะ  อาจารย์ กศ.ด. (การบริหารพลศึกษา) 
 2. นางวิไลพิน แก้วเพ็ง  อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) 
 3. นายน าโชค บัวดวง  อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) 
 4. นายเทเวศน์ จันทร์หอม  อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) 
 5. นายสิงหา ตุลยกุล  อาจารย์ Doctor of Philosophy (Physical Education) 
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 6. นายชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์  อาจารย์ ศศ.ม. (พลศึกษา)  
      (ลาศึกษาต่อในประเทศนอกเวลาราชการ) 

 7. นางอรพิน ทิพย์เดช  อาจารย์ ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) 
 8. นายภิญโญ โชติรัตน์  อาจารย์ กศ.ม. (พลศึกษา) 

 9. นายธีรพันธ์ สังข์แก้ว  อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
 10. นายคัชชา ศิริรัตนพันธ์  อาจารย์ กศ.ม. (พลศึกษา) 
 ๑1. นายเมธี แก้วสนิท  อาจารย์ กศ.ม. (พลศึกษา) 
 ๑2. นายปิโยรส ปุยชุมพล  อาจารย์ กศ.ม. (พลศึกษา) 
 ๑3. นายชนสิษฎ์ แก้วมณี  อาจารย์ กศ.ม. (พลศึกษา) 
 

 สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ 
 1. นางสาวศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล  Ph.D. in Foreign and Second Language Education
   STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO 

  สหรัฐอเมริกา 
 2. นางณัฐนันท์ ทองมาก  Ed.D. Applied Educational Studies OKLAHOMA  

  STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา 
 3. นางสาววรินธร เบญจศรี  อาจารย์ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) 
 4. นางสาววิภาดา พินลา  อาจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
 5. นางสาววิภาพรรณ พินลา  อาจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
 6. นายกิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล  อาจารย์ กศ.ม. (ศิลปศึกษา) 
 7. นายธีรยุทธ์ เกณบุตร  อาจารย์ กศ.ม. (ภาษาไทย)  
   

 อาจารย์ไม่สังกัดสาขาวิชา 
 1. นางสาวจิดาภา สุวรรณฤกษ์   อาจารย์ ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) 
 2. นายสมภพ อินทสุวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Botany) 
 3. นายสุเทพ  สันติวรานนท์  รองศาสตราจารย์ กศ.ม (การวัดผลการศึกษา)  
  

ข้อมูลการติดต่อกรณีฉุกเฉิน 
 คณะศึกษาศาสตร์ 

ผู้บริหาร 
- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน  3000 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  086-6192105 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน  3001 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง)  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  081-6785343 

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน  3002 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา)  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  081-5994625 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวชิาการและพัฒนาวิชาชีพ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน  3005 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  087-3322151 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน  3006 
 (อาจารย์ ดร.ชคดี ไวยวุทธิ)   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  094-3346611 
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- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน  3003 
 (อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจด ารงค์)   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  083-5502877 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณลักษณะนิสิต  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน  3004 
 (อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล)   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  081-3686806 

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต    
    งานวิชาการ   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน  3105 

- นางสาวปัทมา ส านักโหนด   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  091-0453851 
- นางมาริสา ปานงาม   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  089-6590115 

    งานพัฒนานิสิต   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน  3116 
- นางสาวอุสุมา ดิสวัสดิ์   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  091-0471789  

สาขาวิชาจิตวิทยา   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน  3201 
- ประธานสาขาวิชา   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  083-9689191 

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์  ปรีชาสุชาติ 
 

 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา    เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน  7301 
- หัวหน้าฝ่าย (นายมัฆวัต วิไลลักษณ์)   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  084-5258077 
 

 ภารกิจบริการอนามัย     เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน  7360 
- นางสาวศุจิรัตน์ บุญรัศมี   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  081-6081509 
- นางสาวกิตติมา บุญเพ็ชร   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  091-0471753 
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ข้อมูลจ านวนนิสิตคณะศึกษาศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ณ  วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ข้อมูลจ านวนนิสิต  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยทักษิณ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

หลักสูตร : สาขาวิชา จ านวนนิสิต 

 ระดับปรญิญาตรี  

กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 59 
กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 58 
กศ.บ. คณิตศาสตร์  (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา) 47 
กศ.บ. คณิตศาสตร์  (เรียนที่วิทยาเขตพัทุลง) 28 
กศ.บ. ชีววิทยา 24 
กศ.บ. พลศึกษา (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา) 64 
กศ.บ. พลศึกษา (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง) 53 
กศ.บ. ฟิสิกส์ 22 
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 60 
กศ.บ. ภาษาไทย 58 
กศ.บ. ศิลปศึกษา 24 
กศ.บ. สังคมศึกษา 59 
กศ.บ. เคมี 27 
กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 59 

รวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี 642 

 ระดับบัณฑิตศึกษา  

ภาคปกติ  
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 5 
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร ์ 27 
กศ.ม. การวิจัยและประเมิน  6 
กศ.ม. พลศึกษา 8 
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 2 
กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  6 
กศ.ม. ภาษาไทย  2 
ศศ.ม.จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 2 
ภาคพิเศษ  
กศ.ม. การบริหารการศึกษา  69 
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน  12 
กศ.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  7 

รวมจ านวนนิสิตระดับบัณฑติศึกษา 146 

รวมจ านวนนิสิตทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2564 788 
 

ข้อมูล  ณ  วันที่ 1 ธันวาคม 2564 
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ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

ประจ าปีการศึกษา 256๔ 
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ข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

 ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  จ านวน 12 หลักสูตร 
 
 
 

สาขาวิชา จ านวนห้อง รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
ทางวิชาการ 

QR Code Application Line   

การศึกษาปฐมวัย ห้องท่ี 1 อ.ดร.ชัชวีร์  แก้วมณี 
อ.ดร.กิตติธัช  คงชะวัน 
 

 
 
 
 

ปฐมวัยTSU64 
 

ห้องท่ี 2 อ.ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว 
อ.ฉัตรชยา  รอดระหงษ์ 
 

พลศึกษา 
 

ห้อง 1 และ 2 
(สงขลา) 

 
 
 

อ.ดร.เกษม  พันธุสะ 
อ.ชวพงษ์  เมธีธรรมวัฒน์ 

 
 
 
 

 

พลศึกษา-สงขลาTSU64 
 
 

ห้อง 1 และ 2 
 (พัทลุง) 

 
 
 

อ.ธีรพันธ์  สังข์แก้ว 
อ.เมธี  แก้วสนิท 
 

 
 
 
 

พลศึกษา-พัทลุงTSU64 
 
 

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

ห้อง 1 อ.ดร.พัฒนา  ศิริกุลพิพัฒน์ 
อ.ดร.รุ่งทิพย์  แซ่แต้ 
 
 

 
 
 

 
 
 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
TSU64 

 

ภาษาอังกฤษ ห้องท่ี 1 อ.ดร.ณัฐนันท์  ทองมาก 
อ.วัชรี กุลประสิทธิ์ 
 

 
 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ TSU 64 
 

ห้องท่ี 2 อ.ดร.ศิริรัตน์  สินประจักษ์ผล 
ผศ.ดร.มลฤดี สิทธิชัย 
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สาขาวิชา จ านวนห้อง รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
ทางวิชาการ 

QR Code Application Line   

สังคมศึกษา ห้อง 1  อ.ดร.วิภาดา  พินลา 
อ.วรพจน์  วิเศษศิริ  

 
 
 

 

 

 

สังคมศึกษาTSU64 
 

ห้อง 2   อ.ดร.วิภาพรรณ  พินลา 
อ.ดร.ฐากร  สิทธิโชค 

ภาษาไทย 
 
 
 

ห้อง 1 อ.ดร.วรินธร  เบญจศร ี
อ.วราเมษ  วัฒนไชย 

 
 
 
 
 

ภาษาไทยTSU64 
 

ห้อง 2 อ.ธีรยุทธ์  เกณบุตร 
อ.ปิยธิดา  คงวิมล 

ศิลปศึกษา ห้อง 1 อ.กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล 
อ.ชิโนรส  รุ่งสกุล 
 
 

 
 
 
 

 
 

ศิลปศึกษาTSU64 
 

การวัดและประเมิน
ทางการศึกษา 

 
 

 

ห้อง 1 อ.ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม 
อ.ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ 
อ.ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ME.Ed.@2564_S1 
 

ห้อง 2 ผศ.ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท์ 
อ.ดร.ธนิยา  เยาด า 
อ.ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ME.Ed.@2564_S2 
 

รวมห้อง 1    
และ   

ห้อง 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   Freshy ME.Ed. 2564 
 

รหัสเข้าร่วมกลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา  คือ  1234 
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สาขาวิชา จ านวนห้อง รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
ทางวิชาการ 

QR Code Application Line   

ชีววิทยา 
 
 
 

ห้อง 1 ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ 
ผศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล 
อ.ดร.ธนิกา วศินยานุวัฒน์ 

   
 

 
 

 

  BioTSU64 
 

เคมี 
 
 
 

ห้อง 1 อ.ดร.ธัญชนก  พูลศิลป์ 
ผศ.ศิริพร จันทรคีรี 
อ.ดร.ธัญชนก พูนศิลป์ 
 

 
 

 
 

    กศ.บ.เคมี TSU64 
 

ฟิสิกส์ 
 
 
 

ห้อง 1 อ.ประชิต  คงรัตน์ 
ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ 
 

 
 

 
 
 

 PhysTSU64 
 

คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

ห้องท่ี 1 
(สงขลา) 

อ.ดร.สุวรรณี  เปลี่ยนรัมย์ 
อ.เกษราภรณ์  แซ่ตั้ง   
 

 
 
 
 
 

Math1TSU64 
 

ห้องท่ี 2 
(สงขลา) 

อ.ดร.สุวรรณี  เปลี่ยนรัมย์ 
อ.อลงกรณ์  แซ่ตั้ง 
 
 

 
 
 
 

 

Math2TSU64 
 

ห้องท่ี 1 
(พัทลุง) 

อ.ดร.เกษม  เปรมประยูร 
อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ 
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 ระดับบัณฑิตศึกษา   จ านวน 9 หลักสูตร 
 

สาขาวิชา รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา QR Code Application 
Line 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
การบริหารการศึกษา ภาคปกติ 

  - อ.ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี 
  - อ.ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ 
 
 

 
การบริหารการศึกษาTSU64 

 ภาคพิเศษ กลุ่ม 1 
  - รศ.ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ 
 
 
 

 
การบริหารการศึกษาTSU64 

 ภาคพิเศษ กลุ่ม 2 
  - อ.ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี 
  - อ.ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ 
  

การบริหารการศึกษาTSU64 
พลศึกษา ภาคปกติ 

  - อ.ดร.วิไลพิน  แก้วเพ็ง 
  - อ.ดร.สิงหา  ตุลยกุล 
  - อ.ดร.เทเวศน์  จันทร์หอม 

 

  
พลศึกษาTSU64 

การวิจัยและประเมิน ภาคปกติ 
  - อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ 
  - ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ 
  - อ.ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ 
  - อ.ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม 
  - อ.ดร.เมธี  ดิสวัสด์ิ 
  - อ.ดร.ธนิยา  เยาด า 
  - ผศ.ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท์ 
  - อ.ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล  อินทนิน 

 

 
การวิจัยและประเมินTSU64 
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สาขาวิชา รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา QR Code Application 
Line 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ 
  - ผศ.ดร.ชัชวาล  ชุมรักษา 
  - ผศ.ดร.จินตนา  กสินันท์ 
  - อ.ดร.พัฒนา  ศิริกุลพิพัฒน์ 

 
เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาTSU64 
การสอนวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

ภาคปกติ 
  - ผศ.ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์ 
  - อ.ดร.เกษม  เปรมประยูร 
  - อ.ดร.สุวรรณี  เปลี่ยนรัมย์ 
  - อ.ดร.ธัญชนก  พูนศิลป์ 
  - อ.ดร.ธนิกา  วศินยานุวัฒน์ 
 

 
 

 
การสอนวิทยฯ์TSU64 

หลักสูตรและการสอน ภาคปกติและภาคพิเศษ 
  - ผศ.ดร.วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน 
  - ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  
  - ผศ.ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง 
  - ผศ.ดร.ชวนพิศ  ชุมคง 
  - ผศ.ดร.พัศรเบศวณ์  เวชวิริยะสกุล 
  - อ.ดร.กิตติธัช  คงชะวัน 
  - อ.ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว 
  - อ.ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน 
  - อ.ดร.ชัชวีร์  แก้วมณี 

 

 
หลักสูตรและการสอนTSU64 

ภาษาไทย ภาคปกติ 
  - อ.ดร.อลิสา  คุ่มเคี่ยม 
  - รศ.ไพบูลย์  ดวงจันทร์ 
 

 

 
ภาษาไทยTSU64 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ภาคปกติ 

  - อ.ดร.ดวงฤดี  พ่วงแสง   
   

 
จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา

TSU64 
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สาขาวิชา รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา QR Code Application 
Line 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎบีัณฑิต   
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ 

  - ผศ.ดร.จินตนา  กสินันท์ 
  - ผศ.ดร.ชัชวาล  ชุมรักษา 
  - อ.ดร.พัฒนา  ศิริกุลพิพัฒน์ 
 

 

 
ป.เอก-Edtech TSU64 
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บทบาทและหน้าที่ 

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
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บทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
 
1. บทบาทและหน้าที่ต่อมหาวิทยาลัย 
 1.1  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตโดยท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ
ประสานงาน 
 1.2  รับนโยบายด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านกิจการนิสิตไปปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย 
 1.3  เป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร/การเรียนการสอนและปัญหาต่างๆ ของนิสิต
รวมทั้งข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้บริหารและนักวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
2. บทบาทและหน้าที่ต่อนิสิต 
 2.1  ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านวิชาการ เช่น แผนการเรียน การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียน โดย
ก าหนดเวลาให้เข้าพบเพื่อขอค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
 2.2  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัยให้นิสิตควรรู้เพ่ือที่จะปฏิบัติได้
ถูกต้อง 
 2.3  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการที่นิสิตจะพึงได้รับ เช่น ทุนการศึกษา การรักษาพยาบาลเบื้องต้น งาน
พิเศษเพ่ือหารายได้ช่วยเหลือตนเอง 
 2.4  ให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตที่มีปัญหาส่วนตัว เพ่ือการแก้ปัญหาและช่วยนิสิตให้มีการพัฒนาตนเองใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสังคม บุคลิกภาพ 
 2.5  พิจารณาค าร้องต่าง ๆ ของนิสิต และด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 2.6  ให้การรับรองนิสิต เมื่อนิสิตต้องการน าไปแสดงแก่ผู้อื่น 
 2.7  ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือและเพื่อประโยชน์ของนิสิต 
 2.8  เสนอปัญหาต่าง ๆ ของนิสิตต่อคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าคณะ 
 2.9  จัดรวบรวมข้อมูลนิสิตในที่ปรึกษา เช่น ประวัติส่วนตัว การลงทะเบียนวิชาเรียน ผลการเรียนนิสิต 
ปัญหาเรื่องต่าง ๆ ของนิสิต และการช่วยแก้ปัญหาที่พบบ่อยของนิสิตที่ขอรับทุนประเภทต่าง ๆ การเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การเป็นตัวแทนนิสิตปฏิบัติการเฉพาะกิจ เป็นต้น 
 
ข้อปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
1. ข้อปฏิบัติโดยท่ัวไป  
 1.1  ศึกษารายละเอียดในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ทราบกฎระเบียบบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
วิธีด าเนินการข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้ค าปรึกษาแนะน านิสิต 
 1.2  นัดพบนิสิตที่อยู่ในความดูแลทั้งหมดก่อนวันลงทะเบียนเรียน เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติและระเบียบต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนิสิต 
 1.3  นัดพบนิสิตที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด เมื่อทราบผลการเรียนกลางภาคเพ่ือทราบ และแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ของนิสิต 
 1.4  ติดตารางไว้ที่ท างาน เพ่ือให้นิสิตเข้าพบอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 
 1.5  ให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่นิสิตในโครงการพิเศษหรือนิสิตที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ 
 1.6  เขียนบันทึกการพบนิสิตโดยใช้แบบบันทึก 
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 1.7  เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการให้ปรึกษาแนะน านิสิต ให้ขอค าแนะน าจากคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการประจ าคณะ 
 1.8   สนใจติดตามข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆในมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในการให้การปรึกษาแนะน านิสิต 
 1.9  สนใจติดตามข่าวสังคมและการเมือง เพ่ือให้ทันเหตุการณ์ทันสมัยอยู่เสมอ 
 1.10  สนใจที่จะพัฒนาตนเองทั้งในด้านเทคนิคในการให้การปรึกษาและด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้มีลักษณะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ด ี
 1.11  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
2. ข้อปฏิบัติเฉพาะกรณี (การลงทะเบียนเรียน) 
 2.1  อาจารย์ที่ปรึกษาควรนัดนิสิตในที่ปรึกษามาพบก่อนการลงทะเบียนเรียน  เพ่ือปรึกษาหารือให้
ค าแนะน าชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 
 2.2  อาจารย์ที่ปรึกษาต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในวันลงทะเบียน 
 2.3  ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในวันลงทะเบียนได้ ให้มอบหมายอาจารย์อ่ืน
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือประธานสาขาวิชา เพ่ือท าหน้าที่แทนโดยให้แจ้งให้ส านักทะเบียนและนิสิตทราบก่อน 
 2.4  ก่อนลงชื่อในแบบฟอร์มลงทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชา     
ชื่อวิชา กลุ่มผู้เรียนและจ านวนหน่วยกิตในแบบฟอร์มการลงทะเบียน 
 2.5  อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
 2.6  อาจารย์ที่ปรึกษาควรเน้นเรื่องของการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามแผนการเรียนโดยเฉพาะ    
รายวิชาชีพครูเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตของหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาขององค์กรวิชาชีพครู 
 
3. ข้อปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาเฉพาะกรณี (การเพิ่ม-ถอนรายวิชา) 
 3.1  อาจารย์ที่ปรึกษาควรถามถึงสาเหตุของการเพ่ิม-ถอนวิชานั้น ๆ ก่อนการลงชื่อในแบบฟอร์ม 
 3.2  ตรวจสอบว่าการเพิ่ม-ถอน นั้นถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือไม่และเป็นไปตามแผนการเรียน 
และ มคอ.2 หรือไม่ มีความเหมาะสมกับศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่อย่างไร 
 
4. ข้อปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาเฉพาะกรณี (ทุนการศึกษา) 
 4.1  อาจารย์ที่ปรึกษาควรสอบถามความต้องการทุนการศึกษาของนิสิต หาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความ
จ าเป็นที่ต้องให้ความช่วยเหลือและบันทึกข้อมูลเหล่านั้นไว้เพื่อสามารถใช้ได้ทันที 
 4.2 พิจารณาคัดเลือกจัดอันดับนิสิตที่สมควรได้รับทุนการศึกษา เพ่ือเสนอขอรับทุนการศึกษา 
 4.3  บันทึกแจ้งความจ าเป็นและข้อมูลประกอบเกี่ยวกับความต้องการและความจ าเป็นของนิสิตให้
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับทุนการศึกษาทราบ 
 
5. ข้อปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาเฉพาะกรณี (ปัญหาของนิสิต) 
 แนะน าให้นิสิตในที่ปรึกษาไปใช้บริการที่ห้องให้ค าปรึกษา (ED109) คณะศึกษาศาสตร์ หรือฝ่ายกิจการ
นิสิต เมื่อนิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ การเลือกสาขาวิชาเอก หรือปัญหาส่วนตัวที่ต้องการได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ   
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  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังได้ก าหนดบทบาทหน้าที่และข้อปฏิบัติของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการประจ าคณะ ข้อปฏิบัติของผู้บริหารระดับคณบดีและประธานสาขาวิชาตลอดจนระบบการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและการประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ดังนี้ 
 
หน้าที่ของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าคณะ 
 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าคณะ ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย วิชาการเป็น
ประธานและประธานสาขาวิชาหรือผู้แทนประจ าสาขาวิชาในคณะฯหรือคณะผลิตร่วมเป็นกรรมการมีบทบาท
หน้าที่ดังนี้ 
 1.1  ให้ค าปรึกษาแก่คณบดีเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการการบริการและการจัด
กิจกรรมนิสิต 
 1.2 ประสานงานให้ความร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาให้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในคณะ 
 1.3  ประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในคณะ 
 1.4  ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในคณะให้ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ข้อปฏิบัติของผู้บริหาร (คณบดีและประธานสาขาวิชา) 
 1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าคณะ 
 1.2  ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าคณะ 
 1.3 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะ 
 1.4  ร่วมกับคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือหาทางปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 1.5 ชมเชย ยกย่อง ส่งเสริมและให้บ าเหน็จความดีชอบแก่อาจารย์ที่ปรึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี 
 
ข้อปฏิบัติของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าคณะ 
 1) ข้อปฏิบัติก่อนเปิดภาคเรียน 
  1.1  ร่วมกับฝ่ายวิชาการรวบรวบข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ
เป็นประจ า 
  1.2  รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
  1.3  ร่วมกับฝ่ายวิชาการจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้
ทราบหน้าที่บทบาทแนวทางปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค และเพ่ือเพ่ิมเทคนิคและทักษะในการให้ค าปรึกษาแก่
อาจารย์ที่ปรึกษา 
  1.4  จัดนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษาภายหลังการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
 

2)  ข้อปฏิบัติระหว่างภาคการศึกษา 
 2.1  ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลืออาจารย์ที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาของนิสิต 
 2.2  ประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
  2.3  น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.4  รายงานผลการประเมินผลต่อคณบดี 
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 3)  ข้อปฏิบัติก่อนสิ้นสุดภาคเรียน 
 3.1  รวบรวมความส าเร็จและปัญหาจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต 
 3.2  สอบถามและหาข้อเสนอแนะจากนิสิต 
 3.3  ติดตามผลการเรียนของนิสิต 
 3.4  อ่ืน ๆ ตามที่เห็นควรให้ค าปรึกษา 
 
การจัดนิสิตและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 4.1 กลุ่มงานวิชาการฯ ขอรายชื่อคณาจารย์ที่ปรึกษาจากประธานสาขาวิชา/ประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งคณะผลิตร่วม  โดยสาขาวิชาที่ผลิตร่วมจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจากทั้ง 2 คณะ 
 4.2 คณะศึกษาศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการตามรายชื่อที่ได้รับจากประธานสาขาวิชา/
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ระบบ 
 4.3 ให้อาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบนิสิตจนส าเร็จการศึกษา 
 
การประเมินผลระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาควรท าการประเมินผลทั้งกระบวนการด าเนินงาน ( Process 
evaluation) และประเมินผลที่เกิดจากระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (Product evaluation)  
 5.1  การประเมินกระบวนการ การประเมินการด าเนินงานและการประสานงานนั้นควรประเมินเป็น
ประจ าทุก ๆ สองหรือสามปี เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาปรับปรุงการด าเนินงานและการประสานงานของระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 5.2 การประเมินผลที่เกิดจากระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นการประเมินความคิดเห็นของนิสิตต่อการให้
การปรึกษาของอาจารย์ การประเมินผลในกรณีนี้ควรวางแผนการประเมินผลให้รอบคอบโดยให้การศึกษา
เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตก่อนและหลังการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงเวลาของการประเมินในกรณี
ควรห่างกันประมาณสองปีการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตเห็นผลของการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างชัดเจน 
 
