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ค าน า 
 

การผลิตบัณฑิตหลักสูตร วท.บ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ให้มีอัตลักษณ์ที่ พึง
ประสงค์ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่ดีนั้น องค์ประกอบส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดัง
กล่าวคือระบบการให้ค าปรึกษา และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลนิสิตและ
ใกล้ชิดนิสิตมากที่สุด และยังเป็นผู้ที่สร้างความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย อาจารย์ และนิสิตตลอดจน
กฎระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัยให้เกิดความกระจ่างกับตัวนิสิต จนส่งผลดีต่อนิสิตทั้งขณะศึกษาและ
ส าเร็จการศึกษาออกไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในสังคม 

ภารกิจทางด้านวิชาการ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้ค าปรึกษานิสิต สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย โดยได้ท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา เครื่องมือและ
ข้อมูลในการให้ค าปรึกษา เทคนิคการให้ค าแนะน า การให้ค าปรึกษา และขั้นตอนการให้ค าปรึกษา 
ตลอดจนแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ในการให้ค าปรึกษา   

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการให้ค าปรึกษานิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 จะเป็นแนวทางและเอ้ือประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรประจ าสาขาวิชาในการให้ค าปรึกษา
แก่นิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสาขาวิชาฯ  
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1. ความเป็นมา/ความจ าเป็น/ความส าคัญ 
 

ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและความพร้อมในการเรียนของผู้เรียน การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีนั้น ผู้เรียนส่วนมากเป็นวัยรุ่นตอนปลายหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น โดยมีอายุระหว่าง 16 -21 ปี ซึ่ง
เป็นวัยที่มีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็น แต่มีประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตน้อย เมื่อเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา จึงมักมีปัญหาหลายประการ เช่น การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่  การใช้
ชีวิตประจ าวัน และด้านการเรียน เพราะการเรียนในระดับอุดมศึกษาจะมีสภาพแตกต่างจากการเรียนการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก ปัญหาเหล่านั้นของนิสิตมีผลต่อสุขภาพจิตและสมาธิในการศึกษา 
ถ้านิสิตมีปัญหามากย่อมส่งผลท าให้สุขภาพจิตไม่ดี จึงท าให้ผลการเรียนของนิสิตจ านวนมากตกต่ า  ท าให้
นิสิตกลุ่มนี้อยู่ในสถานภาพรอพินิจ (On probation) (นาตยา ชณาชล, 2552) ซ่ึงนิสิตจ านวนไม่น้อยถูกคัด
ชื่อออกเนื่องมาจากผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดไว้ ท าให้เกิดการสูญเสียทางการ
ศึกษาเป็นอันมาก ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปในทุกประเทศจึงได้จัดให้มีระบบการให้ค าปรึกษา
วิชาการเพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาของนิสิต ซึ่งจะช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษา เป็นบัณฑิตที่
พ่ึงประสงค์ และท าให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้ผลดียิ่งขึ้น  

การจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญเพ่ือให้
นิสิตได้ขอค าปรึกษาหารือ ขอค าแนะน าเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องช่วยให้นิสิต
เข้าใจถึงระเบียบวิธีการต่าง ๆ ในด้านการเรียนการสอนที่สลับซับซ้อน ถ้านิสิตไม่เข้าใจอาจท าให้ประสบ
ปัญหาทางด้านการเรียนได้ นอกจากนี้นิสิตอาจต้องเผชิญปัญหาอ่ืนๆ เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหา
สังคมและการปรับตัว ปัญหาสุขภาพ เป็นต้น โดยเฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรีอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายที่
คาบเกี่ยวระหว่างความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่ และถือเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต (จิราภรณ์ ตั้ง
กิตติภาภรณ์ , 2556 : 60) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สภาพจิตใจที่มีความอ่อนไหวง่าย (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549 : 329 -330) 
วิตกกังวล การแสดงออกทางอารมณ์รุนแรง บางครั้งรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย การควบคุมอารมณ์ยังไม่สู้ดี 
บางครั้งดื้อรั้น บางครั้งตัดสินใจเร็วหรือยอมอะไรง่ายๆ กลัวการปรับตัว การเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งที่
มหาวิทยาลัยและคณะเป็นผู้ก าหนด การสร้างสัมพันธภาพกับเพ่ือนทั้งภายในและภายนอกคณะ การพัก
ร่วมกับเพ่ือนที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน การอยู่กับเพ่ือนที่ไม่คุ้นเคย (วารินทร์ รามฤทธิ์ , 2555 ; สุชา จันทร์
เอม, 2528) 

พันธกิจหลักของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณประกอบด้วยงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัยค้นคว้าใน
สาขาวิชา การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นิสิต การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนจะเห็นได้ว่า อาจารย์ผู้สอน
จะต้องรับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นิสิต  รวมถึงนักวิชาการและนักวิชาชีพภายในสาขาวิชาก็มี
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หน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต ได้แก่ 1) การให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเกี่ยวกับงานด้านวิชาการและสนับสนุน
การเรียนการสอน เช่น ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม-ถอนรายวิชาเรียน การเลือก
รายวิชาเรียน เป็นต้น 2) ด้านบริการและพัฒนานิสิต เช่น ให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น  จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนั้น แสดงให้
เห็นว่าการเป็นที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นิสิต เป็นหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งของอาจารย์และ
บุคลากรในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา และแนะแนวแก่
นิสิต ตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ที่ก าหนดให้มีการควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตระดับปริญญาตรี เพ่ือช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวและสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนที่มีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้อาจารย์และบุคลากรยังมีบทบาท
ในการช่วยพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ สติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และจิตใจ  
  จากเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ผู้ เขียนจึงจัดท าคู่มือการให้ค าปรึกษานิสิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งข้อมูลในคู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ผู้เขียนใช้ในการท างานเป็นประจ า  สามารถให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานแทนกันได้ ตลอดจนอาจารย์ที่
ปรึกษาและนิสิตถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นการสนับสนุนการท างานของอาจารย์ ในด้านการให้
ค าปรึกษานิสิต 
 
2. วัตถุประสงค์ของระบบการให้ค าปรึกษา  
   

1. เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และสามารถให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานแทนกันได้ 
 2. เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรและนิสิตถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

 
3. ประโยชน์  
      
  1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

2. อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของสาขาวิชาฯ ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติการในการ
ให้ค าปรึกษานิสิต 

 
4. ขอบเขต  
     
  คู่มือฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการให้ค าปรึกษานิสิตของ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ       
ซึ่งส่วนงานวิชาการอ่ืน ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของส่วนงานวิชาการ นั้น ๆ 
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5. นิยามศัพท์เฉพาะ/ค าจ ากัดความ 
      
  “การให้ค าปรึกษา” หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือให้นิสิตเข้าใจตนเอง สภาพแวดล้อม
และปัญหาที่เผชิญอยู่ และสามารถใช้ความเข้าใจดังกล่าวมาแก้ปัญหาหรือตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการ
ด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง 
  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง บุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งขึ้นเพ่ือให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือนิสิตในด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพการปรับตัวเข้า
กับสังคม การวางแผนและการเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่อาชีพ อาจารย์ที่ปรึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพและมีความส าคัญต่อการสร้างความส าเร็จของนิสิต 
  “ปฏิทินการศึกษา” หมายถึง ปฏิทินที่จัดท าขึ้นโดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษาซึ่งจะก าหนดวันเปิด - ปิด ภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคเรียน ก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนนิสิต โดยแบ่งแต่ละภาคเรียนเป็นสัปดาห์ก าหนดวันและสถานที่ในการ
จัดท ากิจกรรม เพ่ือให้อาจารย์ นิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้ทราบและถือ
ปฏิบัติให้ตรงกัน  
  “จรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง หลักเกณฑ์ที่อาจารย์ควรประพฤติปฏิบัติ 
เพ่ือให้การ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจน
ประกันมาตรฐานของการเรียนการสอน และมาตรฐานการให้ค าปรึกษา 

“หลักสูตรและแผนการศึกษา” หมายถึง หลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาของนิสิตที่
ประกอบไปด้วยข้อมูลโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร ลักษณะรายวิชา เนื้อหารายวิชา หรือ
รายละเอียดของรายวิชา   

“คู่มือการศึกษา” หมายถึง คู่มือที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้นิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางประกอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา และด าเนินชีวิตอยู่ใน
มหาวิทยาลัยตลอดจนส าเร็จการศึกษา 
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บทที่ 2 
โครงสร้าง ภารกิจของหน่วยงานและบทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.1.1 ชื่อหน่วยงานและท่ีตั้ง 
 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตั้งอยู่เลขท่ี 