คุณลักษณะ ความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณในการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
1.  คุณลักษณะของอาจารย์ท่ีปรึกษาที่ดี 

  1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 1.2  มีความรับผิดชอบ 

1.3 ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนิสิต 
 1.4 มีความรู้กว้างขวางและทันเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

 1.5 มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
 1.6 มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 1.7 มีความเมตตากรุณา 
 1.8 ไวต่อการรับรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว 
 1.9 มีหลักจิตวิทยาในการให้การปรึกษาและรักษาจรรยาบรรณ 
 1.10  มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
 1.11  รู้บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี 
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2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้เกี่ยวกับนิสิตความรู้เรื่องพัฒนาการของวัยรุ่นตอนปลาย การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและจริยธรรม 
 2.2 ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการและการป้องกันปัญหาพฤติกรรม 
 2.3 ความรู้เรื่องปัญหาที่พบบ่อยในนิสิต 
 2.4 ความรู้เรื่องปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวชในนิสิต 
 2.5 ความรู้เรื่องทักษะการให้ค าปรึกษา (Counseling)  
 
3. ทักษะ 
 3.1 ทักษะในการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
  3.1.1 การสร้างสัมพันธภาพ 
  3.1.2 การส ารวจปัญหา 
  3.1.3 การฟัง 
  3.1.4 การให้ก าลังใจ 
  3.1.5 การป้อนข้อมูลย้อนกลับ 
  3.1.6 เทคนิคการปรับพฤติกรรม (behavior modification) 
  3.1.7 การยุติการปรึกษา  
 3.2 ทักษะในการประเมินปัญหาสุขภาพจิตและการส่งต่อ 
 3.3 ทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการและบุคลิกภาพ   
   
4.  จรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 4.1  จะต้องรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตัวของนิสิต กรณีท่ีจ าเป็นต้องน าเรื่องปรึกษากับ
เพ่ือนร่วมงานควรปกปิดหลักฐานการแสดงตัวของนิสิต 
 4.2  จะต้องพยายามช่วยเหลือนิสิตจนสุดความสามารถ หากนิสิตมีปัญหาเกินความสามารถที่จ ะช่วยได้ 
ควรส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/สาขา เพ่ือให้ความช่วยเหลือโดยถูกต้องรวดเร็ว 
 4.3 จะต้องค านึงถึงสวัสดิภาพ ผลเสียที่จะเกิดแก่นิสิตไม่กระท าการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่นิสิตโดนไม่เป็นธรรม และไม่เพิกเฉยหรือบ่ายเบี่ยงในกรณีที่สามารถช่วยเหลือนิสิตได้ 
 4.4  จะต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นิสิตท าให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่น 
 
ปัญหาที่พบบ่อยในนิสิต 
 นิสิตอยู่ในวัยรุ่นตอนปลาย ผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งเป็นวัยที่ผ่านการปรับตัวในหลายเรื่อง เช่น การเรียน ซึ่งการ
เรียนในระดับมหาวิทยาลัยแตกต่างจากการเรียนในโรงเรียน ระบบการเรียนที่ต้องช่วยเหลือตนเองมากขึ้น เรียนรู้
ทางวิชาการ ชีวิต และกิจกรรมต่างๆ นอกหลักสูตร การท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีเพ่ือนที่เป็นเพศเดียวกันและเพ่ือน
ต่างเพศในวิชาชีพเดียวกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วปัญหาของนิสิตมีดังนี้ 
 1. ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 
  1.1 โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) 
  วัยของนิสิตเป็นวัยที่อาจารย์จะเห็นพัฒนาการของบุคลิกภาพอย่างชัดเจน ทั้งนิสัยใจคอ การคิด การ
กระท า จะเป็นรูปแบบที่สม่ าเสมอ จนสามารถคาดการณ์ได้ว่าในเหตุการณ์แบบนี้จะแสดงออกอย่างไร ถ้าการ
เรียนรู้ที่ผ่านมาดี จะมีบุคลิกภาพดีด้วย แต่ในทางตรงข้าม ถ้าชีวิตในวัยเด็กมีปัญหา หรือมีการเรียนรู้แบบผิดๆมา
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ก่อน จะกลายเป็นบุคลิกภาพที่เป็นปัญหา (personality problems) มีลักษณะที่ปรับตัวเข้ากับคนอ่ืนได้ยาก 
เพราะมักเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง เอาแต่ใจตัว เมื่อเกิดข้ึนแล้วไม่ได้แก้ไข จะติดตัวเป็นบุคลิกภาพนั้นไปตลอดชีวิต 
ถ้าเป็นปัญหาในบุคลิกภาพมากจนเกิดผลเสียต่อการด าเนินชีวิต เรียกว่าบุคลิกภาพผิดปกติ (personality 
disorders)  

ลักษณะส ำคัญของบุคลิกภาพผิดปกติ คือมีความผิดปกติในการด าเนินชีวิต การปรับตัว มีลักษณะนิสัย 
และพฤตกิรรมบางอย่างไม่เหมาะสม, ไม่ยืดหยุ่น, ฝังแน่น และไม่รู้ตัวเองว่าบกพร่อง มักโทษคนอ่ืน เอาตัวเองเป็น
ศูนย์กลาง ไม่ปรับตัวเข้าหาคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อม มักจะขอให้คนอ่ืนหรือสิ่งแวดล้อมปรับเข้าหาตนเอง มักมี
ปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เป็นที่ร าคาญ คือรังเกียจของคนรอบข้าง  
  อำกำรของบุคลิกภาพผิดปกติ มักจะเริ่มตั้งแต่เด็ก เห็นชัดเจนตอนวัยรุ่น แล้วฝังแน่นต่อเนื่องไปตลอด
ชีวิต สาเหตุส าคัญ คือ การเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่น การช่วยเหลือเมื่อมีความผิดปกติเกิดข้ึนแล้วท า
ได้ยาก เนื่องจากบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สร้างมานาน จนฝังแน่นลงไปในระบบความคิด ความเชื่อ และความเคยชิน
ของตน การป้องกันโดยการเสริมสร้างการเลี้ยงดูที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งส าคัญกว่า 
  ปัญหาบุคลิกภาพในนิสิตจะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน การคบเพ่ือนและการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม 
โรคบุคลิกภาพผิดปกติท่ีพบบ่อยที่สุดในกลุ่มนิสิตคือ บุคลิกภาพแบบไม่สมวัย ขาดวุฒิภาวะ ขาดความรับผิดชอบ 
หลบเลี่ยงปัญหา ท าให้มีปัญหาการเรียน และปัญหาพฤติกรรมในระหว่างการเรียน และเมื่อจบออกไปเป็นครูแล้ว
มักจะมีปัญหาต่อเนื่องได้อีก โดยเฉพาะปัญหาจริยธรรม 

 
   1.2 โรคความผิดปกติในการปรับตัว (Adjustment Disorders) 
  ลักษณะส ำคัญ คือ มีอาการเกิดข้ึนหลังจากเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง หรือความเครียดในชีวิตประจ าวัน 
(psychosocial stressors) เช่น การย้ายสถานที่เรียน การมีเพ่ือนกลุ่มใหม่ การอยู่หอพัก ฯลฯ อาการเหล่านี้
มักจะเกิดภายใน 3 – 6 เดือน แล้วมักจะหายไปได้เอง โดยนิสิตจะปรับตัวได้ 
  อำกำรที่อาจเกิดข้ึนได้แก่ 
– อารมณ์เครียดวิตกกังวล อาจมีนอนไม่หลับ ปวดหัว ปวดท้อง 
– อารมณ์ซึมเศร้า มีอาการเบื่อหน่าย เซ็ง ไม่มีความสุข สมาธิความจ าเสีย เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ เบื่อเรียน 
หลบเลี่ยงไม่เรียน 
– พฤติกรรม ขาดความรับผิดชอบ ต่อต้าน เที่ยวเตร่ ดื่มเหล้า ใช้สารเสพติด ก้าวร้าว เกเร 
 โดยทั่วไปอาการมักเกิดบ่อยภายใน 6 เดือนแรกของปีที่ 2 หรือ 3 เนื่องจากเรียนมาก สอบบ่อย ต้องออก
ฝึกสอน มีภาระรับผิดชอบสูง อาจารย์สามารถสังเกตได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมอ่ืนๆที่
เปลี่ยนไปจากเดิม ในกลุ่มนิสิตที่คะแนนต่ า เป็นกลุ่มเสี่ยงที่น่าสอดส่องดูแลช่วยเหลือ เพราะผลการเรียนที่เป็น
ปัญหาอาจเป็นเหตุให้เครียดมากข้ึน หรืออาจเป็นผลตามมาจากความผิดปกติในการปรับตัว  ในช่วงที่ต้องออกฝึก
ปฏิบัติการสอน นิสิตบางคนอาจจะมีปัญหาในการปรับตัวมากเนื่องจากการเรียนเปลี่ยนไปเป็นแบบการฝึก
ปฏิบัติการสอน นิสิตบางคนขาดทักษะสังคม การสื่อสาร ไม่ชอบวิชาชีพครูจะรู้สึกไม่สนุกกับการท างาน ซึ่งอาจ
เกิดโรคนี้ได้ในช่วง 6 เดือนแรกเช่นกัน 
 
   1.3 โรคเครียด (Psychosomatic Disorders) 
  ลักษณะส ำคัญ คือ มีอาการทางร่างกายซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบ
ภูมิคุ้มกันโรค หรือระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งแปรปรวนไปตามความเครียด 
   อำกำรทางร่างกาย อาจเกิดได้หลายระบบ ได้แก่ 
• ระบบทางเดินอาหาร เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร อาการท้องเสีย อาการท้องผูก อาเจียน 
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• ระบบกล้ามเนื้อ เกิดอาการกล้ามเนื้อเกร็งแข็งตัว และเจ็บปวดตามบริเวณศีรษะ คอ หลัง หรืออาจเกิดอาการ
กล้ามเนื้อกระตุก มือสั่น 
• ระบบไหลเวียนของเลือด ท าให้เกิดอาการใจสั่น หลอดเลือดหัวใจตีบ ความดันโลหิตสูง 
• ระบบทางเดินปัสสาวะ ท าให้เกิดอาการปัสสาวะบ่อย 
• ระบบภูมิคุ้มกันโรค ท าให้ร่างกายขาดภูมิต้านทางโรค จนเกิดเป็นโรคต่างๆ ง่าย ได้แก่ โรคไข้หวัด โรคเริม 
   อาการของระบบต่างๆ นี้มักจะเกิดขึ้นเวลามีความเครียด และจะหายไปเมื่อหมดความเครียด แต่อาการ
ทางร่างกายบางอย่างอาจเกิดขึ้นเรื้อรัง และไม่หายไปถึงแม้จะไม่มีความเครียด เช่น โรคแผลในกระเพาะอาการ 
การรักษาโรคเครียด ต้องใช้ยาช่วยลดอาการทางร่างกาย แก้ไขสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป ใช้ยาลดความเครียด 
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินชีวิต และการปรับตัวให้สมดุล มีวิธีการผ่อนคลายความเครียดด้วยตัวเอง เช่น ท าสมาธิ 
หรือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

 
   1.4 โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder) 
    เป็นโรคทางอารมณ์แบบหนึ่ง ซึ่งมีอาการอารมณ์ซึมเศร้า ไม่แจ่มใสร่าเริงเหมือนเดิม ไม่มีความสุข เบื่อ
อาหารน้ าหนักลด นอนไม่หลับ สมาธิความจ าเสียไป ความคิดและการเคลื่อนไหวช้าลง รู้สึกตัวเองไร้ค่า-ผิด เบื่อ
ชีวิต และคิดอยากตาย คนที่เป็นโรคนี้จะรู้สึกว่าตนเองเปลี่ยนแปลงไปมากอย่างรวดเร็ว โดยอาจไม่มีสาเหตุทาง
จิตใจ สังคมมาก่อนเลย 
  อำกำรที่น่าเป็นห่วงมาก คือ ความคิดอยากตาย หรือพยายามฆ่าตัวตาย ดังนั้นถ้าพบว่านิสิตเริ่มมีอาการ
ตั้งแต่เริ่มแรก อย่าได้นิ่งนอนใจ เพราะโรคนี้รักษาให้หายได้ดังเดิม 
  การรักษา ใช้ยาต้านโรคซึมเศร้า ร่วมกับจิตบ าบัด และการปรับสิ่งแวดล้อม ผลการรักษาดีมาก มักจะหาย
ได้เป็นปกติ โดยใช้ยาต้านโรคซึมเศร้าเพ่ือป้องกันต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 1 ปี 
 
   1.5 โรคประสาท (Anxiety Disorders) 
  อำกำรส ำคัญ คือ ความเครียดและวิตกกังวล โรคประสาทที่พบบ่อย ได้แก่ 
• โรคประสาทวิตกกังวล หรือโรคกังวล (Generalized Anxiety Disorder) มีอาการวิตกกังวลทั่วๆ ไปทุกเรื่อง 
เป็นเรื้อรัง มีอาการระบบประสาทอัตโนมัติ อาการของระบบกล้ามเนื้อ 
• โรคประสาทซึมเศร้า (Dysthymia) มีอาการซึมเศร้าเรื้อรัง 
• โรคประสาทย้ าคิดย้ าท า (Obsessive-compulsive Disorder) มีอาการย้ าคิดย้ าท า 
• โรคกลัว (Phobic Disorders) มีอาการกลัวอย่างไม่สมเหตุสมผล 
โรคประสาททุกโรค มักเป็นเรื้อรัง รักษาได้ยาก การรักษาใช้ยารักษาตามอาการร่วมกับจิตบ าบัด 
 
   1.6 โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
 อำกำรส าคัญคือเป็นโรคจิต หลงผิด หูแว่ว ไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง อารมณ์ และพฤติกรรมผิดปกติ 
มีการกระท าแปลกๆ ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ  
  อำกำรหลงผิด อาจมีหวาดระแวง ความเชื่อแปลกๆ ความรู้สึกว่าตนเองผิดปกติ 
การรักษาโรคนี้ ใช้ยาต้านโรคจิตเป็นหลัก ผลการรักษาอาจดี สามารถกลับไปเรียนได้เหมือนเดิม แต่ส่วนหนึ่งจะ
เป็นเรื้อรัง 
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   1.7 ภาวะรักร่วมเพศ (Homosexualism) 
  ลักษณะส ำคัญ คือ มีความพึงพอใจทางเพศกับเพศเดียวกันเอง เพศชาย เรียกว่าเกย์ (เกย์คิง และเกย์
ควีน หรือตุ๊ดแต๋ว) เพศหญิง เรียกว่าเลสเบี้ยน (ทอม ดี้) ได้ทั้งสองเพศ เรียกว่า Bisexualism 
  ภำวะรักร่วมเพศมิใช่โรค และไม่สามารถรักษาได้ ผู้ที่เป็นมักจะเผชิญกับปัญหาในการด าเนินชีวิต
มากกว่าธรรมดา การช่วยเหลือมักเป็นแนวทางการปรับตัวและด าเนินชีวิตที่เหมาะสม การแสดงออกและเปิดเผย
ตัวเอง การแก้ไขปัญหาในชีวิต ต้องการคนที่เข้าใจให้ก าลังใจ ไม่พยายามแก้ไขให้เขาเปลี่ยนเป็นพึงพอใจเพศ
ตรงกันข้าม และช่วยให้คนในครอบครัวยอมรับ 
 

  1.8 โรคพฤติกรรมผิดปกติ (Conduct Disorder) 
       พฤติกรรมผิดปกติในนิสิตมักไม่ก้าวร้าวรุนแรงด้วยก าลัง แต่อาจท าผิดกฎเกณฑ์ของผู้ใหญ่ ในเรื่อง
ระเบียบวินัย ปัจจัยที่เป็นสาเหตุอาจเกิดจากทางร่างกาย และจิตใจสังคมหลายประการ อาการส าคัญ คือ หลบ
เลี่ยง ไม่เรียน เที่ยวกลางคืน ขโมย โกหก เอาเปรียบ หลอกลวง ขาดการยับยั้งใจทางเพศ ล่วงเกินทางเพศ ใช้สาร
เสพติด ติดการพนัน ละเมิดกฎเกณฑ์และสิทธิ์ผู้อื่น 
     พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขจะกลายเป็นบุคลิกภาพแบบอันธพาล (Antisocial personality 
disorder) โรคนี้มักมีอาการเริ่มต้นมานานแล้วตั้งแต่เด็กหรือวัยรุ่น โดยก่อปัญหาพฤติกรรมที่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 
โดยตนเองพอใจ อาการดังกล่าวนี้มักเกิดขึ้นต่อเนื่องมานานพอสมควร โดยสัมพันธ์กับปัญหาในครอบครัว การ
เลี้ยงดู ปัญหาอารมณ์ พฤติกรรมแบบนี้บางคนเริ่มเป็นมาตั้งแต่เด็ก แล้วมาเห็นชัดเจนรุนแรงในวัยรุ่น แต่บางคน
เริ่มมีอาการในวัยรุ่นนี้เอง ท าให้ไม่สามารถเรียนหนังสือได้ 
  ในกลุ่มนิสิตอาจพบความผิดปกติแบบนี้ได้ แต่ไม่ค่อยรุนแรงมาก อาจมีพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การ
ทุจริตในการสอบ ลักขโมย โกหก หลอกลวง ขาดความรับผิดชอบ หนีเรียน เที่ยวกลางคืน มีเพศสัมพันธ์แบบ
อันตราย ดื่มเหล้า ใช้สารเสพติด ติดการพนัน นิสิตมักสามารถปิดบังพฤติกรรมเหล่านี้ไว้ได้ แม้แต่เพ่ือนยังไม่มีใคร
จับได้ แต่เมื่อจบไปเป็นครูแล้วมักไปกระท าความผิดทางจริยธรรม หรือความผิดทางกฎหมายได้ 
   

1.9 โรคติดสารเสพติด (Substance Use Disorder) 
 อำกำรส ำคัญ คือ ใช้สารเสพติดซ้ าๆ จนเป็นอันตรายต่อตนเอง ไม่สามารถเลิกได้ ต้องใช้ขนาดมากขึ้น  

และเม่ือขาดสารนี้จะเกิดอาการอยากยา หรืออาการลงแดงยาเสพติดที่นิสิตใช้มาก ได้แก่ เหล้า บุหรี่ ยาบ้า กัญชา 
เมื่อใช้นานๆ ร่างกายและจิตใจจะเสื่อมลง ท าให้เรียนหนังสือไม่ได้ 
เหล้า มักเริ่มต้นจากการชักชวน ทดลองในสังคม กลุ่มเพ่ือน รุ่นพี่ อาจารย์ เมื่อลองแล้วพบว่าช่วยให้สนุก เป็นที่
ยอมรับ คลายเครียด คลายเศร้า การใช้จะมากข้ึน บ่อยขึ้นจนเกิดปัญหาต่อการเรียน ถ้ามีนิสัยดื่มมากนานๆมักจะ
กลายเป็นการติดเหล้าในอนาคต 
ยาบ้า มักเริ่มจากการใช้เพื่อให้อ่านหนังสือก่อนสอบได้ทันเวลา ใช้เพื่อไม่ให้ง่วง และใช้เวลาไปเที่ยว สนุกสนาน
กับเพ่ือนฝูง บางคนใช้เพื่อรักษาอาการเบื่อ เศร้าของตนเอง เมื่อใช้บ่อยครั้งจะติดได้ 
การรักษาท าได้ค่อนข้างยาก แม้รักษาหายแล้วโอกาสกลับใช้ใหม่อีกยังมีสูงการช่วยเหลือที่ดีคือการป้องกันไม่ให้ใช้ 
หรือควบคุมไม่ให้มากจนเสี่ยงต่อการติด หากิจกรรมทดแทนเพื่อคลายเครียด สนุกสนาน เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน 
 
   1.10 โรคจิตเวชท่ีมีสาเหตุทางกาย (Organic Mental Disorders) 
  อาการส าคัญ คือ สมองมีการท างานสับสน ท าให้คิด หรือตัดสินใจไม่ดี ความจ าไม่ดี สติสัมปชัญญะขึ้นๆ 
ลงๆ มีอาการทางจิตประสาทได้ทุกรูปแบบ โรคนี้เกิดจากโรคทางกาย ที่มีผลต่อระบบประสาท ได้แก่ โรคจิตที่เกิด
จากการใช้ยาบ้าหรือยาเสพติดตัวอ่ืนๆ การช่วยเหลือ รักษาโรคทางกายต้นเหตุ และ ให้ยาทางจิตเวชรักษาตาม
อาการ 
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 2. ปัญหาในการปรับตัวกับเพื่อนและเพื่อนต่างเพศ  
 นิสิตที่มีปัญหาในการปรับตัวกับเพ่ือนมักมีปัญหาในบุคลิกภาพส่วนตัวอยู่แล้ว ท าให้ขาดความเข้าใจ-เห็น
อกเห็นใจคนอ่ืน เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง และไม่ปรับตัวเองให้เข้ากับเพื่อน ในที่สุดก็จะเป็นที่รังเกียจของเพ่ือน ไม่
มีใครยอมคบด้วย เพราะคบค้าสมาคมด้วยก็ไม่มีความสุข นิสิตบางคนอาจขาดทักษะในการเข้าสังคมในการคบ
เพ่ือน ท าให้เครียดเวลาต้องปรับตัวกับเพ่ือนใหม่ๆ ชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีเพ่ือน ต้องท างาน
ร่วมกับคนอ่ืน คนที่ไม่มีเพ่ือนจะกลายเป็นคนโดดเดี่ยว เหงา และขาดความสุขในชีวิต 
  เมื่อมีความสนใจในเพ่ือนต่างเพศ นิสิตหลายคนก็ขาดทักษะในการมีแฟน วางตัวไม่ถูก ไม่รู้ว่าจะท าให้
เพศตรงข้ามพอใจได้อย่างไร บางคนขาดการควบคุมตนเอง เสียหน้าที่ของการเรียน หรืออาจมีเพศสัมพันธ์-
ตั้งครรภ์-ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การมีเพ่ือนในวัยนี้ จะช่วยพัฒนาเอกลักษณ์ของตนเอง อาจารย์ควร
สนใจสอบถามนิสิตเรื่องเพ่ือนหรือแฟนด้วยเสมอ ติดตามการคบเพ่ือน การวางตัว การปรับตัว การแก้ปัญหาใน
สังคม และให้ความสนใจเป็นพิเศษกับนิสิตที่เก็บตัวไม่มีเพ่ือน 
 
 3.  ปัญหาการเรียน 
  นิสิตมักมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนหลายรูปแบบดังนี้ 
   1. เครียดเรื่องการเรียน 
   2. เรียนไม่รู้เรื่อง ผลการเรียนตกต่ า 
   3. ไม่สนใจการเรียน ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   4. หนีเรียน 
   5. เรียนไม่เป็น 
   6. เบื่อเรียน เรียนผิดทาง ไม่ตรงกับเอกลักษณ์ของตน อยากลาออกไปเรียนอย่างอ่ืน 
ส่วนใหญ่นิสิตที่มีปัญหาการเรียน มักมีปัญหาในบุคลิกภาพของตนเองอยู่ก่อน ท าให้ไม่สามารถปรับตัวเองกับการ
เรียนได้  
 
  4. ปัญหาเศรษฐกิจ ติดเกมส์หรือการพนัน ครอบครัวยากจนหรือมีปัญหาหนี้สิน 
  นิสิตบางคนขาดแคลนเงินเนื่องจากสภาพครอบครัวยากจนขัดสนเงินทองจริงๆ บางคนพ่อแม่ประสบ
ปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในขณะนิสิตก าลังเรียน ท าให้ขาดเงินใช้จ่าย ปัญหาเศรษฐกิจ มักท าให้นิสิตเครียด 
วิตกกังวล หรือซึมเศร้าด้วย เป็นปัญหาในการเรียนตามมา ปัญหาครอบครัวก็เป็นปัญหาใหญ่ที่รบกวนจิตใจนิสิต
เช่นกัน ถึงแม้จะไม่สนิทกับครอบครัวเหมือนเดิม แต่นิสิตก็ยังคงอดเป็นห่วงกังวลกับปัญหาในครอบครัวไม่ได้ 
ครอบครัวที่มีปัญหาเรื้อรังมานาน นิสิตอาจถูกกระทบมาตั้งแต่เด็ก และกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพต่อเนื่องมาด้วย 
อาจารย์อาจช่วยโดยการหางานพิเศษในมหาวิทยาลัย หรือแนะน าแหล่งทุนการศึกษาให้กับนิสิต 
 
 5. ปัญหาครอบครัว พ่อแม่พี่น้องมีปัญหา หรือโรคทางจิตเวชท่ีถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
  นิสิตบางคนมีโรคประจ าตัวทางร่ายกาย หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางกายได้ง่าย เช่น อุบัติเหตุ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคอ้วน นิสิตบางคนไม่ค่อยดูแลสุขภาพทางกายตัวเอง สมรรถภาพทางกายต่ า ร่างกาย
ไม่แข็งแรง ท าให้ป่วยบ่อย กลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตติดตามมาได้อีกด้วย  
  โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มักเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ขาดการยับยั้งชั่งใจ ไม่ได้ยั้งคิดให้รอบคอบ 
ขาดการไตร่ตรอง ท าตามอารมณ์เพศ หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสารเสพติด 
  อาจารย์ทีปรึกษาที่ใกล้ชิดกับนิสิต สามารถใช้ความสัมพันธ์พ้ืนฐานนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการติดตาม 
ชี้แนะ ป้องกัน และรีบแก้ปัญหาทันที มิให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน 



26 
 

  

 

 

 

 

ระบบ/กลไกการให้ค าปรึกษา 

ทางวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ 
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ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  
(ในสถานการณ์ปกติ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานวิชาการฯ ขอรายชื่อคณาจารย์ที่ปรึกษาจากประธานสาขาวิชา/ประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งคณะผลิตร่วม 

หมายเหตุ  สาขาวิชาที่ผลิตร่วมจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจากท้ัง 2 คณะ 

คณะศึกษาศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการตามรายชื่อที่ได้รับจากประธานสาขาวิชา/
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าสู่ระบบ 

ก าหนดวัน และสถานที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนิสิตในวันปฐมนิเทศนิสิต 

อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 

การจัดแผนการเรียน 

การให้ค าปรึกษา/ 
 การพัฒนา/การแก้ปัญหา 

 

วิชาการ 

วิชาชีพ 

วิชาชีวิต 

ประสานงานกับกลุ่มงาน
วิชาการฯ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ตลอดระยะเวลา 
การเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ 

ประเมินผลการให้ค าปรึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนเพ่ือการพัฒนา (ทุกปีการศึกษา) 

อ่ืนๆ 

ปฐมนิเทศและให้ความรู้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ทบทวนระบบ 
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ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  
(ในสถานการณ์โรคระบาด) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานวิชาการฯ ขอรายชื่อคณาจารย์ที่ปรึกษาจากประธานสาขาวิชา/ประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งคณะผลิตร่วม 

หมายเหตุ  สาขาวิชาที่ผลิตร่วมจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจากท้ัง 2 คณะ 

คณะศึกษาศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการตามรายชื่อที่ได้รับจากประธานสาขาวิชา/
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าสู่ระบบ 

ก าหนดช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนิสิตในวันลงทะเบียน 

อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 

ประสานงานกับกลุ่มงาน
วิชาการฯ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินผลการให้ค าปรึกษาเมื่อสิ้นสุดภาค
เรียนเพ่ือการพัฒนา (ทุกปีการศึกษา) 

ทบทวนระบบ 



29 
 

 
 

 

 

ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา 

ทางวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ 
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ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาท าความรู้จักนิสิตและสร้างสัมพันธภาพ 

ชี้แจงวิธีการให้ค าปรึกษา ตลอดจนช่องทางการให้ค าปรึกษา 

นัดหมายการให้ค าปรึกษา 
 

ด าเนินการให้ค าปรึกษานิสิตในที่ปรึกษาด้วยช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่าย  
อาทิ FB / Line / E-mail / Face to Face 

บันทึกและสรุปผลการให้ค าปรึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
ผลการให้ค าปรึกษา 

ติดตามผล/ปรับปรุงการให้ค าปรึกษา 
 

วางแผนการให้ค าปรึกษาในปีการศึกษาถัดไป 

ทบทวนระบบ 



31 
 

 
 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับอาจารย ์

ที่ปรึกษาทางวิชาการ  
-  แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
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วัน/เดือน/ปี ชื่อ – สกุล/กลุ่มนิสิต ที่ให้ค าปรึกษา เรื่อง/ประเด็นการให้ค าปรึกษา ช่องทางการให้ 

ค าปรึกษา 

การติดตาม/ผลที่ได้จาก 

การให้ค าปรึกษา 

การนัดครั้งถัดไป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
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ภาคผนวก  
 -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ   

   ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559  
 -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ   

   ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
- อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวทิยาลัยทักษณิ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษณิ 
ว่าด้วย  การศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2559 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ว�าด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
................................................................................ 

เพ่ือให	การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป�นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน$ต%อนิสิต และ
เป�นไปตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห%งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2559 
จึงออกข	อบังคับไว	ดังต%อไปนี้  

ข	อ ๑  ข	อบังคับนี้ เรียกว%า “ข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559” 

ข	อ ๒  ให	ใช	ข	อบังคับนี้ต้ังแต%วันถัดจากวันประกาศเป�นต	นไป และใช	สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี   
ท่ีเริ่มเข	าศึกษาต้ังแต%ปBการศึกษา ๒๕๕๙ เป�นต	นไป 

ข	อ 3  ให	ข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และท่ี 
แก	ไขเพ่ิมเติม ยังมีผลบังคับใช	กับนิสิตท่ีเริ่มเข	าศึกษาก%อนปBการศึกษา 2559 ในข	อท่ีว%าด	วยการจําแนกสภาพ
นิสิต การพ	นสภาพนิสิต และการอนุมัติให	ปริญญาจนกว%านิสิตดังกล%าวจะสําเร็จการศึกษาหรือพ	นจากสภาพ
การเป�นนิสิต  

ข	อ 4 ให	ยกเลิกข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ฉบับ
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 และข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559 (แก	ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) ฉบับลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2559  โดยให	ใช	ข	อบังคับฉบับนี้แทน 

ข	อ 5  การดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงไม%ได	กําหนดไว	ในข	อบังคับนี้ 
และไม%ได	มีข	อบังคับ หรือระเบียบอ่ืนใดกําหนดไว	 ให	นําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเป�นรายกรณี และแจ	งผล
การพิจารณาให	สภามหาวิทยาลัยทราบ 

ข	อ 6  ในข	อบังคับนี้  
 “ส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า ส%วนงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีภารกิจหลักด	านการจัด

การศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  
 “อธิการบดี” หมายความว%า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 “หัวหน	าส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า หัวหน	าส%วนงาน ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีภารกิจ

หลักด	านการจัดการศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 “หัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา” หมายความว%า หัวหน	าภาควิชาหรือประธาน

สาขาวิชาท่ีหัวหน	าส%วนงานวิชาการมอบหมายให	ปฏิบัติหน	าท่ีลักษณะเดียวกับหัวหน	าภาควิชา 
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 “คณะกรรมการผู	รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว%า คณะกรรมการท่ีส%วนงานวิชาการ
แต%งต้ังจากอาจารย$ประจําหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติเป�นไปตามเกณฑ$มาตรฐาน  

 “อาจารย$ประจํา” หมายความว%า ผู 	ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีหน	าท่ีหลักทางด	าน 
การสอนและการวิจัย 

 “ประธานหลักสูตร” หมายความว%า ผู	รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งท่ีส%วนงานวิชาการแต%งต้ัง  

 “อาจารย$ท่ีปรึกษา” หมายความว%า อาจารย$ท่ีปรึกษาทางวิชาการของนิสิต 
 “นิสิต” หมายความว%า นิสิตระดับปริญญาตรีและให	หมายความรวมถึงนิสิต นักศึกษาจาก

สถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 “นายทะเบียน” หมายความว%า ผู 	ท่ีมหาวิทยาลัยแต%งต้ังให	ควบคุมดูแลทะเบียนนิสิตของ

วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย  
 “งานทะเบียนนิสิต” หมายความว%า หน%วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียน

นิสิตของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี  ๑ 
ประเภทนิสิตและระบบการศึกษา 

 
ข	อ 7  ประเภทของนิสิต แบ%งออกเป�น ๔ ประเภท ดังนี้  

7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบการศึกษา
ภาคปกติ ซ่ึงเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส%วนก็ได	 

7.๒ นิสิตภาคสมทบ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคสมทบ ซ่ึงเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส%วนก็ได	 

7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเรียน โดยมีเง่ือนไขตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

7.๔ นิสิตอาคันตุกะ หมายถึง นิสิตจากสถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ี
มหาวิทยาลัยเปTดสอน 

ข	อ 8  ระบบการศึกษา 
ใช	ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปBการศึกษาให	จัดการศึกษา ดังนี้ 
8.๑ การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ แบ%งออกเป�น ๒ ภาคเรียน ประกอบด	วย 

ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร	อน โดยถือเป�นภาคเรียนหนึ่งของปBการ
ศึกษาด	วยก็ได	 

8.๒ การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคสมทบแบ%งออกเป�น ๓ ภาคเรียน ประกอบด	วย 
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และภาคเรียนฤดูร	อน 

8.๓ ภาครียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ให	มีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไม%น	อยกว%า ๑๘ 
สัปดาห$ โดยให	มีระยะเวลาเรียน ไม%น	อยกว%า ๑๕ สัปดาห$ 

8.๔ ภาคเรียนฤดูร	อน ให	มีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแต%ละรายวิชาเท%ากับจํานวนชั่วโมง 
การเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ หรือภาคเรียนท่ี ๒ 
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8.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปBการศึกษาให	นับช%วงเวลาท่ีมีภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และ
ภาคเรียนฤดูร	อนต%อเนื่องกัน 

ข	อ 9  “หน%วยกิต” หมายถึง หน%วยท่ีแสดงปริมาณการศึกษาท่ีกําหนดไว	ในหลักสูตรในระบบ
ทวิภาค 

9.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช	เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปVญหา ไม%น	อยกว%า ๑๕ ชั่วโมงต%อ
ภาคการศึกษาปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

9.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช	เวลาฝXกหรือทดลอง ไม%น	อยกว%า ๓๐ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษา
ปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

9.๓ การฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ท่ีใช	เวลาฝXกไม%น	อยกว%า ๔๕ ชั่วโมงต%อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

9.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได	รับมอบหมาย ท่ีใช	เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ไม%น	อยกว%า ๔๕ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

 
หมวดท่ี  ๒ 

หลักสูตรการศึกษา 
 

ข	อ 10  ให	จัดหลักสูตรการศึกษา  ดังนี้  
10.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๑๒๐ หน%วยกิต  
10.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๑๕๐ หน%วยกิต  
10.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) ให	มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๑๘๐ หน%วยกิต  
10.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๗๒ หนวยกิต 

ข	อ 11  กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้  
11.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) ให	ใช	ระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิน ๘ ปBการศึกษา

สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ  
11.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) ให	ใช	ระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิน ๑๐ ปBการศึกษา

สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๕ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ 
11.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) ให	ใช	ระยะเวลาการศึกษาไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษา

สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย%างมากไม%เกิน ๑๘ ปBการศึกษา สําหรับหลักสูตรการศึกษา 
ภาคสมทบ 

11.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) ให	ใช	ระยะเวลาศึกษาอย%างมากไม%เกิน ๔ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย%างมากไม%เกิน ๖ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ 
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หมวดท่ี  ๓ 
การรับเข�าเป-นนิสิต 

 
ข	อ 12  ผู	สมัครเข	าเป�นนิสิตจะต	องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังต%อไปนี้  

12.๑ สําเร็จการศึกษาไม%ตํ่ากว%าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%าท่ีมหาวิทยาลัย
รับรองเพ่ือเข	าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในส%วนงานวิชาการใดส%วนงานวิชาการหนึ่ง 
ตามระเบียบหรือเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือ  

12.๒ สําเร็จการศึกษาไม%ตํ่ากว%าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท%าท่ีมหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือ
เข	าศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยในส%วนงานวิชาการใด  
ส%วนงานวิชาการหนึ่ง ตามระเบียบหรือเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

12.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให 	ผู 	มีประสบการณ $สูงแต %ไม %สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เข 	าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได 	ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

12.๔ เป�นผู	มีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
12.๕ ไม%เป�นโรคติดต%อร	ายแรง ซ่ึงเป�นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือเป�นโรคท่ีจะเป�นอุปสรรคต%อ

การศึกษา 
12.๖ ไม%เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติผิดทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใด 

ข	อ 13  การรับผู	สมัครเข	าเป�นนิสิต ทําได	ดังนี้  
13.๑ สอบคัดเลือก  
13.๒ คัดเลือก  
13.๓ รับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
13.๔ รับเข	าตามข	อตกลงหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจประกาศกําหนดเง่ือนไข หรือวิธีปฏิบัติในการรับผู	สมัครเข	าเป�นนิสิตเพ่ิมเติมจาก
ข	างต	นได	 

ข	อ 14  การข้ึนทะเบียนเป�นนิสิต 
14.๑ ผู	ท่ีจะข้ึนทะเบียนเป�นนิสิตต	องเป�นผู	ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตตามข	อ 13  
14.๒ ผู	สมัครท่ีได	รับการคัดเลือกให	เข	าเป�นนิสิตประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วน

งานวิชาการใด จะต	องข้ึนทะเบียนเป�นนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วนงานวิชาการนั้น  
14.๓ ผู	ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตจะมีสภาพเป�นนิสิตโดยสมบูรณ$ก็ต%อเม่ือได	รายงานตัว

เป�นนิสิต พร	อมชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน และหรือค%าธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะไม%คืนเงินค%าบํารุงการศึกษา ค%าเล%าเรียน หรือค%าธรรมเนียมต%าง ๆ ให	 
ไม%ว%ากรณีใด ๆ 
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14.๔ ผู	 ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตจะต	องแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวให	เป�นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

กรณีท่ีไม%สามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได	 ให	ส%งเอกสารล%าช	าภายใน ๑๐ วันทํา
การนับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กรณีท่ีนิสิตไม%สามารถแสดงหลักฐานได	ให	นายทะเบียนเพิกถอนการ
รายงานตัวของบุคคลนั้น เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ต	องระบุวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
อย%างช	าไม%เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให	เป�นวันรายงานตัว 

14.๕ ผู 	ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตไม%สามารถรายงานตัวเป�นนิสิตตามวันเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตให	รายงานตัวเป�นนิสิตได	ภายใน ๗ วัน ท้ังนี้นิสิตต	องชําระ
เงินค%ารายงานตัวช	าตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวดท่ี  ๔ 
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน 

 
ข	อ ๑5  การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร%วมกัน ดังนี้ 

15.๑ การศึกษาแบบเต็มเวลา ให	ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒  
ไม%น	อยกว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต 

15.๒ การศึกษาแบบไม%เต็มเวลา ให	ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และ
ภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต 

15.๓ การศึกษาแบบเฉพาะบางช%วงเวลา เป�นการจัดการศึกษาในบางช%วงเวลาของ 
ปBการศึกษา ตามหลักเกณฑ$ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๔ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป�นการจัดการศึกษาโดยใช	การสอน
ทางไกลผ%านระบบการสื่อสารหรือเครือข%ายสารสนเทศต%าง ๆ ตามหลักเกณฑ$ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๕ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป�นการจัดการศึกษาเป�นรายวิชาหรือ
กลุ%มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเป�นไปตามหลักเกณฑ$ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๖ การศึกษาแบบนานาชาติ เป�นการจัดการศึกษาโดยใช	ภาษาต%างประเทศท้ังหมด                
ซ่ึงอาจจะเป�นความร%วมมือระหว%างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน%วยงานในประเทศ หรือต%างประเทศ 
และมีการจัดการท่ีมีมาตรฐานเช%นเดียวกับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๗ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
15.๘ การศึกษาเพ่ือรับปริญญาท่ีสอง ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
15.๙ รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว%าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข	อ 16  การลงทะเบียนเรียน  
16.๑ กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต%ละภาคเรียนให 	เป�นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย  
16.๒ รายวิชาใดท่ีกําหนดให	เรียนบุรพวิชา นิสิตจะต	องเรียนรายวิชานั้นแล	ว และสอบได	

ระดับข้ัน  
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16.๓ รายวิชาใดท่ีกําหนดให	เรียนควบคู% นิสิตต	องลงทะเบียนรายวิชาควบคู%พร	อมกัน  
หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะต	องงดเรียนรายวิชาควบคู%ในคราวเดียวกันด	วย หากไม%งดเรียน
รายวิชาควบคู%งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต%อเนื่องควบคู%นั้นทันที เว	นแต%ได	รับการอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงาน
วิชาการท่ีรายวิชาสังกัด 

16.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ$ต%อเม่ือได	ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน
ของมหาวิทยาลัยเรียบร	อยแล	ว นิสิตผู 	ใดชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน ภายหลังจากวันท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด จะต	องชําระเงินค%าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย  

กรณีท่ีนิสิตท่ีไม%ได	ลงทะเบียนโดยสมบูรณ$ในภาคเรียนใด ภายในกําหนดวันตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย จะไม%มีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เว	นแต%จะได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับ
มอบหมายเป�นราย ๆ ไป 

16.๕ จํานวนหน%วยกิตในแต%ละภาคเรียน 
16.๕.๑ นิสิตภาคปกติ  

16.๕.๑.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน
ท่ี ๒ ไม%ตํ่ากว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเว	นใน 
ภาคเรียนท่ีลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา  

16.๕.๑.๒ นิสิตสภาพรอพินิจลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน 
ท่ี ๒ ไม%เกิน ๑๘ หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ท่ีกําหนดต	องได	รับอนุมัติจากอาจารย$ท่ีปรึกษา 
และหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ท้ังนี้ต	องไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน  
๙ หน%วยกิต  

16.๕.๒ นิสิตภาคสมทบ 
16.๕.๒.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน

ท่ี ๒ ไม%ตํ่ากว%า 9 หน%วยกิต และไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเว	นใน
ภาคเรียนท่ีลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา 

16.๕.๒.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และ 
ภาคเรียนท่ี ๒ ไม%เกิน 18 หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ท่ีกําหนดต	องได	รับอนุมัติจากอาจารย$ 
ท่ีปรึกษา และหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ท้ังนี้ไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน  
ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต 

16.๕.๓ ในภาคเรียนท่ีนิสิตจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเท%ากับหน%วยกิตท่ี
เหลือ ซ่ึงตํ่ากว%าเกณฑ$ท่ีกําหนดได	 

16.๕.๔ นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบสามารถลงทะเบียนเรียนร%วมกันได	 
ต%อเม่ือได	รับการยินยอมจากหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด และได	รับอนุมัติจาก
หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และจํานวนหน%วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน จะต	องเป�นไปตามเกณฑ$  
ข	อ 16.๕ ท้ังนี้นิสิตภาคปกติต	องชําระเงินค%าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนร%วมตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย   

16.๖ นิสิตสามารถลงทะเบียนในรายวิชาต%าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในระดับเดียวกัน
และสามารถนํารายวิชาดังกล%าวมาเป�นส%วนหนึ่งของหลักสูตรท้ังนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู	รับผิดชอบหลักสูตรท่ีรายวิชานั้นสังกัด หัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด และ
หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรนั้นสังกัด 
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ข	อ 17  การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู	 โดยไม%นับหน%วยกิตรวมเข	าในจํานวนหน%วยกิตในภาคเรียนและจํานวนหน%วยกิตตาม
หลักสูตร ต	องดําเนินการดังนี้  

17.๑ นิสิตต	องได	รับความเห็นชอบจากอาจารย$ผู	สอนในรายวิชานั้น โดยได	รับอนุมัติจาก
อาจารย$ท่ีปรึกษา และหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีนิสิตสังกัด แล	วแจ	งให	งานทะเบียนทราบ 

17.๒ ให	งานทะเบียนบันทึกลงในใบแสดงผลการเรียนใน ช%องผลการเรียนว%า “AUD” 
เฉพาะผู	ท่ีผ%านการประเมินจากอาจารย$ผู	สอน และมีเวลาเรียนไม%น	อยกว%า ร	อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด
ของรายวิชานั้น 

17.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให	บุคคลภายนอกท่ีไม%ใช%นิสิตของมหาวิทยาลัยเข	าเรียนบาง
วิชาเป�นกรณีพิเศษ โดยเป�นไปตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข	อ 18  การขอเพ่ิมและขอถอนรายวิชา  
18.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาหลังสิ้นสุด ตามข	อ 16.๑ นิสิตต	องได	รับอนุมัติจากอาจารย$

ผู	สอน อาจารย$ท่ีปรึกษา และหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด แล	วแจ	งให	นายทะเบียนทราบ โดยนิสิตต	อง
ชําระเงินค%าขอเพ่ิมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห$แรกนับจากวันเปTดภาคเรียน 

18.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามข	อ 16.๑ ต	องได	รับความเห็นชอบจาก
อาจารย$ท่ีปรึกษาและได	รับอนุมัติจากอาจารย$ผู	สอน อย%างน	อย ๗ วันทําการก%อนวันแรกของการสอบ 
ปลายภาคตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 

หมวดท่ี  ๕ 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
ข	อ 19  การมีสิทธิ์เข	าสอบ 

นิสิตจะต	องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม%น	อยกว%าร	อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะได	รับผลการเรียนในรายวิชานั้น นิสิตท่ีมีเวลาเรียนรายวิชาใดน	อยกว%าร	อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนท้ังหมดและไม%ได	ขอถอนรายวิชา ให	อาจารย$ผู	สอนประเมินผลการเรียนเป�นระดับข้ัน F ในรายวิชานั้นเม่ือ
สิ้นสุดภาคเรียน 

ข	อ 20 ให	ผู 	สอนจัดประเมินผลการเรียนระหว%างภาคเรียน และมีการวัดผลเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน
อย%างน	อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา และให	ดําเนินการส%งผลการประเมินผลการศึกษา 
ตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข	อ 21  ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา  
21.๑ ระบบการประเมินผลการเรียนของแต%ละรายวิชาให	กระทําเป�นแบบระดับข้ัน ซ่ึงมี