222 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  93210 
 โทรศัพท์ 074-609613 
 โทรสาร 074-609613 
 
1.1.2 ประวัตความเป็นมาของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เริ่มด าเนินการเตรียมการจัดตั้งคณะฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2540 และสามารถเปิดด าเนินการผลิตบัณฑิตหลักสูตรแรก คือ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 
2542 ภายใต้ชื่อหน่วยงาน “โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา” โดยเป็นโครงการร่วมมือ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จากนั้น 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จึงได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณให้เป็นหน่วยงานใหม่ระดับ
คณะ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2546 และได้เปิดสอนในหลักสูตร วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ต่อมา คือ 
หลักสูตร วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย และหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ตามล าดับ รวมทั้งการผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตร วท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ และในภาคต้นปี
การศึกษา 2556 มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร พท.บ. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
   

 1.1.3 พันธกิจ  
   1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา  
   2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางสุขภาพและการกีฬา  
   3. บริการวิชาการทางสุขภาพและการกีฬา 
   4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ด้านสุขภาพ กีฬา นันทนาการเพ่ือพัฒนา
สุขภาพที่ยั่งยืน 
 
 1.1.4 อัตลักษณ์  

  ผู้เรียน (บัณฑิต) มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งานและมีประสบการณ์เชิงทักษะ เทิดค่า
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1.1.5 กรอบคิดหลักในการพัฒนา 
  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นคณะฯ ที่มีเป้าหมายในการ
ผลิตบุคลากรด้านสุขภาพและการกีฬา บ่มฟักสาขาวิชาต่างๆ ให้มีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นคณะฯ ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบุคลากรมีความสุข ทั้งนี้เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย “สังคมสุขภาพที่
พึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน”โดยน าวิสัยทัศน์ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2570 คือ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน:
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Green and Happiness society” เป็นศูนย์กลางของกระบวนการพัฒนาภารกิจหลักทั้ ง 4 ด้านผ่าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา1) ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ คุณธรรม จริยธรรม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และพร้อมเป็นพลเมืองอาเซียน2) ขยายงานด้านการศึกษาและการบริการด้านสุขภาพ 3) สร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการผ่านกระบวนการวิจัย 4) บริการวิชาการเพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน 5) สร้างความเป็นไทยที่สมบูรณ์และมีความเป็นสากลผ่านศิลปวัฒนธรรม6) ผลักดัน
ให้ เป็นคณะอยู่ เย็นเป็นสุขร่วมกัน(Green and Happiness Faculty)(ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะ
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา ระยะ 5 ปีพ.ศ. 2557 - 2561.2556 : 4) 

 
2. โครงสร้างองค์กร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*หมายถึง เป็นผู้ปฏบิัติหน้าภารกจิบริการการศึกษา สังกัดสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

รูปภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างองค์กร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกฬีา 

สาขาวิชา
การแพทย์
แผนไทย 

สาขาวิชา
สาธารณ 
สุขศาสตร ์

สาขาวิชา 
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย* 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

ส านักงาน
คณะฯ 
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โครงสร้างการบริหาร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2557 - 2561) 

 
 
 
 

คณบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบรกิารวิชาการและประชาสัมพันธ์ 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพคณะฯ  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานิสิต 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและท านุบ ารุงศิลป
และวัฒนธรรม 

คณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาฯ 

ประธานสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

ประธานสาขาวิชา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั 

คณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาฯ 

 

คณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชาฯ 

ประธานสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย 

ประธานสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

คณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาฯ 

 

หัวหน้าส านักงาน
คณะฯ 



 

7                                                                    คู่มือการให้ค าปรึกษานิสติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

                                     โครงสร้างบุคลากรส านักงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา                                         
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายถึง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่งานหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับสาขาวิชาฯ      

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการ 

 

งานบุคคล  

งานการจัดการความรู ้

งานการเงิน 

 

งานบริหารความเสีย่ง 

ราย 

 

งานควบคุมภายใน 

 