ความหมายและค%าระดับข้ัน ดังนี้  
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ระดับข้ัน ความหมาย  ค�าระดับข้ัน  
A  ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐  
B+   ดีมาก (Very  Good) ๓.๕  
B  ดี (Good)  ๓.๐  
C+   ดีพอใช	 (Fairly  Good) ๒.๕  
C  พอใช	 (Fair)              ๒.๐  
D+   อ%อน (Poor)               ๑.๕  
D          อ%อนมาก (Very  Poor) ๑.๐  
F         ตก (Fail)   ๐.๐  

21.๒ ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตรไม%มีการประเมินผลเป�นระดับข้ัน ให	ใช	สัญลักษณ$แทน 
ดังนี้  

สัญลักษณ3 ความหมาย 
AUD          การเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit)  
W             ถอนรายวิชาโดยได	รับอนุมัติ (Withdraw)  
VG            ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับดีมาก (Very Good)   
G       ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับดี (Good)     

    S       ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับเป�นท่ีพอใจ  
      (Satisfactory) 

U       ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับไม%เป�นท่ีพอใจ  
    (Unsatisfactory)  
I        การประเมินผลยังไม%สมบูรณ$ (Incomplete)  
รายวิชาท่ีต	องให	สัญลักษณ$ VG, G, S และ U ให	เป�นไปตามท่ีกําหนดไว	ในหลักสูตร 

หรือตามท่ีสภาวิชาการกําหนด 
21.๓ นอกจากการแสดงผลการประเมินผลเป�นระดับข้ันตามข	อ 21.๑ หรือโดยใช 	

สัญลักษณ$ตามข	อ 21.๒ ให	ใช	เครื่องหมายกํากับผลการเรียนในรายวิชา ดังนี้  
เครื่องหมาย  ความหมาย  
#   รายวิชาท่ีไม%คํานวณค%าระดับข้ัน  
##     รายวิชาท่ีโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
###      รายวิชาท่ีเทียบโอนประสบการณ$  
*      รายวิชาท่ีเทียบ/เรียนแทน 
**  รายวิชาท่ียกเว	นหน%วยกิต 

21.๔ การให	ระดับข้ัน F หรือ U     
 อาจารย$ผู	สอนให	ระดับข้ัน F หรือ U ในกรณีต%อไปนี้  

21.๔.๑ นิสิตลงทะเบียนแล	วไม %เข 	าชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียน 
น	อยกว%าร	อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 

21.๔.๒ นิสิตทุจริตในการสอบ โดยมีหลักฐานการทุจริต ให	อาจารย$ผู	สอน
ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เป�นระดับข้ัน F ท้ังนี้ไม%ต	องรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต  
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21.๔.๓ นิสิตท่ีได	รับการให	สัญลักษณ$ I ตามข	อ 21.๕ แต%ไม%ได	ขอประเมินผลเพ่ือ
แก	สัญลักษณ$ I ให 	เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปTดภาคเรียนถัดไป หากพ	นกําหนดดังกล%าว 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ เป�นระดับข้ัน F หรือ U 

21.๔.๔ นิสิตท่ีไม%มีส%วนร%วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว	
ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบของรายวิชานั้น ซ่ึงเป�นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

21.๕ การให	 I ในรายวิชาใดจะกระทําได	ในกรณีต%อไปนี้  
21.๕.๑ นิสิตท่ีมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ$ในข	อ 19 แต%ไม%ได	สอบเพราะป�วยหรือ

เหตุสุดวิสัย  และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
21.๕.๒ อาจารย$ผู	สอนและหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชานั้นเห็นสมควร

ให	รอผลการประเมินระดับข้ัน 
21.๖ นิสิตท่ีได	รับสัญลักษณ$ I ตามความในข	อ 21.๕ ในรายวิชาใดจะต	องดําเนินการขอ

ประเมินผลเพ่ือแก	สัญลักษณ$ I ให	สมบูรณ$ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันเปTดภาคเรียนถัดไปตามระบบการศึกษา  
หากพ	นกําหนดเวลาดังกล%าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ I เป�นระดับข้ัน F หรือ U โดยอัตโนมัติ เว	นแต%
ได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมาย เห็นสมควรให	ขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย 

ท้ังนี้ให	นําผลการประเมินท่ีแก	สัญลักษณ$ I แล	วมาคํานวณในภาคเรียนเดิมท่ีนิสิตได	
สัญลักษณ$ I   

21.๗ การให	สัญลักษณ$ W ในรายวิชาใดจะกระทําได	ในกรณีต%อไปนี้ 
21.๗.๑ นิสิตได	รับอนุมัติให	ถอนรายวิชานั้น 
21.๗.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น  
21.๗.๓ ได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดให 	เปลี่ยนจาก

สัญลักษณ$ I ท่ีนิสิตได	รับตามข	อ 25.๑.๓ และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ$ I แล	วแต%การป�วยหรือเหตุ
สุดวิสัยยังไม%สิ้นสุด 

21.๗.๔ นิสิตลาออกหรือเสียชีวิตก%อนวันสุดท	ายของการประเมินผลประจํา 
ภาคเรียนนั้น 

21.๘ การนับจํานวนหน%วยกิต เพ่ือใช	ในการคํานวณหาค%าระดับข้ันเฉลี่ยในภาคเรียนใด  
ให	นับจากรายวิชาท่ีมีการประเมินผลการเรียนเป�นระดับข้ัน และไม%มีเครื่องหมายกํากับ ยกเว	นรายวิชาท่ีเทียบ
หรือเรียนแทน 

21.๙ การนับจํานวนหน%วยกิตสะสมเพ่ือให	ครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสูตร ให	นับ
เฉพาะหน%วยกิตของรายวิชาท่ีได	ระดับข้ัน D ข้ึนไป และนับรวมกับหน%วยกิตท่ีได	รับการยกเว	นหน%วยกิต 

21.๑๐ ค%าระดับข้ันเฉลี่ยรายภาคเรียนให	คํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น  
โดยนําผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับข้ันของแต%ละรายวิชาเป�นตัวต้ังแล	วหารด	วยจํานวนหน%วยกิต 
ตามข	อ 21.๘ 

21.๑๑ ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม ให	คํานวณจากผลการเรียนของท่ีนิสิตต้ังแต%เริ่มเข	าเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดท	าย โดยนําผลรวมของผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับข้ันของแต%ละรายวิชาท่ี
เรียนท้ังหมดเป�นตัวต้ังแล	วหารด	วยจํานวนหน%วยกิตรวมท้ังหมด  

21.๑๒ รายวิชาท่ีได	สัญลักษณ$ I ไม%นําไปแสดงในใบแสดงผลการเรียนแต%จัดเก็บไว	ใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต 
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21.๑๓ รายวิชาในหลักสูตรท่ีกําหนดให	ผลการประเมินเป�นสัญลักษณ$ S หรือ U อาจให	มี 
ผลการประเมิน เป�น VG หรือ G หรือ S หรือ U 

ข	อ 22  การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน  
22.๑ การเรียนซํ้าในรายวิชาใด ๆ ท่ีนิสิตได	ระดับข้ันไม%ตํ่ากว%า D นิสิตจะลงทะเบียนเรียน

ซํ้าอีกได	ต%อเม่ือได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีรายวิชานั้นสังกัด ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้า
โดยไม%ได	ขออนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตนั้นสังกัดให	งานทะเบียนนิสิตถอนรายวิชาท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนซํ้าออก 

22.๒ การเรียนซํ้าในรายวิชาใด ๆ ท่ีนิสิตได	ระดับข้ัน F นิสิตจะดําเนินการอย%างใดอย%าง
หนึ่ง ดังนี้ 

22.๒.๑ นิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้นท่ีได	รับระดับข้ัน F 
22.๒.๒ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้นเป�นกรณีพิเศษ (ลงทะเบียนเรียน

ซํ้าโดยไม%มีการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนจากการสอบเพียงครั้งเดียวเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน) ใน 
ภาคเรียนฤดูร	อน 

รายวิชาใดท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าเป�นกรณีพิเศษและได	ระดับข้ัน F จะลงทะเบียน
เรียนซํ้าเป�นกรณีพิเศษอีกไม%ได	   

นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนซํ้าเป�นกรณีพิเศษเพียงอย%างเดียวต	องชําระเงินค%าบํารุง
การศึกษาและค%าเล%าเรียนในอัตราหนึ่งในสี่ของอัตราค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

22.๒.๓ นิสิตจะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดวิชาเดียวกันแทนได	 โดยต	องมี 
หน%วยกิตเท%ากันหรือมากกว%ารายวิชาท่ีได	รับระดับข้ัน F 

ท้ังนี้ให	อยู%ในดุลยพินิจของอาจารย$ท่ีปรึกษา คณะกรรมการอาจารย$ประจําหลักสูตร 
โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด และได	รับอนุมัติจาก
หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด ก%อนลงทะเบียนเรียน 

ข	อ 23  การจําแนกสภาพนิสิต 
23.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ$ ได	แก% นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือนิสิตท่ี

สอบได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๑.๘๐ 
23.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ได	แก% นิสิตท่ีสอบได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต้ังแต% ๑.๕๐ ถึง ๑.๗๙  
23.๓ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําได	เม่ือสิ้นภาคเรียนท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนแต%ละ

ภาคเรียน ยกเว	น นิสิตท่ีเข	าศึกษาเป�นภาคเรียนแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเม่ือสิ้นภาคเรียนท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนเป�นภาคเรียนท่ีสองนับต้ังแต%เริ่มเข	าศึกษา และยกเว	นภาคเรียนใดท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนโดย
ไม%มีรายวิชาท่ีได	รับผลการเรียนเป�นระดับข้ันไม%ต	องจําแนกสภาพนิสิต  

23.๔ นิสิตจะต	องตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองก%อนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป 

ข	อ 24  การทุจริตในการสอบ  
นิสิตท่ีทําการทุจริตด	วยประการใด ๆ เก่ียวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผู	สอนจะให	ระดับ

ข้ัน F ในรายวิชานั้นแล	ว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย 
วินัยนิสิตได	ด	วย 
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หมวดท่ี ๖ 
การลาพักการเรียน  การรักษาสภาพนิสิต 

และการเปล่ียนประเภทนิสิต 
 

ข	อ 25  การลาพักการเรียน 
25.๑ นิสิตอาจยื่นคําร	องขออนุมัติลาพักการเรียนต%อหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดได	

ในกรณีต%อไปนี้  
25.๑.๑ ถูกเกณฑ$เข	ารับราชการทหารกองประจําการหรือได	รับมอบหมายเรียกเข	า

รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน 
25.๑.๒ ได 	รับ ทุนแลกเปลี่ ยนนัก ศึกษาระหว %างประเทศ หรือทุน อ่ืน ใด ซ่ึ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  
25.๑.๓ เจ็บป�วยจนต	องพักรักษาตัวเป�นเวลานานเกินร	อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน

ท้ังหมดในภาคเรียนนั้นตามคําสั่งแพทย$โดยมีใบรับรองแพทย$จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าด	วยสถานพยาบาล ซ่ึงเป�นของเอกชนและท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 

25.๑.๔ มีความจําเป�นส%วนตัวและได	เข	าศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล	วอย%างน	อย ๑ 
ภาคเรียน 

25.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน 
25.๒ การขอลาพักการเรียนจะต	องได	รับความเห็นชอบจากอาจารย$ท่ีปรึกษาและได	รับ

อนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดและแจ	งให	นายทะเบียนทราบโดยเร็วท่ีสุด ท้ังนี้ ต	องดําเนินการ
ให	เสร็จสิ้นก%อน ๗ วันทําการของวันเริ่มสอบปลายภาคเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๓ การขอลาพักการเรียน ให	ขออนุมัติครั้งละไม%เกิน ๑ ภาคเรียน กรณีท่ีนิสิตยังมี
ความจําเป�นท่ีจะต	องขอลาพักการเรียนต%ออีก ให	ยื่นคําร	องขอลาพักการเรียนใหม%  

25.๔ ในกรณีท่ีนิสิตได	รับอนุมัติให	ลาพักการเรียน ให	นับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยู%
ในระยะเวลาการศึกษาด	วย 

25.๕ ในระหว%างท่ีได	รับอนุมัติให	ลาพักการเรียน นิสิตจะต	องชําระเงินค%ารักษาสภาพนิสิต
ทุกภาคเรียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๖ ในกรณีท่ีนิสิตเจ็บป�วย ตามข	อ 25.๑.๓ และได	ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและ 
ค%าเล%าเรียนในภาคเรียนท่ีลงทะเบียนแล	ว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไม%ติดสัญลักษณ$ W 
ได	 ซ่ึงต	องมีใบรับรองแพทย$จากโรงพยาบาลของรัฐ และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
ท้ังนี้จะไม%ได	รับคืนเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียนคืน 

ข	อ 26  การรักษาสภาพนิสิต กระทําได	ในกรณีต%อไปนี้ด	วย  
26.๑ นิสิตต	องดําเนินกิจกรรมใดท่ีเป�นส%วนหนึ่งของหลักสูตรโดยไม%ได	ลงทะเบียนเรียนแต%

ต	องได	รับการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น ให	นิสิตดําเนินการรักษาสภาพนิสิต 
26.๒ นิสิตท่ีเรียนครบตามโครงสร	างหลักสูตรแล	วแต%ไม%ประสงค$จะขอสําเร็จการศึกษา 

หรือมหาวิทยาลัยให	ละเว	นการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นด	วยสาเหตุได	รับโทษทางวินัยหรือกรณีอ่ืน ๆ 
ให	ดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว%าจะขอสําเร็จการศึกษา 
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26.๓ ในกรณีท่ีนิสิตได	รับอนุมัติให	รักษาสภาพนิสิตให	นับระยะเวลาท่ีรักษาสภาพนิสิต
รวมอยู%ในระยะเวลาการศึกษาด	วย  

ข	อ 27  การเปลี่ยนประเภทนิสิต  
27.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเป�นนิสิตภาคสมทบ หรือนิสิตภาคสมทบจะเปลี่ยน

ประเภทเป�นนิสิตภาคปกติได	 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป�นอย%างยิ่ง โดยความเห็นชอบจากหัวหน	าส%วน
งานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด โดยได	รับอนุมัติจากอธิการบดีและแจ	งให	นายทะเบียนทราบ ท้ังนี้นิสิตจะต	องปฏิบัติ
ตามข	อบังคับและระเบียบต%าง ๆ รวมท้ังชําระเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามประเภทของ
นิสิตภายหลังจากได	รับอนุมัติให	เปลี่ยนประเภทนิสิตแล	ว 

27.๒ นิสิตท่ีเปลี่ยนประเภท จะต	องมีเวลาเรียนในประเภทเดิม มาแล	วอย%างน	อย ๑  
ภาคเรียน 

27.๓ ในกรณีนิสิตท่ีเปลี่ยนประเภทต	องโอนจํานวนหน%วยกิตและผลการเรียนในประเภท
เดิมท้ังหมดท่ีได	เรียนมาแล	วจะโอนเป�นบางรายวิชาไม%ได	 และให	นับระยะเวลาการศึกษาต้ังแต%เข	าเรียนใน
ประเภทเดิม 

 
หมวดท่ี  ๗ 

การย�ายสังกัดส�วนงานวิชาการ การเปล่ียนวิชาเอก - โท การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา  
การรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน การรับโอนรายวิชา การยกเว�นหน�วยกิต  

และการเทียบประสบการณ3 
 

ข	อ 28  การย	ายสังกัดส%วนงานวิชาการ  
28.๑ นิสิตท่ีจะย	ายสังกัดส%วนงานวิชาการต	องเป�นนิสิตท่ีศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี  

(๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  
28.๑.๑ ได	ลงทะเบียนเรียนในสังกัดเดิมมาแล	วไม%น	อยกว%า ๒ ภาคเรียน และมี

จํานวนหน%วยกิตรวมไม%น	อยกว%า ๓๐ หน%วยกิต 
28.๑.๒ ไม%เคยได	รับอนุมัติให	ย	ายสังกัดมาก%อน 
28.๑.๓ มีคุณสมบัติเป�นไปตามเกณฑ$ท่ีส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตจะย	ายสังกัดกําหนด 

28.๒ การดําเนินการเก่ียวกับการย	ายสังกัด มีดังนี้  
28.๒.๑ นิสิตต	องแสดงเหตุผลประกอบการขอย	ายส%วนงานวิชาการ โดยให	อยู%ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการ และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการนั้น ๆ และ
แจ	งผลการย	ายสังกัดให	นายทะเบียนทราบ 

28.๒.๒ นิสิตท่ีได	รับอนุมัติให	ย	ายสังกัดต	องชําระเงินค%าธรรมเนียมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา 

28.๓ นิสิตท่ีย	ายสังกัดส%วนงานวิชาการต	องโอนรายวิชาและจํานวนหน%วยกิตท้ังหมดท่ีเคย
ได	เรียนมา จะโอนเพียงบางรายวิชาไม%ได	 และให	นําหน%วยกิตดังกล%าวมาคํานวณค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม 
ทุกรายวิชาด	วย  

28.๔ ระยะเวลาการศึกษาให	นับต้ังแต%วันท่ีเข	าเรียนในสังกัดส%วนงานวิชาการเดิม 
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ข	อ 29  การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท  
29.๑ นิสิตภาคสมทบ นิสิตทดลองเรียน และนิสิตอาคันตุกะ จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได	 
29.๒ นิสิตภาคปกติท่ีศึกษาในหลักสูตรท่ีมีการให	ยกเว	นหน%วยกิต จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได	  
29.๓ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาเอกได	เพียงหนึ่งครั้ง โดยต	องลงทะเบียนเรียนใน

วิชาเอกเดิมมาแล	วไม%น	อยกว%า ๑ ภาคเรียน ท้ังนี้โดยความเห็นชอบจากหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา 
และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดและแจ	งให	งานทะเบียนนิสิตทราบ 

29.๔ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาโทได	เพียงหนึ่งครั้ง ท้ังนี้โดยความเห็นชอบจาก 
หัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดและแจ	งให	
งานทะเบียนนิสิตทราบ 

29.๕ นิสิตท่ีได	รับอนุมัติให	เปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโทต	องชําระเงินค%าธรรมเนียมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา 

ข	อ 30  การเทียบรายวิชา 
การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรเก%ากับหลักสูตรใหม%หรือ 

การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาท่ีขอเทียบต	องเป�นรายวิชาในหลักสูตร
ท่ีใหม%กว%ารายวิชาตามหลักสูตรท่ีนิสิตต	องเรียน เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาท่ีขอเทียบจะต	อง
ครอบคลุมเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสร	างหลักสูตรท่ีนิสิตต	องเรียนไม%น	อยกว%าร	อยละ ๗๕ โดย
ความเห็นชอบของหัวหน	าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจําส%วนงานท่ีรายวิชานั้น
สังกัด และต	องได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมาย 

ข	อ 31  การโอนรายวิชา 
การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือจากมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
31.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตท่ีเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแล	ว ยึดหลักเกณฑ$

ดังนี้ 
31.๑.๑ กรณีนิสิตเข	าศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาต%องานทะเบียน

นิสิต โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และต	องได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมาย 

31.๑.๒ กรณีนิสิตเข	าศึกษาในหลักสูตรใหม%หรือหลักสูตรปรับปรุง ให	ดําเนินการ 
ขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ$ข	อ 30 ก%อนได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมายให	
โอนรายวิชา 

31.๑.๓ รายวิชาท่ีโอนต	องเป�นรายวิชาท่ีนิสิตศึกษามาแล	วไม%เกิน ๕ ปB นับถึงวันท่ี
ขอโอนรายวิชา และได	รับระดับข้ันไม%ต่ํากว%า C หรือได	รับค%าระดับข้ันไม%ต่ํากว%า  ๒.๐๐ 

31.๑.๔ จํานวนหน%วยกิตท่ีขอโอนรายวิชา ต	องไม%เกินร	อยละ ๔๐ ของจํานวน 
หน%วยกิตตามโครงสร	างหลักสูตรท่ีเข	าศึกษา 

31.๑.๕ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนมาคํานวณค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมรวม  
ท้ังนี้ให	ระบุรายวิชาท่ีรับโอนในระเบียนนิสิตว%าเป�นรายวิชาท่ีรับโอนมา โดยให	คํานวณค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม
เฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น    



 

 

- ๑๔ - 

31.๑.๖ การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาต	องดําเนินการให	เสร็จสิ้นภายใน 
ปBการศึกษาแรกท่ีนิสิตเข	าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

31.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ยึดหลักเกณฑ$ดังนี้ 
31.๒.๑ รายวิชาท่ีรับโอนต	องเป�นรายวิชาท่ีนิสิตได	ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ

สถาบันอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเทียบเท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแล	วไม%เกิน ๕ ปB  
31.๒.๒ รายวิชาท่ีรับโอนต	องมีเนื้อหาเทียบเคียงได	และครอบคลุมกับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 
31.๒.๓ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณค%าระดับข้ัน

เฉลี่ยสะสมรวม ท้ังนี้ให	ระบุรายวิชาท่ีรับโอนในระเบียนนิสิตว%าเป�นรายวิชาท่ีรับโอนมา โดยให	คํานวณค%าระดับ
ข้ันเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น 

ท้ังนี้การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให	เป�นตามหลักเกณฑ$ 
ข	อ 30  

ข	อ 32  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
32.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเทียบ

เท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณได	 โดยต	องมีคุณสมบัติดังนี้ 
32.๑.๑ เป�นผู	มีความประพฤติดี 
32.๑.๒ ไม%เป�นผู	ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล%ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก%อน 

เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย 
32.๑.๓ ไม%เป�นผู	พ	นสภาพการเป�นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเดิมเนื่องจาก  

ผลการศึกษาตํ่ากว%าเกณฑ$การประเมินผลการศึกษา 
32.๒ การรับโอนนิสิตนักศึกษา ต	องผ%านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําส%วนงาน

วิชาการท่ีนิสิต นักศึกษาขอโอนเข	าเรียน และต	องผ%านการเทียบรายวิชา โดยได	รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมายโดยเป�นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอ่ืน  ท้ังนี้ให	ยึดหลักเกณฑ$ ดังนี้  

32.๒.๑ จะต 	องลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาเดิมมาแล	วไม %น 	อยกว %า  
๑ ภาคเรียน  

32.๒.๒ มีรายวิชาท่ีสามารถเทียบโอนกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณได	ไม%
น	อยกว%า ๒๐ หน%วยกิต แต%ไม%เกิน ๖๐ หน%วยกิต และค%าระดับข้ันเฉลี่ยของรายวิชาเหล%านี้ต	องไม%ตํ่ากว%า ๒.๐๐ 

32.๒.๓ การสมัครขอโอนย	ายให 	ยื่นคําร 	องถึงมหาวิทยาลัยทักษิณอย%างน 	อย 
๒ เดือนก%อนวันกําหนดลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนท่ีจะโอนเข	าศึกษา 

32.๒.๔ ระยะเวลาการศึกษาให	นับต้ังแต%เริ่มเข	าศึกษาในสถาบันการศึกษาเดิม 
และต	องศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณอย%างน	อย ๒ ภาคเรียน   
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ข	อ 33  การยกเว	นหน%วยกิต  
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเว	นหน%วยกิตให	แก%นิสิตได	ดังกรณีต%อไปนี้  
33.๑ นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณให	ยกเว	นหน%วยกิต