งานประกันคุณภาพ  

งานหลักสูตร* 
และการเรียนการสอน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
นักวิชาการส่วนกลางคณะฯ 
นักวิชาการประจ าสาขาวิชา 
นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาชีพ
ประจ าสาขาวิชา 
หลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
นักวิชาการส่วนกลางคณะฯ 
 

 

 

งานบริการวิชาการ 

งานวิจัย 

 

งานพัฒนานิสิตและศิษย์เกา่ 

 

งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานแผนและงบประมาณ 

 

หัวหน้าส านักงานคณะฯ 
 

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนนุ 

 

งานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ  

งานธุรการและสารบรรณ 

งานเลขานุการคณบด ี

นาง 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

งานประชาสัมพันธ์  

 
 

งานพัสด ุ

งานอาคารสถานท่ี 

งานบริการทั่วไป 

งานวิเทศสัมพันธ์  

งานสถาบันอายุยืน 
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โครงสร้างการบริหารงานบริการการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน     
 ภารกิจบริการการศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
มีหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในคณะฯ 
 
  

4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนักวิชาการประจ าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ
ปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะฯ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา โดยปฏิบัติงานการศึกษาที่ยาก
พอสมควรโดยมีคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติหรือค าสั่งอย่างกว้าง ๆ และอยู่ภายใต้การก ากับตรวจสอบเฉพาะ
กรณีท่ีจ าเป็น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการ 

สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ 
1. นักวิชาการ 
2. นักวิทยาศาสตร์ 

สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1. นักวิชาการ 
2. นักวิทยาศาสตร์ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา 
1. นักวิชาการ 
2. นักวิทยาศาสตร์ 

สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย 
1. เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
2. นักวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตร วท.ม. การจดัการระบบสขุภาพ 
1. นักวิชาการ 
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5. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   

ภารกิจหลัก/หน้าที่รับผิดชอบภาระงาน รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ 
ภารกิจหน่วยงานบริหารวิชาการและภารกิจ
การจัดการเรยีนการสอนระดับปรญิญาตรีของ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัทักษิณว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี
  และบัณฑติศึกษา 
- ประสานงานและรวบรวมรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และแผนการสอน
รายวิชาต่างๆ  ในสาขาฯ เพื่อจัดสง่ให้แก่คณะ           
- ประสานงานด้านการจดัการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ  กับหัวหน้า
ฝ่ายและกับกองบริหารการศึกษา 
- ประสานงานแผนการสอนในแตล่ะภาคการศึกษา และจดัส่งแก่งาน
คณะฯ และงานทะเบียนและบริการการศึกษา 
- ประสานงานด้านการจดัท า มคอ. 3  - มคอ. 7  
- ประสานงานการแต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษ เพื่อเสนอข้อมูลแก่คณะฯ 
- รับผิดชอบและประสานงานด้านการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอน  หรือ
วิทยากรบรรยายในรายวิชาต่างๆ  ในสาขาฯ   
- ประสานเกีย่วกับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตภายในสาขาวิชาฯ กับงาน
ทะเบียนนิสติพร้อมทั้งให้ค าปรึกษานิสิตในการขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียน 
ตารางสอน การขยายกลุ่มผูเ้รียน และขอเปิด-ปดิรายวิชา 
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การเข้าศึกษาดู
งานในรายวิชาต่างๆ ประสานงาน และด าเนินการจดัโครงการต่างๆภายใน
สาขาวิชา 
- ด าเนินการจดัโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพช้ันปีท่ี 4 
- ประสานงานเรื่องสหกิจศึกษาระหว่างสาขาวิชาและภารกิจด้านสหกิจ
ศึกษา 
- ให้ค าปรึกษานิสิต และอาจารย์เกี่ยวกับงานด้านการเรียนการสอน      
การบริการวิชาการ และการวิจัยของสาขาวิชาฯ    

ภารกิจหน่วยวดัผลและประเมินผล 
 
 
 

 
 

- แจ้งวันส่งต้นฉบับข้อสอบ/วันส่งค่าระดบัขั้นแก่อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ 

  รายวิชาในสาขาวิชาฯ 
- ติดตามและรวบรวมข้อสอบทุกรายวิชาในสาขาวิชา เพื่อน าเข้าพิจารณาที่
ประชุมอนุกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาระดับสาขาฯ  และจัดส่งให้
คณะ พร้อมท้ังจัดท าข้อสอบ 
  - ติดตามและรวบรวมค่าระดับขัน้ทุกรายวิชาเพ่ือน าเข้าพิจารณาทีป่ระชุม 
อนุกรรมการประกันคณุภาพการศกึษาระดับสาขาฯ และจัดส่งให้คณะฯ 
- จัดท ารายงานการประชุมอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ 