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได	ท้ังหมด  
33.๒ นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอ่ืนให	ยกเว	นหน%วยกิตของหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ี
หลักสูตรสังกัด 

33.๓ นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ให	เรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยทักษิณไม%น	อยกว%า ๑๒ 
หน%วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด 

33.๔ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะได	รับการยกเว	นเพ่ิมจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด 

การดําเนินการตามข	อ 33.๑ - 33.๔ ต	องได	รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ   

การยกเว	นหน%วยกิตตามข	อ 33.๑ - 33.๔ งานทะเบียนนิสิตไม%ต	องบันทึกรายวิชาท่ียกเว	น
หน%วยกิตในระเบียนนิสิต แต %ให 	ระบุว%าได 	มีการยกเว 	นหน%วยกิตจํานวนก่ีหน%วยกิต ท้ังนี้ ให 	นําจํานวน 
หน%วยกิตรายวิชาท่ียกเว	นไปรวมในการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แต%ไม%นําไปคํานวณ 
ค%าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข	อ 34  การเทียบประสบการณ$  
มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให	นําประสบการณ$จากการปฏิบัติงานของนิสิตมาเทียบโอน

ประสบการณ$ได	 ดังนี้ 
34.๑ ประสบการณ$ท่ีนํามาเทียบต	องเป�นประสบการณ$ท่ีได	จากการปฏิบัติงานในระยะเวลา

ไม%น	อยกว%า ๕ ปB 
34.๒ การเทียบรายวิชากับประสบการณ$ต	องดําเนินการให	เสร็จสิ้นภายในปBการศึกษาแรก

ท่ีนิสิตเข	าศึกษาในมหาวิทยาลัย และต	องได	รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู	รับผิดชอบหลักสูตรหัวหน	า
ภาควิชา คณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ีรายวิชานั้นสังกัด โดยได	รับอนุมัติจากสภาวิชาการ 

34.๓ จํานวนหน%วยกิตรวมท่ีได	รับจากการเทียบประสบการณ$ต	องไม%เกิน ร	อยละ ๒๕ ของ
จํานวนหน%วยกิตรวมตามโครงสร	างหลักสูตร 

นิสิตต	องเสนอหลักฐานท่ีได	จากการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีระบุถึงประสบการณ$
ดังกล%าวมากพอต%อการพิจารณาเทียบประสบการณ$กับรายวิชาในมหาวิทยาลัยโดยการรับรองจากผู	บังคับ
บัญชาของหน%วยงานท่ีนิสิตนําประสบการณ$มาแสดง 

การยื่นคําร	องขอเทียบประสบการณ$ให	ดําเนินการภายในปBการศึกษาแรกของการรายงานตัว
เข	าเป�นนิสิต เม่ือได	รับการเทียบรายวิชาแล	วให	ถือว%ามหาวิทยาลัยได	ยกเว	นหน%วยกิตในรายวิชาดังกล%าวตาม
หลักสูตรนั้น 

 
 
 

 



 

 

- ๑๖ - 

หมวดท่ี  ๘ 
การพ�นสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสิต การขอสําเร็จการศึกษา และการให�ปริญญา 

 
ข	อ 35  การพ	นสภาพนิสิต นิสิตจะพ	นจากสภาพนิสิต ในกรณีต%อไปนี้  

35.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได	รับปริญญาตามข	อ 37  
35.๒ หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดอนุมัติให	ลาออก  
35.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังต%อไปนี้  

35.๓.๑ ไม%มารายงานตัวเป�นนิสิตตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
35.๓.๒ มารายงานตัวเป�นนิสิตแต%ไม%ลงทะเบียนเรียน ไม%ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษา

และค%าเล%าเรียนในภาคเรียนแรก ยกเว	นได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด ในกรณีต%อไปนี้  
(๑) ถูกเกณฑ$เข	ารับราชการทหารกองประจําการหรือได	รับหมายเรียกเข	า

รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน 
(๒) ได 	รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว%างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซ่ึง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(๓) เจ็บป�วยจนต	องพักรักษาตัวเป�นเวลานานเกิน ร	อยละ ๒๐ ของเวลา

เรียนท้ังหมดในภาคเรียนนั้น ตามคําสั่งแพทย$โดยมีใบรับรองแพทย$จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าด	วยสถานพยาบาลซ่ึงเป�นของเอกชนและท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด  

35.๓.๓ เม่ือพ	นกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแล	วไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน 

35.๓.๔ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย%างใดอย%างหนึ่งตามข	อ 12  
35.๓.๕ เม่ือค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนตํ่ากว%า ๑.๕๐   
35.๓.๖ เป�นนิสิตท่ีมีค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตํ่ากว%า ๑.๘๐ เป�นเวลา ๔ ภาคเรียนท่ีมี

การจําแนกสภาพต%อเนื่องกันเม่ือสิ้นสุดการจําแนกในครั้งท่ี ๔ 
35.๓.๗ มีระยะเวลาศึกษาครบตามกําหนดในข	อ ๙ แต%ไม%สําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร หรือได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม%ถึง ๒.๐๐ 
35.๔ ถูกลงโทษถึงท่ีสุดให	ไล%ออก ตามข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยวินัยนิสิต 

ข	อ 36  การคืนสภาพนิสิต  
นิสิตอาจได	รับการอนุมัติให	คืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยต	องชําระเงินค%าคืนสภาพนิสิต

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพ	นสภาพ เนื่องจากพ	นสภาพนิสิต จากกรณี
ต%อไปนี้ 

36.๑ ได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดให	ลาออกไปแล	วไม%เกิน ๓๐ วัน  
36.๒ ไม%ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกท่ีต	องข้ึนทะเบียนเป�นนิสิต  
36.๓ เม่ือพ	นกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแล	วไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษา

สภาพนิสิต 

 

 



 

 

- ๑๗ - 

ข	อ 37  การขอสําเร็จการศึกษา 
37.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตต	องแจ	งชื่อต%องานทะเบียนนิสิตเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา

ภายในเวลา ๑ เดือนนับแต%วันเปTดภาคเรียนนั้น และต	องชําระเงินค%าข้ึนทะเบียนปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด หากพ	นกําหนดเวลานิสิตต	องยื่นคําร	องต%อนายทะเบียนเพ่ือขออนุมัติแจ	งขอสําเร็จการศึกษาช	า ท้ังนี้
ต	องชําระเงินค%าปรับขอแจ	งสําเร็จการศึกษาช	าตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

37.๒ นิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาได	ต	องคุณสมบัติดังนี้  
37.๒.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) สําเร็จการศึกษาได	ไม%ก%อน ๓ ปBการศึกษา 
37.๒.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) สําเร็จการศึกษาได	ไม%ก%อน ๔ ปBการศึกษา 
37.๒.๓ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปB ข้ึนไป) สําเร็จการศึกษาได	ไม%ก%อน ๕  

ปBการศึกษา 
37.๒.๔ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี  (ต %อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได	 ไม%ก%อน ๑  

ปBการศึกษา 
37.๒.๕ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีท่ีได	รับการยกเว	นหน%วยกิต ต	องมีเวลาลงทะเบียน

เรียนท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ ไม%น	อยกว%า ๑ ปBการศึกษา  
37.๒.๖ นิสิตต 	องสอบผ %านและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ $ทุกรายวิชาท่ี

ลงทะเบียน ท้ังนี้ต	องมีค%าเฉลี่ยสะสมไม%ตํ่ากว%า ๒.๐๐  
37.๒.๗ นิสิตได	เรียนครบตามโครงสร	างหลักสูตรท่ีได	ศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ   
37.๒.๘ นิสิตต	องสอบได	วุฒิบัตรเก่ียวกับทักษะด	านคอมพิวเตอร$ โดยการทดสอบ

จากหน%วยงานท่ีดูแลระบบคอมพิวเตอร$ของมหาวิทยาลัยหรือหน%วยงานท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
37.๒.๙ นิสิตต	องได	รับวุฒิบัตรการเข	าร%วมหลักสูตรการพัฒนานิสิตท่ีมหาวิทยาลัย

จัดข้ึน โดยมีจํานวนชั่วโมงทุกหลักสูตรรวมกันไม%น	อยกว%าจํานวนชั่วโมงท่ีสภาวิชาการกําหนด 
37.๒.๑๐ นิสิตต	องเป�นผู	มีความประพฤติดี ไม%อยู%ระหว%างการรับโทษทางวินัยตาม

ข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยวินัยนิสิต 

ข	อ 38  การอนุมัติให	ปริญญา  
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตท่ีเป �นไปตามข	อ 37 ซ่ึงได	แสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษา เสนอชื่อต%อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ$ 
ดังต%อไปนี้ 

38.๑ นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตต	องเป�นนิสิตภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปB 
หลักสูตร ๕ ปB และหลักสูตร ๖ ปBข้ึนไป 

38.๒ นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตต	องสอบได	จํานวนหน%วยกิตครบตามหลักสูตรและ
ได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม%ตํ่ากว%า ๒.๐๐  

38.๓ นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองต	องสอบได	จํานวนหน%วยกิต 
ครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) ได	 
ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต้ังแต% ๓.๒๕ ข้ึนไป โดยใช	เวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนท่ีกําหนดไว	
ในหลักสูตร ไม%เคยได	ระดับข้ันตํ่ากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ได	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิต 
เทียบโอนรายวิชา รับโอนรายวิชา หรือเทียบประสบการณ$ ยกเว	น กรณีเข	าศึกษาโดยใช	วุฒิปริญญาตรีใน 
สาขาอ่ืน ให	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิตได	ไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต 



 

 

- ๑๘ - 

38.๔  นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต	องสอบได	จํานวนหน%วย 
กิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) 
โดยใช	เวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนท่ีกําหนดไว	ในหลักสูตร ได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต้ังแต% 
๓.๖๐ ข้ึนไปไม%เคยได	ระดับข้ันตํ่ากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ได	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิต 
เทียบโอนรายวิชา รับโอนรายวิชา หรือเทียบประสบการณ$ ยกเว	น กรณีเข	าศึกษาโดยใช	วุฒิปริญญาตรีใน 
สาขาอ่ืนให	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิตได	ไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต 

ข	อ 39  ให	อธิการบดีรักษาการให	เป�นไปตามข	อบังคับนี้ กรณีมีข	อขัดข	องหรือมีปVญหาในทางปฏิบัติ
ให	อธิการบดีวินิจฉัยสั่งการโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2559 
 
 
 (ศาสตราจารย$ ดร.จรัญ  จันทลักขณา) 
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ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษณิ 
ว่าด้วย  การศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา พ.ศ.2559 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ว�าด�วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 

เพ่ือให�การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ เป!นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน*ต+อนิสิต และเป!นไปตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห+ง
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้ง 8/2559  
เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2559 จึงออกข�อบังคับไว�ดังต+อไปนี้ 

ข�อ ๑  ข�อบังคับนี้ เรียกว+า “ข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว+าด�วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2559” 

ข�อ ๒  ให�ใช�ข�อบังคับนี้ต้ังแต+วันถัดจากวันประกาศเป!นต�นไป และใช�สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ท่ีเริ่มเข�าศึกษาต้ังแต+ปCการศึกษา ๒๕๕๙ เป!นต�นไป   

ข�อ 3  ให�ข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว+าด�วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 และ
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 ยังมีผลบังคับใช�กับนิสิตท่ีเริ่มเข�าศึกษาก+อนปCการศึกษา 2559 ในข�อท่ีว+าด�วย
การจําแนกสภาพนิสิต การพ�นสภาพนิสิต และการอนุมัติให�ปริญญาจนกว+านิสิตดังกล+าวจะสําเร็จการศึกษา
หรือพ�นจากสภาพการเป!นนิสิต  

ข�อ 4  ให�ยกเลิกข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว+าด�วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
ฉบับลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 โดยให�ใช�ข�อบังคับฉบับนี้แทน 

ข�อ 5  การดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงไม+ได�กําหนดไว�ในข�อบังคับนี้ 
และไม+ได�มีข�อบังคับหรือระเบียบอ่ืนใดกําหนดไว� ให�นําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเป!นรายกรณี และแจ�งผล
การพิจารณาให�สภามหาวิทยาลัยทราบ  

ข�อ 6  ในข�อบังคับนี้  
“ส+วนงานวิชาการ” หมายความว+า ส+วนงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีภารกิจหลักด�านการจัด

การศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  
“อธิการบดี” หมายความว+า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
“หัวหน�าส+วนงานวิชาการ” หมายความว+า หัวหน�าส+วนงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีภารกิจ

หลักด�านการจัดการศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  
“หัวหน�าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา” หมายความว+า หัวหน�าภาควิชาหรือประธาน

สาขาวิชาท่ีหัวหน�าส+วนงานวิชาการมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าท่ีลักษณะเดียวกับหัวหน�าภาควิชา  



 - ๒ - 

“นิสิต” หมายความว+า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและให�หมายความรวมถึงนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

“นายทะเบียน” หมายความว+า ผู �ท่ีมหาวิทยาลัยแต+งต้ังให�ควบคุมดูแลทะเบียนนิสิตของ 
วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย  

“งานทะเบียนนิสิต” หมายความว+า หน+วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียนนิสิต
ของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย 

“งานรายวิชา” หมายความว+า  การเรียนรายวิชาท่ีกําหนดตามโครงสร�างหลักสูตรซ่ึงไม+รวม 
วิทยานิพนธ*และการค�นคว�าอิสระ 

“วิทยานิพนธ*” หมายความว+า  รายงานทางวิชาการท่ีนิสิตเรียบเรียงข้ึนจากงานวิจัย  
เพ่ือเสนอเป!นส+วนหนึ่งของการศึกษาตามเง่ือนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ซ่ึง
เรียกว+า ดุษฎีนิพนธ* 

“การค�นคว�าอิสระ” หมายความว+า การศึกษาค�นคว�าโดยใช�กระบวนการวิจัยซ่ึงก+อให�เกิด
ผลงานทางวิชาการท่ีเรียกว+า รายงานการค�นคว�าอิสระ หรือสารนิพนธ** หรือภาคนิพนธ* เพ่ือเสนอเป!นส+วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามเง่ือนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต 

 
หมวดท่ี ๑ 

ประเภทนิสิตและระบบการจัดการศึกษา 
 

ข�อ 7  ประเภทของนิสิต แบ+งออกเป!น ๔ ประเภท ดังนี้  
7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเต็มเวลาและไม+เต็มเวลาในระบบการศึกษา

ภาคปกติ ซ่ึงเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส+วนก็ได� 
7.๒ นิสิตภาคพิเศษ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม+เต็มเวลาในระบบ

การศึกษาภาคพิเศษ ซ่ึงเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส+วนก็ได� 
7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตท่ีมหาวิทยาลัยรับเข�าเรียน โดยมีเง่ือนไขตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
7.๔ นิสิตอาคันตุกะ หมายถึง นิสิตจากสถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ี

มหาวิทยาลัยเปSดสอน 

ข�อ ๘  ระบบการจัดการศึกษา    
ใช�ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปCการศึกษาให�จัดการศึกษา ดังนี้   
๘.๑ การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ แบ+งออกเป!น ๒ ภาคเรียน ประกอบด�วย                 

ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒  และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร�อน โดยถือเป!นภาคเรียนหนึ่งของปC
การศึกษาด�วยก็ได�  

๘.๒ การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคพิเศษ แบ+งออกเป!น ๓ ภาคเรียน ประกอบด�วย  
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และภาคเรียนฤดูร�อน  

๘.๓ ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ให�มีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไม+น�อยกว+า ๑๘ 
สัปดาห* โดยให�มีระยะเวลาเรียนไม+น�อยกว+า ๑๕ สัปดาห* 

๘.๔ ภาคเรียนฤดูร�อน ให�มีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแต+ละรายวิชาเท+ากับจํานวนชั่วโมง 
การเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ หรือภาคเรียนท่ี ๒  
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๘.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปCการศึกษาให�นับช+วงเวลาท่ีมีภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และ
ภาคเรียนฤดูร�อนต+อเนื่องกัน 

ข�อ 9  “หน+วยกิต” หมายถึง หน+วยท่ีแสดงปริมาณการศึกษาท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตรในระบบ
ทวิภาค 

9.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช�เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปUญหา ไม+น�อยกว+า ๑๕ ชั่วโมงต+อ
ภาคการศึกษาปกติ ให�มีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต 

9.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช�เวลาฝWกหรือทดลองไม+น�อยกว+า ๓๐ ชั่วโมงต+อภาคการศึกษา
ปกติ ให�มีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต 

9.๓  การฝWกงานหรือฝWกภาคสนามท่ีใช�เวลาฝWกไม+น�อยกว+า ๔๕ ชั่วโมงต+อภาคการศึกษาปกติ 
ให�มีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต 

9.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได�รับมอบหมาย ท่ีใช�เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ไม+น�อยกว+า ๔๕ ชั่วโมง ต+อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต 

9.๕  การค�นคว�าอิสระหรือการทําวิทยานิพนธ* ท่ีใช�เวลาศึกษาค�นคว�าไม+น�อยกว+า ๔๕ ชั่วโมง
ต+อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต 

 
หมวดท่ี ๒ 

หลักสูตรการศึกษา 
 

ข�อ 10  การจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จัดเป!น ๔ ประเภทดังนี้  
10.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป!นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร�างเสริมความเชี่ยวชาญ

หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป!นหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู�สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท+ามาแล�ว ให�มีจํานวนหน+วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม+น�อยกว+า ๒๔ หน+วยกิต 

10.๒ หลักสูตรปริญญาโท เป!นหลักสูตรการศึกษาท่ีส+งเสริมความก�าวหน�าทางวิชาการและ
หรือการวิจัยในสาขาวิชาต+าง ๆ ในระดับสูงกว+าข้ันปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให�มีจํานวน 
หน+วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม+น�อยกว+า ๓๖ หน+วยกิต โดยจัดหลักสูตรการศึกษาเป!น ๒ แผน คือ 

10.๒.๑ แผน ก เป!นแผนการศึกษาท่ีเน�นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ* ดังนี้  
(๑) แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ* ไม+น�อยกว+า ๓๖ หน+วยกิต โดยหลักสูตร

อาจกําหนดให�เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได� โดยไม+นับหน+วยกิต แต+ต�อง
เป!นไปตามหลักเกณฑ*ของมหาวิทยาลัย และต�องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีหลักสูตรกําหนด  

(๒) แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ* ไม+น�อยกว+า ๑๒ หน+วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม+น�อยกว+า ๑๒ หน+วยกิต  

10.๒.๒ แผน ข เป!นแผนการศึกษาท่ีเน�นการศึกษางานรายวิชาโดยไม+ต�องทํา
วิทยานิพนธ* แต+ต�องมีรายวิชาท่ีเป!นการค�นคว�าอิสระ ๖ หน+วยกิต 

 ท้ังนี้สาขาวิชาใดเปSดสอนหลักสูตรแผน ข จะต�องมีหลักสูตร แผน ก ด�วย 
10.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป!นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร�างเสริมความ

เชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป!นหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู�สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ปC หรือผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท+ามาแล�ว ให�มี
จํานวนหน+วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม+น�อยกว+า ๒๔ หน+วยกิต 



 - ๔ - 

10.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เป!นหลักสูตรการศึกษาท่ีส+งเสริมการสร�างองค*ความรู�ใหม+และ
หรือความก�าวหน�าทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต+าง ๆ ในระดับสูงกว+าปริญญาโทและประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ให�มีจํานวนหน+วยกิตตลอดหลักสูตร ไม+น�อยกว+า ๔๘ หน+วยกิต สําหรับผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท+า และไม+น�อยกว+า ๗๒ หน+วยกิต สําหรับผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท+าท่ีมีผลการเรียนดีมากโดยจัดหลักสูตรการศึกษาเป!น ๒ แบบ คือ 

10.๔.๑ แบบ ๑ เป!นแผนการศึกษาท่ีเน�นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ*ท่ีก+อให�เกิด
ความรู�ใหม+ โดยหลักสูตรอาจกําหนดให�เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได� โดย 
ไม+นับหน+วยกิต แต+ต�องเป!นไปตามหลักเกณฑ*ของมหาวิทยาลัย และต�องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
ดังนี้  

แบบ ๑.๑ ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท+า จะต�องทํา 
วิทยานิพนธ* ไม+น�อยกว+า ๔๘ หน+วยกิต 

แบบ  ๑.๒ ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท+า จะต�องทํา
วิทยานิพนธ* ไม+น�อยกว+า ๗๒ หน+วยกิต  

ท้ังนี้ วิทยานิพนธ*ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต�องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

10.๔.๒ แบบ ๒ เป !นแผนการศึกษาท่ีเน�นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ*ท่ี มี
คุณภาพสูง และก+อให�เกิดความก�าวหน�าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้  

แบบ ๒.๑ ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท+า จะต�องทํา
วิทยานิพนธ* ไม+น�อยกว+า ๓๖ หน+วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม+น�อยกว+า ๑๒ หน+วยกิต 

แบบ ๒.๒ ผู �เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท+า ต�องทํา 
วิทยานิพนธ* ไม+น�อยกว+า ๔๘ หน+วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม+น�อยกว+า ๒๔ หน+วยกิต 

ท้ังนี้  วิทยานิพนธ*ตาม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต�องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

ข�อ 11  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดดังนี้ 
11.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให�ใช�เวลา

การศึกษา ไม+เกิน ๓ ปCการศึกษา 
11.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให�ใช�เวลาการศึกษาไม+เกิน ๕ ปCการศึกษา 
11.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ให�ใช�เวลาการศึกษาดังนี้  

11.๓.๑ ผู �เข �าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล �วเข �าศึกษาต +อในระดับ 
ปริญญาเอก ให�ใช�เวลาการศึกษาไม+เกิน ๘ ปCการศึกษา  

11.๓.๒ ผู �เข �าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทแล �วเข �าศึกษาต +อในระดับ 
ปริญญาเอก ให�ใช�เวลาการศึกษาไม+เกิน ๖ ปCการศึกษา 
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หมวดท่ี ๓ 
อาจารย.ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
ข�อ 12  อาจารย*ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด�วย 

12.๑ อาจารย*ประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหน+งอาจารย* ผู�ช+วยศาสตราจารย*  
รองศาสตราจารย* และศาสตราจารย* ในมหาวิทยาลัยท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ
ปฏิบัติหน�าท่ีเต็มเวลา 

12.๒ อาจารย*ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย*ประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ*กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปSดสอน ซ่ึงมีหน�าท่ีสอนและค�นคว�าวิจัยในสาขาวิชาดังกล+าว ท้ังนี้ สามารถเป!น
อาจารย*ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได�ในเวลาเดียวกัน แต+ต�องเป!นหลักสูตรท่ีอาจารย*ผู�นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ*กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

12.๓ อาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย*ประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหน�าท่ีใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต+การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตรต�องอยู+ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษา โดยจะเป!นอาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว+า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม+ได� ยกเว�น 
พหุวิทยาการหรือ สหวิทยาการ ให�เป!นอาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตรได�อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย*
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าได�ไม+เกิน ๒ คน 

 ในแต+ละหลักสูตรท่ีเปSดสอนระดับบัณฑิตศึกษาให�มีอาจารย*ผู �รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยแต+งต้ังในรูปของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

12.๔ อาจารย*ผู�สอน หมายถึง อาจารย*ประจําหรืออาจารย*พิเศษ ท่ีได�รับแต+งต้ังจากบัณฑิต
วิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร ให�ทําหน�าท่ีในรายวิชาหรือบางหัวข�อใน 
แต+ละรายวิชา 

12.๕ อาจารย* ท่ี ปรึกษาท่ั วไป  หมาย ถึง อาจารย*ประจํ า ท่ี ได� รับการแต+ ง ต้ั งจาก
คณะกรรมการประจําส+วนงานท่ีหลักสูตรสังกัด โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือ
ทําหน�าท่ีให�คําปรึกษาด�านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนิสิตให�สอดคล�องกับหลักสูตร และแนวทาง
ปฏิบัติต+าง ๆ ตลอดจนเป!นท่ีปรึกษาของนิสิตในเรื่องอ่ืนตามความจําเป!นและเหมาะสม โดยให�อาจารย*ท่ี
ปรึกษาท่ัวไปทําหน�าท่ีจนกระท่ังนิสิตมีอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หลักหรืออาจารย*ท่ีปรึกษาการค�นคว�า
อิสระ 

12.๖ อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หลัก หมายถึง อาจารย*ประจําหลักสูตรท่ีได�รับแต+งต้ัง
จากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร ให�รับผิดชอบกระบวนการ
เรียนรู�เพ่ือวิทยานิพนธ*ของนิสิตเฉพาะราย เช+น การพิจารณาเค�าโครง การให�คําแนะนําและการควบคุมดูแล
รวมท้ังการประเมินความก�าวหน�า การสอบวิทยานิพนธ* การตีพิมพ*เผยแพร+ผลงานวิทยานิพนธ*ของนิสิต 

12.๗ อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วม หมายถึง อาจารย*ประจํา หรือผู�ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีได�รับแต+งต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือทํา
หน�าท่ีร+วมกับอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หลักในการพิจารณาเค�าโครง รวมท้ังช+วยเหลือให�คําแนะนําและ
ควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ*ของนิสิต 
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12.๘ อาจารย*ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระ หมายถึง อาจารย*ประจําหลักสูตรท่ีได�รับแต+งต้ัง
จากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะ กรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย*ท่ีมีคุณสมบัติตามข�อ 
12.๖ และ 12.๗ สามารถทําหน�าท่ีเป!นอาจารย*ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระได�ด�วย โดยให�รับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรู�เพ่ือการค�นคว�าอิสระของนิสิต รวมท้ังช+วยเหลือให�คําแนะนําและควบคุมดูแลการ 
การค�นคว�าอิสระของนิสิต 

12.๙ อาจารย*ผู�สอบวิทยานิพนธ* หมายถึง อาจารย*ประจําหลักสูตรและผู�ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันท่ีได�รับแต+งต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร  

12.๑๐ ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู�ท่ีมิได�เป!นอาจารย*ประจําท่ีได�รับแต+งต้ังจาก
บัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร ให�ทําหน�าท่ีอาจารย*ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ*ร+วม หรือสอบวิทยานิพนธ* ในกรณีท่ีเป!นสาขาท่ีขาดแคลนและมีความจําเป!นอย+างยิ่งอาจแต+งต้ัง
ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกเป!นอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หลักได�โดยอนุโลม 

12.๑๑ ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู�ท่ีมิได�เป!นอาจารย*ประจําท่ีได�รับแต+งต้ังจากบัณฑิต
วิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร ให�ทําหน�าท่ีบางส+วนในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู�ท่ีได�รับแต+งต้ังนั้นไม+มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหน+งทางวิชาการตามท่ี
กําหนดในหน�าท่ีนั้น ๆ แต+มีความเชี่ยวชาญ หรือชํานาญเฉพาะท่ีเป!นประโยชน*อย+างยิ่งโดยตรงต+อหน�าท่ี 
ท่ีได�รับมอบหมายนั้น ๆ ท้ังนี้หากจะแต+งต้ังให�เป!นอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ* จะต�องมีความรู� ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ*สูงมากเป!นท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ*กับหัวข�อวิทยานิพนธ* โดยความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยและแจ�งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ แต+หากจะแต+งต้ังให�เป!นอาจารย*ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ*หลัก ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะจะต�องเป!นบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัยเท+านั้น   

12.๑๒ อาจารย*พิเศษ หมายถึง ผู�สอนท่ีไม+ใช+อาจารย*ประจํา ซ่ึงได�รับแต+งต้ังโดย
มหาวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร  

ข�อ 13  จํานวน คุณวุฒิ และสมบัติของอาจารย*ระดับบัณฑิตศึกษา 
การแต+งต้ังอาจารย*ระดับบัณฑิตศึกษาให�ส+วนงานวิชาการท่ีรับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่อ

ต+อคณะกรรมการประจําส+วนงาน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาให�ความเห็นชอบ 
และแต+งต้ังโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

13.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
13.๑.๑ อาจารย*ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+า และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการ
เผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง โดยอย+างน�อย ๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย*ประจําหลักสูตรต�องมีคุณสมบัติเป!นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

13.๑.๒ อาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย+างน�อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการ  
ท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ* 
ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง 
โดยอย+างน�อย ๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย  
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 กรณีท่ีมีความจําเป!นอย+างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม+สามารถสรรหาอาจารย*
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตน�อยกว+า ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยต�องเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให�คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป!นรายกรณี  

13.๑.๓ อาจารย*ผู�สอน ต�องเป!นอาจารย*ประจําหรืออาจารย*พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท+า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ*กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และ
ต�องมีประสบการณ*ด�านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารง
ตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง  

 ในกรณีของอาจารย*พิเศษ อาจได�รับการยกเว�นคุณวุฒิปริญญาโท แต+ท้ังนี้
ต�องมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท+า และมีประสบการณ*การทํางานท่ีเก่ียวข�องกับวิชาท่ีสอนมาแล�วไม+
น�อยกว+า ๖ ปC ท้ังนี้อาจารย*พิเศษต�องมีชั่วโมงสอนไม+เกินร�อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย*ประจําเป!น
ผู�รับผิดชอบรายวิชานั้น สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย*ผู�สอนต�องมีคุณสมบัติ
เป!นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

13.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
13.๒.๑ อาจารย*ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนด  ในการพิจารณา
แต+งต้ัง ให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง โดยอย+างน�อย  
๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย  

 สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย*ประจํา
หลักสูตรต�องมีคุณสมบัติเป!นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

13.๒.๒ อาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย+างน�อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ี
กําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง 
โดยอย+างน�อย ๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย  

 กรณีท่ีมีความจําเป!นอย+างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม+สามารถสรรหาอาจารย*
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนิสิตน�อยกว+า ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยต�องเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให�คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป!นรายกรณี  

13.๒.๓ อาจารย*ผู�สอน ต�องเป!นอาจารย*ประจําหรืออาจารย*พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย* ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ*กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และต�องมีประสบการณ*ด�านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการ
เผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย  
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง  
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 ในกรณีของอาจารย*พิเศษ อาจได�รับการยกเว�นคุณวุฒิปริญญาเอก แต+ท้ังนี้
ต�องมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+า และมีประสบการณ*การทํางานท่ีเก่ียวข�องกับวิชาท่ีสอนมาแล�วไม+
น�อยกว+า ๔ ปC ท้ังนี้อาจารย*พิเศษต�องมีชั่วโมงสอนไม+เกินร�อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย*ประจําเป!น
ผู�รับผิดชอบรายวิชานั้น สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย*ผู�สอนต�องมี
คุณสมบัติเป!นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

13.๓ ปริญญาโท  
13.๓.๑ อาจารย*ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+า และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับ 
การเผยแพร+ ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง โดยอย+างน�อย ๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย  

13.๓.๒ อาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย+างน�อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการ
ท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ี
กําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง 
โดยอย+างน�อย ๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย  

 กรณีท่ีมีความจําเป!นอย+างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม+สามารถสรรหาอาจารย*
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตน�อยกว+า ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยต�องเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให�คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป!นรายกรณี  

13.๓.๓ อาจารย* ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*และการค�นคว�าอิสระ แบ+งออกเป!น  
๒ ประเภท คือ  

(๑) อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หลักและการค�นคว�าอิสระ ต�องเป!น
อาจารย*ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+ง
รองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป!นผลงานทาง
วิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการ
อย+างน�อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง โดยอย+างน�อย ๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย  

(๒) อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วม (ถ�ามี) ต�องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังนี้  

 อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วมท่ีเป!นอาจารย*ประจําต�องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช+นเดียวกับอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หลัก  

 สําหรับอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วมท่ีเป!นผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต�องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการตีพิมพ*เผยแพร+ในวารสารท่ีมีชื่ออยู+
ในฐานข�อมูลท่ีเป!นท่ียอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ*กับหัวข�อวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ  
ไม+น�อยกว+า ๑๐ เรื่อง  
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 กรณีผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม+มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดข�างต�น ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต�องเป!นผู�มีความรู�ความเชี่ยวชาญและประสบการณ*สูงเป!นท่ียอมรับ 
ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ*กับหัวข�อวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ โดยผ+านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และแจ�งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

13.๓.๔ อาจารย*ผู�สอบวิทยานิพนธ* ต�องประกอบด�วยอาจารย*ประจําหลักสูตรและ
ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม+น�อยกว+า ๓ คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบต�องไม+เป!นอาจารย*ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ*หลักหรืออาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วม โดยอาจารย*ผู�สอบวิทยานิพนธ*ต�องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
และผลงานทางวิชาการ ดังนี้  

(๑) กรณีอาจารย*ประจําหลักสูตร ต�องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า 
หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของ
การศึกษา เพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง โดยอย+างน�อย 
๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย  

(๒) กรณีผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก ต�องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการตีพิมพ*เผยแพร+ในวารสารท่ีมีชื่ออยู+ในฐานข�อมูลท่ีเป!นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ*กับหัวข�อวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ ไม+น�อยกว+า ๑๐ เรื่อง  

 กรณีผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม+มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดข�างต�น ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต�องเป!นผู�มีความรู�ความเชี่ยวชาญและประสบการณ*สูงเป!นท่ียอมรับ 
ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ*กับหัวข�อวิทยานิพนธ* หรือการค�นคว�าอิสระ โดยผ+านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และแจ�งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

13.๓.๕ อาจารย*ผู�สอน ต�องเป!นอาจารย*ประจําหรืออาจารย*พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท+า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ*กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และ
ต�องมีประสบการณ*ด�านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารง
ตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง ท้ังนี้ อาจารย*พิเศษต�องมีชั่วโมงสอนไม+เกิน
ร�อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย*ประจําเป!นผู�รับผิดชอบรายวิชานั้น  

13.๔ ปริญญาเอก  
13.๔.๑ อาจารย*ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาและเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ัง
ให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง โดยอย+างน�อย ๑ รายการต�อง
เป!นผลงานวิจัย  

13.๔.๒ อาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย+างน�อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ี
กําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง 
โดยอย+างน�อย ๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย   
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 กรณีท่ีมีความจําเป!นอย+างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม+สามารถสรรหาอาจารย*
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตน�อยกว+า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต�องเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให�คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป!นราย
กรณี  

13.๔.๓ อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ* แบ+งออกเป!น ๒ ประเภท คือ  
(๑) อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หลัก ต�องเป!นอาจารย*ประจําหลักสูตร  

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับ 
การเผยแพร+ ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย  
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง โดยอย+างน�อย ๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย  

(๒) อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วม (ถ�ามี) ต�องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังนี้  

 อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วมท่ีเป!นอาจารย*ประจํา ต�องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช+นเดียวกับอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หลัก  

 สําหรับอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วมท่ีเป!นผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต�องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการตีพิมพ*เผยแพร+ในวารสารท่ีมีชื่ออยู+
ในฐาน ข�อมูลท่ีเป!นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ*กับหัวข�อวิทยานิพนธ* ไม+น�อยกว+า ๕ เรื่อง  

 กรณีผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม+มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดข�างต�น ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต�องเป!นผู�มีความรู�ความเชี่ยวชาญและประสบการณ*สูงมากเป!นท่ี
ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ*กับหัวข�อวิทยานิพนธ* โดยผ+านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ�ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

13.๔.๔ อาจารย*ผู�สอบวิทยานิพนธ* ต�องประกอบด�วยอาจารย*ประจําหลักสูตรและ
ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม+น�อยกว+า ๕ คน ท้ังนี้ประธานกรรมการสอบต�องเป!นผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
โดยอาจารย*ผู�สอบวิทยานิพนธ*ต�องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้  

(๑) กรณีอาจารย*ประจําหลักสูตร ต�องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า 
หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง โดยอย+างน�อย 
๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย  

(๒) กรณีผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก ต�องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการตีพิมพ*เผยแพร+ในวารสารท่ีมีชื่ออยู+ในฐานข�อมูลท่ีเป!นท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ*กับหัวข�อวิทยานิพนธ* ไม+น�อยกว+า ๕ เรื่อง  

 กรณีผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม+มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดข�างต�น ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต�องเป!นผู�มีความรู�ความเชี่ยวชาญและประสบการณ*สูงมากเป!นท่ี
ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ*กับหัวข�อวิทยานิพนธ* โดยผ+านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ�ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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13.๔.๕ อาจารย*ผู�สอน ต�องเป!นอาจารย*ประจําหรืออาจารย*พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย* ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชา ท่ีสัมพันธ*กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และต�องมีประสบการณ*ด�านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการ ท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการ
เผยแพร+ตามหลักเกณฑ* ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย  
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง  

 ในกรณีรายวิชาท่ีสอนไม+ใช+วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให�อาจารย*
ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งทางวิชาการตํ่ากว+ารองศาสตราจารย* ทําหน�าท่ีอาจารย*
ผู�สอนได� ท้ังนี้ อาจารย*พิเศษต�องมีชั่วโมงสอนไม+เกินร�อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย*ประจําเป!น
ผู�รับผิดชอบรายวิชานั้น  

ข�อ 14  ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*และการค�นคว�าอิสระ  
14.๑ อาจารย*ประจําหลักสูตร ๑ คน ให�เป!นอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หลักของนิสิต

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ* ดังนี้  
14.๑.๑ กรณีอาจารย*ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า และมี

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ* ให�เป!นอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ของนิสิตระดับปริญญาโทและเอกรวมได� 
ไม+เกิน ๕ คน ต+อภาคการศึกษา  

14.๑.๒ กรณีอาจารย*ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า และดํารง
ตําแหน+งระดับผู�ช+วยศาสตราจารย*ข้ึนไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย*
ข้ึนไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ* ให�เป!นอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ของนิสิตระดับปริญญาโทและ
เอกรวมได�ไม+เกิน ๑๐ คนต+อภาคการศึกษา  

14.๑.๓ กรณีอาจารย*ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า และดํารง
ตําแหน+งศาสตราจารย*และมีความจําเป!นต�องดูแลนิสิตเกินกว+าจํานวนท่ีกําหนดให�เสนอต+อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา แต+ท้ังนี้ต�องไม+เกิน ๑๕ คนต+อภาคการศึกษา หากมีความจําเป!นต�องดูแลนิสิตมากกว+า ๑๕ คน ให�ขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป!นรายกรณี  

14.๒ อาจารย*ประจําหลักสูตร ๑ คน ให� เป!นอาจารย* ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระ  
ของนักศึกษาปริญญาโทได�ไม+เกิน ๑๕ คน หากเป!นอาจารย*ท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ*และการค�นคว�าอิสระ ให�
คิดสัดส+วนจํานวนนิสิตท่ีทําวิทยานิพนธ* ๑ คน เทียบได�กับจํานวนนิสิตท่ีค�นคว�าอิสระ ๓ คน แต+ท้ังนี้รวมแล�ว
ต�องไม+เกิน ๑๕ คนต+อภาคการศึกษา  

14.๓ อาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตร ต�องทําหน�าท่ีอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*และ/หรือ
อาจารย*ผู�สอบวิทยานิพนธ* และ/หรืออาจารย*ผู�สอนในหลักสูตรนั้นด�วย 

ข�อ 15  คณะกรรมการสอบประมวลความรู� 
คณะกรรมการสอบประมวลความรู� ได�รับการแต+งต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย  โดยการเสนอชื่อ

ของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไม+น�อยกว+า ๓ คน ท้ังนี้ ให�เป!นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

ข�อ 16  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได�รับการแต+งต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของ

คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไม+น�อยกว+า ๓ คน ท้ังนี้ให�เป!นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดท่ี ๔ 
การรับเข�าเป0นนิสิต การเปล่ียนประเภท ระดับการศึกษา 

และการเปล่ียนวิชาเอก หรือสาขาวิชา 
 

ข�อ 17  คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 
๑7.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท ผู�เข�าศึกษาต�องเป!นผู�สําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท+าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรองและต�องมี
คุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด  

๑7.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู�เข�าศึกษาต�องเป!นผู�สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ปC หรือ ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท+าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และต�องมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑7.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ผู�เข�าศึกษาต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑7.๓.๑ ผู�เข�าศึกษาต�องเป!นผู�สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท+า ตามท่ีหลักสูตรกําหนด

และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 
๑7.๓.๒ ผู�เข�าศึกษาต�องเป!นผู�สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท+า ในสาขาวิชาเดียวกัน

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ*กันกับหลักสูตรท่ีเข�าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก (มีค+าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ต้ังแต+ ๓.๕๐ ข้ึนไป) และมีพ้ืนฐานความรู�ความสามารถและศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําวิทยานิพนธ*ได� 
หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 

๑7.๓.๓ ผู�เข�าศึกษาต�องเป!นผู�สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท+า ในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ*กันกับหลักสูตรท่ีเข�าศึกษา โดยมีผลการเรียนดี (มีค+าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ต้ังแต+ ๓.๐๐ ข้ึนไป) อาจได�รับการพิจารณาให�เข�าศึกษาภายใต�เง่ือนไข ดังนี้ 

(๑) ยอมรับเง่ือนไขท่ีจะลงทะเบียนกระบวนวิชาของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทตามท่ีคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรกําหนด 

(๒) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาพิจารณาเห็นแล�วว+า
สมควรรับเข�าเป!นนิสิต และมีพ้ืนฐานความรู�ความสามารถและศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําวิทยานิพนธ*ได� หรือมี
คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข�อ ๑8  การรับเข�าเป!นนิสิต 
ให�เป!นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยอาจใช�วิธีการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือรับโอนจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือตามโครงการความร+วมมือท่ีผ+านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ หรือโดยวิธีอ่ืน ๆ  
ท่ีสภาวิชาการให�ความเห็นชอบ 

ข�อ ๑9  การข้ึนทะเบียนเป!นนิสิต 
๑9.๑ ผู�ท่ีจะข้ึนทะเบียนเป!นนิสิตต�องเป!นผู�ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข�าเป!นนิสิตตามข�อ ๑8 
๑9.๒ ผู�สมัครท่ีได�รับการคัดเลือกให�เข�าเป!นนิสิตประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของ 

ส+วนงานวิชาการใด จะต�องข้ึนทะเบียนเป!นนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส+วนงานวิชาการนั้น  
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๑9.๓ ผู �ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข�าเป!นนิสิตจะมีสภาพเป!นนิสิตโดยสมบูรณ*ก็ต +อเม่ือได�ข้ึน
ทะเบียนเป!นนิสิต พร�อมชําระเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+าเล+าเรียน และหรือค+าธรรมเนียมอ่ืนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด   

 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะไม+คืนเงินค+าบํารุงการศึกษาค+าเล+าเรียน หรือค+าธรรมเนียม 
ต+าง ๆ ให�ไม+ว+ากรณีใด ๆ 

๑9.๔ ผู� ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข�าเป!นนิสิตจะต�องแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวให�เป!นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 กรณีท่ีไม+สามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได� ให�ส+งเอกสารล+าช�าภายใน ๑๐ 
วันทําการ นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กรณี  ท่ีนิสิตไม+สามารถแสดงหลักฐานได�ให�นายทะเบียนเพิกถอน
การรายงานตัวของบุคคลนั้น 

 เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ต�องระบุวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
อย+างช�าไม+เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให�เป!นวันรายงานตัว 

๑9.๕ ผู �ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข�าเป!นนิสิตไม+สามารถมารายงานตัวเป!นนิสิตตามวันเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตให�รายงานตัวเป!นนิสิตได�ภายใน ๗ วัน ท้ังนี้ นิสิตต�องชําระ
เงินค+ารายงานตัวช�า ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข�อ 20  การเปลี่ยนประเภทนิสิต 
20.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเป!นนิสิตภาคพิเศษ หรือนิสิตภาคพิเศษจะเปลี่ยน

ประเภทเป!นนิสิตภาคปกติได� ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป!นอย+างยิ่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน�าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด โดยได�
รับอนุมัติจากอธิการบดีและแจ�งให�นายทะเบียนทราบ ท้ังนี้ นิสิตจะต�องปฏิบัติตามข�อบังคับและระเบียบต+าง ๆ 
รวมท้ังชําระเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+าเล+าเรียนในอัตราตามประเภทของนิสิตภายหลังจากได�รับอนุมัติให�
เปลี่ยนประเภทนิสิตแล�ว 

20.๒ นิสิตท่ีจะเปลี่ยนประเภท จะต�องมีเวลาเรียนในประเภทเดิม มาแล�วอย+างน�อย  
๑ ภาคเรียน 

20.๓ ในกรณีนิสิตท่ีเปลี่ยนประเภทต�องโอนจํานวนหน+วยกิตในประเภทเดิมท้ังหมดท่ีได�
เรียนมาแล�วจะโอนเป!นบางรายวิชาไม+ได� และให�นับระยะเวลาการศึกษาต้ังแต+เข�าเรียนในประเภทเดิม 

ข�อ 21  การเปลี่ยนระดับการศึกษา  
นิสิตอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทไปเป!นระดับปริญญาเอกหรือ

กลับกันได�ในสาขาวิชาเดียวกันโดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจําส+วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด และได�รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี
หลักเกณฑ*ดังนี้  

21.๑ นิสิตในหลักสูตระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกท่ีสอบผ+านการสอบวัดคุณสมบัติ ซ่ึงจัดข้ึนสําหรับนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอก อาจได�รับการ
พิจารณาเข�าศึกษาในระดับปริญญาเอกได� โดยนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก ๑ จะต�องมี
ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ*ท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาให�เป!นดุษฎีนิพนธ*ในระดับปริญญาเอกได� หรือในกรณีท่ี
เป!นนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก ๒ จะต�องเรียนรายวิชามาแล�วไม+น�อยกว+า ๑๒ หน+วยกิต 
และได�ค+าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม+ต่ํากว+า ๓.๕๐  
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21.๒ นิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีไม+สามารถสอบผ+านการสอบวัดคุณสมบัติ  
อาจได�รับการพิจารณาเข�าศึกษาในระดับปริญญาโทได� 