  สาขาฯ 
ภารกิจหน่วยงานจดัท าและพัฒนาหลักสตูร 

 
 

- ประสานกับสาขาวิชาเพื่อด าเนินการร่างโครงการปรบัปรุงหลักสูตร และ
พัฒนาหลักสตูร  
- ด าเนินการปรบัปรุงหลักสูตร ตามกรอบระยะเวลาที่ สกอ. ก าหนด  
- ติดต่อผู้ทรงคณุวุฒิในการวิพากษ์หลักสตูร 

- เก็บรวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายในการจัดท าหลักสูตรให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   
  ด าเนินการเบิกจา่ยต่อไป 

- รายงานข้อมูลอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  แก่กองบริหารการศึกษา 
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ภารกิจหลัก/หน้าที่รับผิดชอบภาระงาน รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ 
ภารกิจหน่วยประกนัคุณภาพการศึกษา - จัดท ารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

- เป็นคณะกรรมการท างานประกนัคุณภาพการศึกษา  เพื่อรองรับการ 

  ประเมินคณุภาพภายในและภายนอก 

- เก็บรวบรวมข้อมลูการด าเนินงานของสาขาวิชา เพื่อส่งให้แก่ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ 

ภารกิจด้านงานธุรการ 
 

- ร่าง โต้ตอบ พิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษา และส่งเอกสาร 

  ด้านวิชาการต่างๆ 

- ร่างโต้ตอบ  หนังสือ  และติดต่อประสานงานวิทยากรพิเศษในโครงการ 

  ที่เกิดจากการจัดเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ   
- ตรวจสอบค าร้องของนิสิตเกี่ยวกบังานบริการศึกษา 

- ด าเนินการและตรวจสอบค าร้องทั่วไปของนิสิต เช่น การลาพัก 

  การศึกษา การโอนย้ายสาขาวิชาคณะ การลาออก  
ภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวชิาการคณะฯ 

- เลขานุการคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา 

- ผู้ช่วยเลขานุการโครงการปรับปรุงหลักสตูร 

- คณะกรรมการชุดต่างๆ  ในการด าเนินโครงการของคณะฯ 

- คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ 

- คณะกรรมการพัฒนานิสติของคณะฯ  
- ปฏิบัติงานตามที่ประธานสาขาวิชาฯ คณบดี รองคณบดี และเลขานุการ
คณะฯ มอบหมาย 
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บทที่ 3 
 

หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

 
 

1. หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน  
  

  การจัดท าคู่มือการให้ค าปรึกษานิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยภารกิจ 
บริการการศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  
การด าเนินการได้ยึดถือตามประกาศและแนวปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นโดย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้
นักวิชาการประจ าสาขาวิชาฯ จะเป็นผู้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการและจัดส่งไปยังส านักงานคณะฯ หลังจากนั้นทางคณะฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ซึ่งสามารถสรุปเอกสารที่ใช้
อ้างอิงและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดขึ้น ดังนี้ 
  เอกสารที่ใช้อ้างอิงในการด าเนินงาน 
  1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2552 เป็น
ข้อบังคับท่ีอาจารย์ บุคลาการ ตลอดจนนิสิตยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
  1.2 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา XXXX เป็นคู่มือที่แสดงรายละเอียดของ
หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน พร้อมทั้งข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษา นักวิชาการ และนิสิต
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
  1.3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2555
เป็นคู่มือที่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตระดับปริญญาตรี 
  1.4 แนวปฏิบัติการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตที่ก าหนดขึ้น โดยสาขาวิชาฯ เพ่ือให้อาจารย์ 
บุคลากร และนิสิตทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการให้ค าปรึกษา ดังนี้ 
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แนวปฏิบัติการให้ค าปรึกษานิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

       ผู้ด าเนินการ     ขั้นตอน      เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

                 
 
         
                                                          
  
  
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
รูปภาพที่ 5 แนวปฏิบัติการให้ค าปรึกษานิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
 
 
 
 

 