21.๓ การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระทําได�เพียง ๑ ครั้ง เท+านั้น 
21.๔ การเปลี่ยนระดับการศึกษาท่ีนอกเหนือจากนี้ ให�เป!นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ข�อ 22  การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา และการเปลี่ยนแผนการศึกษา 
22.๑ นิสิตท่ีเข�าศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาใด ถ�ามีความประสงค*จะเปลี่ยนวิชาเอกหรือ

สาขาวิชาท่ีศึกษาให�กระทําโดยการสอบคัดเลือกใหม+ 
22.๒ กรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป!นอย+างยิ่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน�าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ี
หลักสูตรสังกัด อาจอนุมัติให�นิสิตเปลี่ยนแผนการศึกษาได�และแจ�งให�นายทะเบียนทราบ 

ข�อ 23  การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา และการเทียบประสบการณ*   
นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรปริญญาเอกอาจเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับโอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา หรือ
เทียบประสบการณ*ในหลักสูตรระดับเดียวกันท่ีนิสิตได�ศึกษามาแล�ว เพ่ือนับเป!นส+วนหนึ่งของหน+วยกิตรายวิชา
ในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาได�โดยไม+ต�องเรียนรายวิชานั้นซํ้าอีก รายวิชาท่ีขอรับโอนหรือขอเทียบโอน ต�องเป!น
รายวิชาท่ีเรียนมาแล�วไม+เกิน ๕ ปC นับจากภาคเรียนท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และรายวิชาท่ีขอรับ
โอนหรือเทียบโอน จะต�องมีระดับข้ันไม+ตํ่ากว+า B (๓.๐๐) ท้ังนี้ จํานวนหน+วยกิตท่ีขอรับโอนรายวิชา เทียบโอน
รายวิชา และเทียบประสบการณ* รวมกันแล�วต�องไม+เกินร�อยละ ๔๐ ของจํานวนหน+วยกิตรายวิชาตามโครงสร�
างหลักสูตร โดยไม+นับรวมวิทยานิพนธ*และการค�นคว�าอิสระ 

ให �งานทะเบียนนิสิตบันทึกรายวิชาท่ีได �รับอนุ มั ติ ให �รับโอน เทียบโอน หรือเทียบ 
ประสบการณ*ลงในระเบียนการเรียนของนิสิต 

23.๑ การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว+างหลักสูตรเก+ากับหลักสูตรใหม+
หรือการเทียบรายวิชาระหว+างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาท่ีขอเทียบต�องเป!นรายวิชาใน
หลักสูตรท่ีใหม+กว+ารายวิชาตามหลักสูตรท่ีนิสิตต�องเรียน เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาท่ีขอเทียบ
จะต�องครอบคลุมเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตรท่ีนิสิตต�องเรียนไม+น�อยกว+าร�อยละ ๗๕ 
โดยความเห็นชอบของหัวหน�าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจําส+วนงานท่ีรายวิชานั้น
สังกัด และต�องได�รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได�รับมอบหมาย 

23.๒ การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบัน การศึกษาอ่ืน หรือจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ ยึดหลักเกณฑ* ดังนี้ 

23.๒.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตท่ีเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแล�ว 
(๑) กรณีนิสิตเข�าศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาต+องาน

ทะเบียนนิสิต โดยผ+านความเห็นชอบของหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และต�องได�รับอนุมัติจาก
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได�รับมอบหมาย 

(๒) กรณีนิสิตเข�าศึกษาในหลักสูตรใหม+หรือหลักสูตรปรับปรุงให�ดําเนินการ
ขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ*ข�อ 23.๑ ก+อนได�รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได�รับมอบหมาย
ให�โอนรายวิชา 
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(๓) ไม+นําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนมาคํานวณค+าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม
รวม ท้ังนี้ให�ระบุรายวิชาท่ีรับโอนในระเบียนนิสิตว+าเป!นรายวิชาท่ีรับโอนมา โดยให�คํานวณค+าระดับข้ันเฉลี่ย
สะสมเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท+านั้น 

(๔) การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาต�องดําเนินการให�เสร็จสิ้นภายใน
ปCการศึกษาแรกท่ีนิสิตเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

23.๒.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ยึดหลักเกณฑ* ดังนี้ 
(๑) รายวิชาท่ีรับโอนต�องเป!นรายวิชาท่ีนิสิตได�ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง มาแล�วไม+เกิน ๕ ปC 
(๒) ไม+นําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณค+าระดับ

ข้ันเฉลี่ยสะสมรวม ท้ังนี้ให�ระบุรายวิชาท่ีรับโอนในระเบียนนิสิตว+าเป!นรายวิชาท่ีรับโอนมา โดยให�คํานวณค+า
ระดับข้ันเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท+านั้น 

ท้ังนี้  การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให�เป!นตาม
หลักเกณฑ*ข�อ 23.๑ 

23.๓ การเทียบประสบการณ* 
มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให�นําประสบการณ*จากการปฏิบัติงานของนิสิตมาเทียบ

ประสบการณ*ได� ดังนี้    
23.๓.๑ ประสบการณ*ท่ีนํามาเทียบต�องเป!นประสบการณ*ท่ีได�จากการปฏิบัติงานใน

ระยะเวลาไม+น�อยกว+า ๘ ปC 
23 .๓ .๒  การเทียบรายวิชากับประสบการณ *ต �องได �รับการเห็ นชอบจาก

คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน�าภาควิชา และคณะกรรมการประจําส+วนงานท่ีรายวิชานั้นสังกัด
และได�รับอนุมัติจากสภาวิชาการ 

23.๓.๓ จํานวนหน+วยกิตรวมท่ีได�รับจากการเทียบประสบการณ**ต�องไม+เกิน ร�อยละ 
๒๕ ของจํานวนหน+วยกิตรวมตามโครงสร�างหลักสูตร  

 นิสิตต�องเสนอหลักฐานท่ีได�จากการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีระบุถึง
ประสบการณ*ดังกล+าวมากพอต+อการพิจารณาเทียบประสบการณ*กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย โดยการรับรอง
จากผู�บังคับบัญชาของหน+วยงานท่ีนิสิตนําประสบการณ*มาแสดง  

 การยื่นคําร�องขอเทียบประสบการณ*ให�ดําเนินการภายในปCการศึกษาแรก
ของการรายงานตัวเข�าเป!นนิสิต เม่ือได�รับการเทียบรายวิชาแล�วให�ถือว+ามหาวิทยาลัยได�ยกเว�นการเรียน
รายวิชาดังกล+าว โดยไม+นําผลการเรียนรายวิชาท่ีเทียบประสบการณ*มาคํานวณค+าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมรวม 
ท้ังนี้ ให�ระบุในระเบียนนิสิตเป!นรายวิชาเทียบประสบการณ* 

ข�อ 24  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ยึดหลักเกณฑ* ดังนี้ 
24.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

มหาวิทยาลัยรับรองและกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยทักษิณได� 

24.๒ การรับโอนต�องลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล�วไม+น �อยกว+า ๑  
ภาคเรียน  

24.๓ ผู �ท่ีจะขอโอนต�องยื่นคําร�องถึงมหาวิทยาลัยทักษิณอย+างน�อย ๒ ภาคเรียน ก+อน
สําเร็จการศึกษา 
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24.๔ ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตนักศึกษาท่ีรับโอนให �นับต้ังแต +เริ่มเข �าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเดิม 

24.๕ การเทียบโอนรายวิชาอาจกระทําได� ตามข�อ 23  
 การโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีไม+สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาให�เสนอสภาวิชาการพิจารณาเป!นราย ๆ ไป และแจ�งให�มหาวิทยาลัยทราบ 
 

หมวดท่ี  ๕ 
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน 

 
ข�อ 25  การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร+วมกัน ดังนี้ 

25.๑ การศึกษาแบบเฉพาะบางช+วงเวลา เป!นการจัดการศึกษาในบางช+วงเวลาของ 
ปCการศึกษา ตามหลักเกณฑ*ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๒ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป!นการจัดการศึกษาโดยใช�การ
สอนทางไกลผ+านระบบการสื่อสารหรือเครือข+ายสารสนเทศต+าง ๆ ตามหลักเกณฑ*ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๓ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป!นการจัดการศึกษาเป!นรายวิชาหรือ
กลุ+มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเป!นไปตามหลักเกณฑ*ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๔ การศึกษาแบบนานาชาติ เป!นการจัดการศึกษาโดยใช�ภาษาต+างประเทศท้ังหมด  
ซ่ึงอาจจะเป!นความร+วมมือระหว+างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน+วยงานในประเทศ หรือต+างประเทศ 
และมีการจัดการท่ีมีมาตรฐานเช+นเดียวกับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๕ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
25.๖ การศึกษาเพ่ือรับปริญญาท่ีสอง ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
25.๗ รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว+าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข�อ 26  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให �รับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเป !นนิสิต
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําหน+วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีตนสังกัด
ได� โดยต�องชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว+าด�วย การเก็บเงินค+าบํารุงและค+าธรรมเนียมการศึกษา 
ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน�าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และ 
หัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีรายวิชานั้นสังกัด 

ข�อ 27 นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณท่ีได�ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณมาแล�วไม+น�อยกว+า  
๒ ภาคเรียน อาจลงทะเบียนศึกษารายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือนํามาเทียบโอน
หรือนํามาเป!นรายวิชาท่ีไม+นับหน+วยกิตในหลักสูตรท่ีนิสิตศึกษาอยู+ได�โดยต�องดําเนินการดังนี้ 

27.๑ นิสิตต�องยื่นคําร�องต+อหัวหน�าส+วนงานท่ีนิสิตสังกัด โดยผ+านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจําส+วนงานท่ีนิสิตสังกัด เพ่ือพิจารณารายวิชาท่ี
นิสิตลงทะเบียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยแนบรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาประกอบ การพิจารณา 
ด�วย ท้ังนี้ รายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนศึกษานั้นต�องมีเนื้อหาเหมือนหรือใกล�เคียงกันกับรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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27.๒ ในภาคเรียนใดท่ีนิสิตไปลงทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยไม+
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณเลย นิสิตจะต�องดําเนินการรักษาสภาพนิสิตของ
มหาวิทยาลัยทักษิณด�วย มิฉะนั้นนิสิตจะพ�นสภาพการเป!นนิสิต ตามข�อ 40.๓.๓ 

27.๓ เม่ือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณลงทะเบียนศึกษารายวิชาได�
ประมวลผลการศึกษาเรียบร�อยแล�วให�นิสิตแจ�งผลการศึกษาเป!นลายลักษณ*อักษร ซ่ึงออกโดยมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษานั้นต+อนายทะเบียนมหาวิทยาลัยทักษิณโดยตรง  

27.๔ การลงทะเบียนศึกษารายวิชาของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
จะต�องเป!นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ด�วยเม่ือหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ี
หลักสูตรสังกัดอนุมัติแล�วให�แจ�งนายทะเบียนทราบ 

ข�อ 28  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและการลงทะเบียนวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ  
28.๑ กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต+ละภาคเรียนให�เป !นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
28.๒ รายวิชาใดท่ีกําหนดให�เรียนบุรพวิชา นิสิตจะต�องเรียนรายวิชานั้นแล�ว และสอบได�

ระดับข้ัน 
28.๓ รายวิชาใดท่ีกําหนดให�เรียนควบคู+ นิสิตต�องลงทะเบียนรายวิชาควบคู+พร�อมกัน  

หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะต�องงดเรียนรายวิชาควบคู+ในคราวเดียวกันด�วย หากไม+งดเรียน
รายวิชาควบคู+งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต+อเนื่องควบคู+นั้นทันที เว�นแต+ได�รับการอนุมัติจากหัวหน�าส+วนงาน
วิชาการ 

28.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ*ต+อเม่ือได�ชําระเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+าเล+าเรียน
ของมหาวิทยาลัยเรียบร�อยแล�ว นิสิตผู �ใดชําระเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+าเล+าเรียน ภายหลังจากวันท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด จะต�องชําระเงินค+าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย  

 กรณีท่ีนิสิตท่ีไม+ได�ลงทะเบียนโดยสมบูรณ*ในภาคเรียนใด ภายในกําหนดวันตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย จะไม+มีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เว�นแต+จะได�รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ 
รองอธิการบดีท่ีได�รับมอบหมายเป!นราย ๆ ไป 

28.๕ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระนิสิตดําเนินการได�เม่ือได�รับอนุมัติ
ชื่อเรื่องและคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระจากคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร
แล�ว ท้ังนี้  การสอบเค�าโครงวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระจะดําเนินการได�เม่ือนิสิตได�ลงทะเบียน 
วิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระแล�วเท+านั้น 

28.๖ จํานวนหน+วยกิตแต+ละภาคเรียน  
28.๖.๑ นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ 

แต+ละภาคเรียนตามประเภทนิสิต ดังนี้ 
(๑) นิสิตภาคปกติ จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได�ไม+เกิน ๑๕ หน+วยกิต 
(๒) นิสิตภาคพิเศษ จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได�ไม+เกิน ๙ หน+วยกิต 

ในภาคเรียนปกติ และไม+เกิน ๖ หน+วยกิตในภาคเรียนฤดูร�อน 
(๓) นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ*หรือ

การค�นคว�าอิสระ ในแต+ละภาคเรียนโดยใช�จํานวนหน+วยกิตน�อยกว+าท่ีกําหนดในหลักสูตร และสามารถ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระซํ้าเพ่ือให�ได�หน+วยกิตรวมไม+น�อยกว+าท่ีกําหนดในหลักสูตร ท้ังนี้ 
ให�เป!นไปตามท่ีคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรได�ตกลงกับนายทะเบียนไว� 
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28.๖.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระท่ีมี
จํานวนหน+วยกิตรวมน�อยกว+าหรือมากกว+าเกณฑ*ท่ีกําหนดในหัวข�อ 28.๖.๑ (๑) และ (๒) ให�อยู+ในดุลยพินิจ
และการอนุมัติของหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด แล�วแจ�งนายทะเบียนทราบ 

28.๗ ในกรณีท่ีมีความจําเป!น หัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด อาจอนุมัติให�นิสิต
ภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนร+วมกันได�โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบ
หลักสูตร  

28.๘ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีได�โดย
ไม+นับหน+วยกิต ท้ังนี้รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีนั้นไม+นับเป!นส+วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีให�ใช�ระเบียบและข�อบังคับว+าด�วย
การศึกษาระดับปริญญาตรีในส+วนท่ีเก่ียวข�องกับการลงทะเบียนเรียน การขอถอน การขอเพ่ิม การวัดและ
ประเมินผลสําหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม 

ข�อ 29  การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม+นับหน+วยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� โดยไม+นับหน+วยกิตรวมเข�าในจํานวนหน+วยกิตในภาคเรียนและจํานวนหน+วยกิตตาม
หลักสูตร ต�องดําเนินการดังนี้  

29.๑ นิสิตต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย*ผู�สอนในรายวิชานั้น โดยได�รับอนุมัติจาก
อาจารย*ท่ีปรึกษา และหัวหน�าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีนิสิตสังกัด แล�วแจ�งให�งานทะเบียนทราบ 

29.๒ ให�งานทะเบียนบันทึกลงในใบแสดงผลการเรียนใน ช+องผลการเรียนว+า “AUD” 
เฉพาะผู�ท่ีผ+านการประเมินจากอาจารย*ผู�สอน และมีเวลาเรียนไม+น�อยกว+า ร�อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด
ของรายวิชานั้น   

29.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให�บุคคลภายนอกท่ีไม+ใช+นิสิตของมหาวิทยาลัยเข�าเรียนบาง
วิชาเป!นกรณีพิเศษ โดยเป!นตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข�อ 30  การขอเพ่ิมและขอถอนรายวิชา  
30.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาหลังสิ้นสุด ตามข�อ 28.๑ นิสิตต�องได�รับอนุมัติจากอาจารย*ผู�สอน 

อาจารย*ท่ีปรึกษา และหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด แล�วแจ�งให�นายทะเบียนทราบ โดยนิสิตต�องชําระ
เงินค+าขอเพ่ิมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห*แรกนับจากวันเปSดภาคเรียน 

30.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตาม ข�อ 28.๑ ต�องได�รับความเห็นชอบจาก
อาจารย*ท่ีปรึกษาและได�รับอนุมัติจากอาจารย*ผู�สอน อย+างน�อย ๗ วันทําการก+อนวันแรกของการสอบ 
ปลายภาคตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข�อ 31  การรักษาสภาพนิสิต  
31.๑ นิสิตท่ียังไม+สําเร็จการศึกษาไม+ว+ากรณีใด ๆ ต�องลงทะเบียนเรียนหรือชําระเงินค+า

รักษาสภาพนิสิต พร�อมชําระค+าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให�แล�วเสร็จภายในภาคเรียนนั้น ๆ  
31.๒ นิสิตท่ีเรียนครบตามโครงสร�างหลักสูตรแล�วแต+ไม+ประสงค*จะขอสําเร็จการศึกษา 

หรือมหาวิทยาลัยให�ละเว�นการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นด�วยสาเหตุได�รับโทษทางวินัยหรือกรณีอ่ืน ๆ 
ให�ดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว+าจะขอสําเร็จการศึกษา 

31.๓ ในกรณีท่ีนิสิตได�รับอนุมัติให�รักษาสภาพนิสิตให�นับระยะเวลาท่ีรักษาสภาพนิสิต
รวมอยู+ในระยะเวลาการศึกษาด�วย 
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ข�อ 32  การลาพักการเรียน  
32.๑ นิสิตอาจยื่นคําร�องขอลาพักการเรียนต+อหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัดได�

ในกรณีต+อไปนี้ 
32.๑.๑ ถูกเกณฑ*เข�ารับราชการทหารกองประจําการหรือได�รับหมายเรียกเข�ารับ

การตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพลหรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน  
32.๑.๒ ได�รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว+างประเทศหรือได�รับทุนอ่ืนใดซ่ึง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  
32.๑.๓ เจ็บปrวยจนต�องพักรักษาตัวเป!นเวลานานเกินกว+าร�อยละ ๒๐ ของเวลา

เรียนท้ังหมดในภาคเรียนนั้นตามคําสั่งแพทย*โดยมีใบรับรองแพทย*จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว+าด�วยสถานพยาบาลซ่ึงเป!นเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

32.๑.๔  มีความจําเป !นส+วนตัว ในกรณีนี้นิสิตต�องเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล�ว 
อย+างน�อย ๑ ภาคเรียน 

32.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน 
32.๒ การขอลาพักการเรียน จะต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย*ท่ีปรึกษา หัวหน�าส+วน

งานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และแจ�งให�นายทะเบียนทราบ ท้ังนี้ต�องดําเนินการให�เสร็จสิ้นก+อนปSดภาคเรียนนั้น ๆ 
32.๓ การขอลาพักการเรียน ให�อนุมัติได�ครั้งละไม+เกิน ๑ ภาคเรียน กรณีท่ีนิสิตยังมี

ความจําเป!นท่ีจะต�องลาพักการเรียนต+ออีกให�ยื่นคําร�องขอลาพักการเรียนใหม+  
32.๔ ในกรณีท่ีนิสิตได�รับอนุมัติให�ลาพักการเรียน ให�นับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยู+

ในระยะเวลาการศึกษาด�วย 
32.๕ ในระหว+างท่ีได�รับอนุมัติให�ลาพักการเรียน นิสิตต�องชําระเงินค+ารักษาสภาพนิสิตทุก

ภาคเรียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
32.๖ ในกรณีท่ีนิสิตเจ็บปrวย ตามข�อ 32.๑.๓ และได�ชําระเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+า 

เล+าเรียนในภาคเรียนท่ีลงทะเบียนแล�ว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไม+ติดสัญลักษณ* W ได� 
ซ่ึงต�องมีใบรับรองแพทย*จากโรงพยาบาลของรัฐ และได�รับอนุมัติจากหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด ท้ังนี้
จะไม+ได�รับคืนเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+าเล+าเรียนคืน 

ข�อ 33  การลาออก  
นิสิตท่ีประสงค*จะลาออกจากการเป!นนิสิตของมหาวิทยาลัยให�ยื่นคําร�องผ+านอาจารย*ท่ี

ปรึกษาทางวิชาการและหัวหน�าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา เพ่ือเสนอหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีหลักสูตร
สังกัดพิจารณาอนุมัติ และแจ�งให�นายทะเบียนทราบ 
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หมวดท่ี ๖ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
ข�อ 34  การมีสิทธิ์เข�าสอบ 

นิสิตจะต�องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม+น�อยกว+าร�อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ได�รับผลการเรียนรายวิชานั้นนิสิตท่ีมีเวลาเรียนรายวิชาใดน�อยกว+าร�อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนท้ังหมดและไม+ได�ขอถอนรายวิชา ให�อาจารย*ผู�สอนประเมินผลการเรียนเป!นระดับข้ัน F ในรายวิชา
นั้นเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน 

ข�อ 35  การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
35.๑ การสอบประมวลความรู� เป!นการสอบความรู� ความสามารถท่ีจะนําหลักวิชาและ

ประสบการณ*การเรียนหรือการวิจัยไปประยุกต*ใช�ในการปฏิบัติงาน 
35.๒ การสอบวิทยานิพนธ* เป!นการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถของนิสิต ในการทํา

วิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ* ความรอบรู�ในเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงาน ท้ัง
ด�านการพูด การเขียนและการตอบคําถาม 

35.๓ การสอบค�นคว�าอิสระ เป!นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนิสิตใน
หลักสูตรปริญญาโท แผน ข 

35.๔ การสอบวัดคุณสมบัติ เป!นการสอบเพ่ือประเมินความรู� พ้ืนฐาน ความพร�อม 
ความสามารถและศักยภาพของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก เพ่ือวัดว+านิสิตมีความพร�อมในการทําวิทยานิพนธ*ใน
ระดับปริญญาเอก 

35.๕ การส อบ ภ าษ าต+ า งป ระ เท ศ  เป! น ก ารส อบ เที ยบ ความ รู� ค ว ามส าม ารถ
ภาษาต+างประเทศของนิสิตหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก 

การสอบตามข�อ 35.๑ - 35.๕ ให�เป!นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ข�อ 36  ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา วิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ และการสอบ
พิเศษ 

36.๑ กรณีหลักสูตรไม+กําหนดเป!นอย+างอ่ืนให�ประเมินผลการเรียนรายวิชาเป!นระดับข้ัน
โดยมีความหมายและค+าระดับข้ัน ดังนี้ 

 
ระดับข้ัน     ความหมาย    ค�าระดับข้ัน   
A        ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐  
B+       ดีมาก (Very  Good)  ๓.๕  
B  ดี (Good)  ๓.๐ 
C+ ดีพอใช� (Fairly  Good) ๒.๕  
C   พอใช� (Fair)  ๒.๐  
D+  อ+อน (Poor)  ๑.๕  
D อ+อนมาก (Very  Poor) ๑.๐  
F ตก (Fail)  ๐.๐ 
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36.๒ กรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตรไม+มีการประเมินผลเป!นระดับข้ัน ให�รายงานผลเป!น 
สัญลักษณ*และมีความหมาย ดังนี้  

สัญลักษณ.       ความหมาย  
AUD               การเรียนโดยไม+นับหน+วยกิต (Audit)  
W                  การถอนรายวิชาโดยได�รับอนุมัติ (Withdraw) 
VG                 ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝWกงาน/อยู+ในระดับดีมาก (Very Good) 
G                   ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝWกงาน/อยู+ในระดับดี (Good)  
S                   ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝWกงาน/อยู+ในระดับเป!นท่ีพอใจ 
 (Satisfactory) 
U                   ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝWกงาน/อยู+ในระดับไม+เป!นท่ีพอใจ 
 (Unsatisfactory) 
I                    การประเมินผลยังไม+สมบูรณ* (Incomplete) 
รายวิชาท่ีต�องให�สัญลักษณ* VG, G, S และ U ให�เป!นไปตามท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร

หรือตามท่ีสภาวิชาการกําหนด 
36.๓ กรณีการประเมินผลการสอบพิเศษ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�า

อิสระ ให�รายงานผลเป!นสัญลักษณ*และมีความหมาย ดังนี้ 
สัญลักษณ. ความหมาย  
VG  ผ+านระดับดีมาก (Very Good)  
G  ผ+านระดับดี (Good) 
P  ผ+าน (Pass)  
F  ไม+ผ+าน (Fail) 
36 .๓.๑ การสอบพิเศษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ได �แก + การสอบภาษา 

(Language Examination) การสอบประมวลความรู � (Comprehensive Examination) และการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

36.๓.๒ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ จะประเมินเม่ือเสร็จ
สิ้นการสอบปากเปล+าวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ 

 ท้ังนี้การประเมินความก�าวหน�าวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระในระหว+าง
ท่ีลงทะเบียนเรียนในแต+ละภาคเรียนให�คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระประเมินผล
เป!นจํานวนหน+วยกิตวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ โดยให�มีการประเมินผลเป!นสัญลักษณ* S สําหรับผลการ
ประเมินความก�าวหน�าในการทําวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระของนิสิตเป!นท่ีพอใจ โดยระบุจํานวน 
หน+วยกิตวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระท่ีได�รับการประเมินในแต+ละภาคเรียนนั้น และใช�สัญลักษณ* U 
สําหรับผลการประเมินท่ีไม+มีความก�าวหน�าหรือไม+เป!นท่ีพอใจ แต+ต�องไม+เกินจํานวนหน+วยกิตท่ีลงทะเบียน  
และหลักเกณฑ*การประเมินความก�าวหน�าวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระให�เป!นไปตามข�อกําหนดของ
คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

36.๔ นอกจากการแสดงผลการประเมินผลเป!นระดับข้ันตามข�อ 36.๑ หรือเป!นสัญลักษณ*
ตามข�อ 36.๒ แล�วให�ใช�เครื่องหมายกํากับผลการเรียนรายวิชาตามความหมาย ดังนี้ 
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เครื่องหมาย  ความหมาย  
#            รายวิชาท่ีไม+คํานวณค+าระดับข้ัน  
##                  รายวิชาท่ีโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
###         รายวิชาท่ีเทียบโอนประสบการณ*  
*              รายวิชาท่ีเทียบ/เรียนแทน 
**             รายวิชาท่ียกเว�นหน+วยกิต 

36.๕ การให�ระดับข้ัน F หรือ U 

อาจารย*ผู�สอนให�ระดับข้ัน F หรือ U ในกรณีต+อไปนี้ได�ด�วย  
36.๕.๑ นิสิตลงทะเบียนแล�วไม+เข�าชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียนน�อยกว+า

ร�อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด  
36.๕.๒ นิสิตทุจริตในการสอบ โดยมีหลักฐานการทุจริต ให�อาจารย*ผู�สอน

ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เป!นระดับข้ัน F ท้ังนี้ ไม+ต�องรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต  
36.๕.๓ นิสิตท่ีได�รับการให�สัญลักษณ* I ตามข�อ 36.๖ แต+ไม+ได�ขอประเมินผลเพ่ือ

แก�สัญลักษณ * I ให �เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปSดภาคเรียนถัดไป หากพ�นกําหนดดังกล+าว 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ* เป!นระดับข้ัน F หรือ U 

36.๕.๔ นิสิตท่ีไม+มีส+วนร+วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�
ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบของรายวิชานั้น ซ่ึงเป!นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

36.๖ การให� I ในรายวิชาใดจะกระทําได�ในกรณีต+อไปนี้  
36.๖.๑ นิสิตท่ีมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ*ในข�อ 34 แต+ไม+ได�สอบเพราะปrวยหรือ 

เหตุสุดวิสัย  และได�รับอนุมัติจากหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
36.๖.๒ อาจารย*ผู�สอน ประธานคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร และหัวหน�า

ส+วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด เห็นสมควรให�รอผลการประเมินระดับข้ัน 
36.๗ นิสิตท่ีได�รับสัญลักษณ* I ตามความในข�อ 36.๖.๑ ในรายวิชาใดจะต�องดําเนินการ 

ขอประเมินผลเพ่ือแก�สัญลักษณ* I ให�สมบูรณ* ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปSดภาคเรียนถัดไปตามระบบ
การศึกษา หากพ�นกําหนดเวลาดังกล+าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ* I เป!นระดับข้ัน F หรือ U โดย
อัตโนมัติ เว�นแต+ได�รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได�รับมอบหมาย เห็นสมควรให�ขยายเวลา 
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย 

 ท้ังนี้ ให�นําผลการประเมินท่ีแก�สัญลักษณ* I แล�วมาคํานวณในภาคเรียนเดิมท่ีนิสิตได�
สัญลักษณ* I   

36.๘ การให�สัญลักษณ* W ในรายวิชาใด กระทําได�ในกรณีต+อไปนี้  
36.๘.๑ นิสิตได�รับอนุมัติให�ถอนรายวิชานั้น  
36.๘.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
36.๘.๓ นิสิตได�รับอนุมัติจากหัวหน�าส+วนงานวิชาการของคณะท่ีนิสิตสังกัดให�

เปลี่ยนจากสัญลักษณ* I ท่ีนิสิตได�รับตามข�อ 36.๖.๑ และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ* I แล�วแต+การปrวย
หรือเหตุสุดวิสัยยังไม+สิ้นสุด 

36.๘.๔ นิสิตลาออกหรือเสียชีวิตก+อนวันสุดท�ายของการประเมินผลประจํา 
ภาคเรียนนั้น 
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ข�อ 37  การนับจํานวนหน+วยกิต เพ่ือใช�ในการคํานวณหาค+าระดับข้ันเฉลี่ย  
37.๑ การนับจํานวนหน+วยกิต เพ่ือใช�ในการคํานวณหาค+าระดับ ข้ันเฉลี่ยในภาคเรียนใด  

ให�นับจากรายวิชาท่ีมีการประเมินผลการเรียนเป!นระดับข้ัน และไม+มีเครื่องหมายกํากับ ยกเว�นรายวิชาท่ีเทียบ
หรือเรียนแทน 

37.๒ การนับจํานวนหน+วยกิตสะสมเพ่ือให�ครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสูตร ให�นับ
เฉพาะหน+วยกิตของรายวิชาท่ีได�ระดับข้ัน B ข้ึนไป และนับรวมกับหน+วยกิตท่ีได�รับการยกเว�นหน+วยกิต  

37.๓ ค+าระดับข้ันเฉลี่ยรายภาคเรียนให�คํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น  
โดยนําผลคูณระหว+างจํานวนหน+วยกิตกับค+าระดับข้ันของแต+ละรายวิชาเป!นตัวต้ังแล�วหารด�วยจํานวนหน+วยกิต 
ตามข�อ 37.๑ 

37.๔ ค+าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม ให�คํานวณจากผลการเรียนของท่ีนิสิตต้ังแต+เริ่มเข�าเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดท�าย โดยนําผลรวมของผลคูณระหว+างจํานวนหน+วยกิตกับค+าระดับข้ันของแต+ละรายวิชาท่ี
เรียนท้ังหมดเป!นตัวต้ังแล�วหารด�วยจํานวนหน+วยกิตรวมท้ังหมด  

37.๕ รายวิชาท่ีได�สัญลักษณ* I ไม+นําไปแสดงในใบแสดงผลการเรียนแต+จัดเก็บไว�ใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต 

ข�อ 38  การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน  
รายวิชาใดท่ีนิสิตได�ระดับข้ันตํ่ากว+า B นิสิตต�องลงทะเบียนเรียนซํ้า หรือเลือกเรียนรายวิชา

อ่ืนในระดับชั้นปCและหมวดวิชาเดียวกัน ท้ังนี้ให�อยู+ในดุลยพินิจของอาจารย*ท่ีปรึกษาทางวิชาการและประธาน
คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร โดยผ+านความเห็นชอบของหัวหน�าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได�
รับอนุมัติจากหัวหน�าส+วนงานวิชาการ ท่ีหลักสูตรสังกัด ก+อนการลงทะเบียนเรียน 

ข�อ 39  การทุจริตในการสอบ  
นิสิตท่ีทําการทุจริตด�วยประการใดๆ เก่ียวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผู�สอนจะให�ระดับ

ข้ัน F ในรายวิชานั้นแล�ว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามข�อบังคับว+าด�วยวินัยนิสิตได�ด�วย 
 

หมวดท่ี ๗ 
การพ�นสภาพนิสิต และการคืนสภาพนิสิต 

 
ข�อ 40  การพ�นจากสภาพนิสิต  

นิสิตจะต�องพ�นจากสภาพนิสิตในกรณีดังต+อไปนี้  
40.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได�รับปริญญาตามข�อ 45 
40.๒ หัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดอนุมัติให�ลาออก  
40.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีต+อไปนี้  

40.๓.๑ ไม+มารายงานตัวเป!นนิสิตตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
40.๓.๒ มารายงานตัวเป!นนิสิตแต+ไม+ลงทะเบียนเรียน ไม+ชําระเงินค+าบํารุงการศึกษา

และค+าเล+าเรียนในภาคเรียนแรกยกเว�นได�รับอนุมัติจากหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดในกรณีต+อไปนี้ 
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(๑) ถูกเกณฑ*เข�ารับราชการทหารกองประจําการหรือได�รับหมายเรียก 
เข�ารับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน 

(๒) ได �รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว +างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซ่ึง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

(๓) เจ็บปrวยจนต�องพักรักษาตัวเป!นเวลานานเกิน ร�อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ท้ังหมดในภาคเรียนนั้น ตามคําสั่งแพทย*โดยมีใบรับรองแพทย*จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว+าด�วยสถานพยาบาลซ่ึงเป!นของเอกชนและท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

40.๓.๓ เม่ือพ�นกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแล�ว ไม+ชําระเงินค+าบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน 

40.๓.๔ ขาดคุณสมบัติ อย+างใดอย+างหนึ่ง ตามข�อ 17   
40.๓.๕ เม่ือค+าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนตํ่ากว+า ๒.๗๕  
40.๓.๖ ได�รับค+าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตํ่ากว+า ๓.๐๐ เม่ือเรียนครบตามระยะเวลาท่ี

กําหนดตามข�อ 11 
40.๓.๗ หมดระยะเวลาการศึกษาตามข�อ 11 
40.๓.๘ ไม+ผ+านการสอบประมวลความรู �เป !นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

จํานวน ๓ ครั้ง  
40.๓.๙ ไม+ผ+านการสอบวัดคุณสมบัติเป!นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ครั้ง  
40.๓.๑๐ ถูกลงโทษถึงท่ีสุดให�ไล+ออก ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว+าด�วยวินัยนิสิต 
40.๓.๑๑ ไม+ได�รับอนุมัติเค�าโครงวิทยานิพนธ*ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังต+อไปนี้ 

(๑) หลักสูตรปริญญาโท ภายใน ๓ ปCการศึกษา นับแต+ภาคเรียนแรกท่ีเข�าศึกษา 
(๒) หลักสูตรปริญญาเอก ภายใน ๔ ปCการศึกษา นับแต+ภาคเรียนแรกท่ีเข�าศึกษา” 

ข�อ 41  การคืนสภาพนิสิต 
นิสิตอาจได�รับการอนุมัติให�คืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยต�องชําระเงินค+าคืนสภาพนิสิต

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพ�นสภาพ เนื่องจากพ�นสภาพนิสิต จากกรณี
ต+อไปนี้ 

41.๑ ได�รับอนุมัติจากหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดให�ลาออกไปแล�วไม+เกิน ๓๐ วัน 

41.๒ ไม+ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกท่ีต�องข้ึนทะเบียนเป!นนิสิต 
41.๓ เม่ือพ�นกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแล�วไม+ชําระเงินค+าบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษา

สภาพนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๒๕ - 

หมวดท่ี ๘ 
การสอบพิเศษ และการทําวิทยานิพนธ.หรือการค�นคว�าอิสระ 

 
ข�อ 42  การสอบภาษา 

42.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกต�องสอบผ+านการสอบภาษา 
(Language Examination) ท่ีไม+ใช+ภาษาประจําชาติของตนอย+างน�อยหนึ่งภาษา การกําหนดภาษาท่ีจะสอบ 
ให�อยู+ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร โดยความเห็นชอบของหัวหน�าภาควิชาหรือประธาน
สาขาวิชา หัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด และการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตปริญญา
เอกท่ีสอบผ+านการสอบภาษาจากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง ตามเกณฑ*ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอาจได�
รับการยกเว�นการสอบภาษาตามความในวรรคหนึ่งได�  

42.๒ ให�บัณฑิตวิทยาลัยแต+งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบภาษาประกอบด�วยบุคคล 
ท่ีเหมาะสมเป!นไปตามเกณฑ*การสอบภาษาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด เพ่ือดําเนินการจัดสอบและควบคุม 
การสอบให�ได�มาตรฐาน  

42.๓ การดําเนินการสอบภาษาให�เป!นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
42.๔ มหาวิทยาลัยอาจยกเว�นให�นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม+ต�องสอบภาษาได�ในกรณีใด

กรณีหนึ่งดังต+อไปนี้  
42.๔.๑ นิสิตสอบผ+านการสอบภาษา ตามเกณฑ*ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจาก

สถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง โดยให�งานทะเบียนระบุในใบแสดงผลการเรียนว+า ได�รับการยกเว�นการ
สอบภาษาจากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

42.๔.๒ นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาท่ีไม+ใช+ภาษาประจําชาติของตน ดังนี้  
(๑) นิสิตระดับปริญญาโท ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาท่ีไม+ใช+ภาษา

ประจําชาติของตน โดยมีเวลาเรียนสัปดาห*ละไม+น�อยกว+า ๒ ชั่วโมง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร และได�รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดให�เรียนโดยไม+นับหน+วยกิต ท้ังนี้ นิสิต
จะต�องได�รับการประเมินผลการเรียนระดับข้ัน S (Satisfactory) ข้ึนไป โดยใช�แบบทดสอบภาษาท่ีเป!น
มาตรฐานของรายวิชา 

(๒) ระดับปริญญาเอก โดยมีเวลาเรียนสัปดาห*ละ ไม+น�อยกว+า ๓ ชั่วโมง 
จํานวน ๒ รายวิชา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร และ
ได�รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดให�เรียนโดยไม+นับหน+วยกิต ท้ังนี้ นิสิตจะต�องได�รับการประเมินผลการ
เรียนระดับข้ัน S (Satisfactory) ข้ึนไป โดยใช�แบบทดสอบภาษาท่ีเป!นมาตรฐานของรายวิชา  

42.๔.๓ นิสิตระดับปริญญาโทท่ีศึกษาในวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาท่ีไม+ใช+
ภาษาประจําชาติของตน ซ่ึงมีรายวิชาเก่ียวกับการอ+านและการใช�ภาษา ไม+น�อยกว+า ๘ หน+วยกิต 

ข�อ 43  การสอบประมวลความรู� และการสอบวัดคุณสมบัติ 
43.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ต �องสอบผ +านการสอบประมวลความรู �  

(Comprehensive Examination)  
43.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก ต �องสอบผ +านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) 
43.๓ นิสิตหลักสูตรปริญญาโทควบปริญญาเอก ต�องสอบผ+านการสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) 



 - ๒๖ - 

43.๔ การสอบประมวลความรู � และการสอบวัดคุณสมบัติให�เป !น ไปตามเกณฑ*และ
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข�อ 44  การสอบวิทยานิพนธ* 
การทําวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ และการสอบวิทยานิพนธ*หรือค�นคว�าอิสระให� 

เป!นไปตามเกณฑ*และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี ๙ 
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร และการให�ปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

 
ข�อ 45  การขอสําเร็จการศึกษา 

45.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตต�องแจ�งชื่อต+องานทะเบียนนิสิตเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลา ๑ เดือนนับแต+วันเปSดภาคเรียนนั้น และต�องชําระเงินค+าข้ึนทะเบียนปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด หากพ�นกําหนดเวลานิสิตต�องยื่นคําร�องต+อนายทะเบียนเพ่ือขออนุมัติแจ�งขอสําเร็จการศึกษาช�า ท้ังนี้
ต�องชําระเงินค+าปรับขอแจ�งสําเร็จการศึกษาช�าตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

45.๒ นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรได�ต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
45.๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  

(๑) มีเวลาเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไม+น�อยกว+า ๒ ภาคเรียน 
(๒) เรียนครบตามจํานวนหน+วยกิตท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร และได�ค+าระดับ

ข้ันเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม+ตํ่ากว+า ๓.๐๐ 
(๓) มีความประพฤติดี  

45.๒.๒ คุณสมบัติของนิสิตผู�ขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ให�เป!นไปตามข�อ 45.๒.๑ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด  

45.๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผู�ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข 
(๑) สอบผ+านการสอบภาษาตามข�อ 42 หรือได�รับการยกเว�น ตามข�อ 42   
(๒) สอบผ+านการสอบประมวลความรู�ตามข�อ 43 
(๓) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด  
(๔) เสนอรายงานการค�นคว�าอิสระตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
(๕) สอบผ+านการสอบปากเปล+าการค�นคว�าอิสระ 
(๖) ส+งรายงานการค�นคว�าอิสระฉบับสมบูรณ* ตามเกณฑ*ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(๗) รายงานการค�นคว�าอิสระหรือส+วนหนึ่งของรายงานการค�นคว�าอิสระ

ต�องได�รับการเผยแพร+ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค�นได� 
45.๒.๔ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผู�ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๑  

(๑) สอบผ+านการสอบภาษาตามข�อ 42 หรือได�รับการยกเว�นตาม ข�อ 42 
(๒) สอบผ+านการสอบปากเปล+าวิทยานิพนธ*  
(๓) เสนอวิทยานิพนธ*ฉบับสมบูรณ*ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
(๔) ส+งวิทยานิพนธ*ฉบับสมบูรณ* ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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(๕) ผลงานวิทยานิพนธ*หรือส+วนหนึ่งของวิทยานิพนธ*ต�องได�รับการตีพิมพ* 
หรืออย+างน�อยได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ*การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร+ผลงานวิชาการ 

(๖) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
45.๒.๕ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผู�ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๒  

(๑) สอบผ+านการสอบภาษาตามข�อ 42 หรือได�รับการยกเว�นตาม ข�อ 42  
(๒) ได�รับผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ*และการสอบปากเปล+า 

วิทยานิพนธ*ในระดับผ+าน  
(๓) ส+งวิทยานิพนธ*ฉบับสมบูรณ* ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
(๔) ผลงานวิทยานิพนธ*หรือส+วนหนึ่งของวิทยานิพนธ*ต�องได�รับการตีพิมพ* 

หรืออย+างน�อยได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ*การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร+ผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอต+อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ* (Full Paper) ได�รับการตีพิมพ*
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

(๕) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
45.๒.๖ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผู�ขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

(๑) สอบผ+านการสอบภาษา ตามข�อ 42 หรือได�รับการยกเว�นตามข�อ 42 
(๒) สอบผ+านการสอบวัดคุณสมบัติ ตามข�อ 43  
(๓) เสนอวิทยานิพนธ*ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(๔) สอบผ+านการสอบปากเปล+าวิทยานิพนธ*  
(๕) ส+งวิทยานิพนธ*ฉบับสมบูรณ* ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(๖) ผลงานวิทยานิพนธ*หรือส+วนหนึ่งของวิทยานิพนธ*ต�องได�รับการตีพิมพ* 

หรืออย+างน�อยได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ*การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร+ผลงานทางวิชาการ 

 กรณีนิสิตผู�ขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ ผลงานวิทยานิพนธ*หรือ
ส+วนหนึ่งของวิทยานิพนธ*ต�องได�รับการตีพิมพ*หรืออย+างน�อยได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ*การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร+ผลงานวิชาการอย+างน�อย ๒ เรื่อง 

 กรณีเป!นผู�ท่ีได�รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จะต�อง
มีผลงานท่ีเป!นส+วนหนึ่งของวิทยานิพนธ*ตีพิมพ*หรือได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ*ตามหลักเกณฑ*ของ คปก. จึงจะ
สําเร็จการศึกษาได� รวมท้ังกรณีท่ีได�รับทุนจากแหล+งอ่ืนให�เป!นไปตามหลักเกณฑ*และเง่ือนไขของทุนท่ีได�รับ 

(๗) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

ข�อ 46  การให�ปริญญาหรือประกาศนียบัตร  
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตท่ียื่นความจํานงขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

ซ่ึงมีคุณสมบัติตามข�อ 45.๒ ต+อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
 
 



 - ๒๘ - 

ข�อ 47  ให�อธิการบดีรักษาการให�เป!นไปตามข�อบังคับนี้ กรณีมีข�อขัดข�องหรือมีปUญหาในทางปฏิบัติ
ให�อธิการบดีวินิจฉัยสั่งการโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2559 
 
 
 (ศาสตราจารย* ดร.จรัญ  จันทลักขณา) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

หลักสูตร : สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ระดับปริญญาตรี ต่อปกีารศึกษา ตลอดหลักสูตร 

กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 13,000 104,000 
กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 11,500 92,000 
กศ.บ. คณิตศาสตร์ 11,500 92,000 
กศ.บ. ชีววิทยา 13,500 108,000 
กศ.บ. พลศึกษา 12,500 100,000 
กศ.บ. ฟิสิกส์ 13,500 108,000 
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 12,500 100,000 
กศ.บ. ภาษาไทย 11,500 92,000 
กศ.บ. ศิลปศึกษา 13,500 108,000 
กศ.บ. สังคมศึกษา 11,500 92,000 
กศ.บ. เคม ี 13,500 108,000 
กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 12,000 96,000 

 ระดับบณัฑิตศึกษา   

ภาคปกต ิ   
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 17,000 68,000 
กศ.ม. การวิจัยและประเมิน  18,000 72,000 
กศ.ม. ภาษาไทย  17,000 68,000 
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 22,000 99,000 
กศ.ม. พลศึกษา 17,000 68,000 
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 17,000 68,000 
กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  17,000 68,000 
ศศ.ม. จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา  17,000 68,000 
กศ.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  50,000 300,000 
ภาคพิเศษ   
กศ.ม. การบริหารการศึกษา  25,000 112,500 
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน  25,000 112,500 
 