2. จัดท าประวัตินสิิตที่ปรึกษา 

3. การปรึกษาจาก อ.ท่ีปรึกษา/บคุลากร/อ.ประจ าสาขาฯ 
 1) นิสิตประชุมร่วมกับ อ.ที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
 2) นิสิตเข้ารับค าแนะน าปรึกษาเฉพาะเรื่อง เป็นรายกลุ่ม/
รายบุคคล 
 3) นิสิตประชุมร่วมกับ อ.ประจ าสาขาฯ อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง  
 

 

 

 

 

อาจารย์ทุกคน, นักวิชาการ 

นิสิต, อาจารย์ท่ีปรึกษา 

อ.ประจ าสาขาฯ,  
นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์
                                                                                                                                           

  ประกาศแต่งตั้ง 

แบบฟอร์มประวัติ
ส่วนบุคคล 

รายงานการประชุม สื่อ
ต่างๆ e-mail/Facebook/ 
line บันทึกการให้
ค าปรึกษา/ แบบประเมินค า
ให้ปรึกษา 

รายงาน/บันทึกการประชุม 

1.ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

 

4. พิจารณาปัญหา/ให้ค าแนะน านสิิต ด าเนินการ
ปรับปรุง/แกไ้ขปัญหา/เสนอแนะ, สื่อสารข้อมูล

ย้อนกลับ ติดตามทบทวนผลการด าเนินการ ประเมินผล
การให้ค าปรึกษา สรุปผล และรายงานผลการให้

ค าปรึกษา 
 

อ.ประจ าสาขาฯ,  
นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์
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หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานได้ก าหนดขึ้นเพ่ือสร้างเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีและให้
กระบวนการให้ค าปรึกษานิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นไปด้วยมาตรฐาน
เดียวกัน จะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

 
ล าดับ

ที ่
รายการ หลักเกณฑ์ 

1 บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ 

บันทึกข้อความต้องถูกต้องตามงานสารบรรณออกโดยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ซึ่งบันทึกข้อความแจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการลง
นามโดยประธานสาขาวิชาฯ ต้องจัดส่งมายังคณะก่อนเปิดภาค
การศึกษานั้นๆ  

2 ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา 

ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ จัดท าขึ้นโดย
นักวิชาการคณะฯ ประกอบด้วยข้อมูลค าสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา ลงนาม
โดยคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และต้องท าการแต่ง
ตั่งให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษานั้นๆ (ภาคผนวก ข ) 

3 แบบฟอร์มประวัตินิสิตที่
ปรึกษา 

ก าหนดให้เป็นขนาด A4 ประกอบด้วย 
- ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น รหัสประจ าตัวนิสิต 
- กรุ๊ปเลือด 
- วัน/เดือน/ปี เกิด 
- สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา 
- ที่อยู่ที่ติดต่อ ที่อยู่ที่บ้าน 
- เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์มือถือ 
- ชื่อบิดา และ ชื่อมารดา 
- ชื่อผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
- โรงเรียนที่จบการศึกษา 
- โรคประจ าตัว 

4 แบบฟอร์มรายงานผลการ
พบนิสิต 

เป็นแบบฟอร์มที่ประกอบไปด้วยรายละเอียดของ วัน เวลา สถานที่
ในการประชุม การสรุปสาระตามวาระการประชุม และส่วนท้ายของ
แบบฟอร์มมีช่องส าหรับลงลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

5 แบบฟอร์มการลงชื่อนิสิต
ประชุมร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษา 

ก าหนดให้เป็นขนาด A4 จัดท าเป็นตารางส าหรับลงรายละเอียด 
ข้อมูลประกอบด้วย ล าดับ  รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล นิสิต  วนั เดือน 
ปี ในการเข้ารว่มประชุม และลงลายมือชื่อ 

6 แบบประเมินอาจารย์ที่
ปรึกษา 

เป็นแบบฟอร์มที่ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล และประเด็นความ
คิดเห็นจ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการและการสนับสนุน
การศึกษา จ านวน 5 ข้อ  ด้านการบริการและพัฒนานิสิต จ านวน 5 
ข้อ  และด้านการด าเนินชีวิต และด้านอ่ืนๆ จ านวน 5 ข้อ 
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2. วิธีการปฏิบัติงาน 
    
 การปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการก าหนด
แนวปฏิบัติการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตในสาขาวิชาทราบถึงขั้นตอนและ
กระบวนการให้ค าปรึกษา โดยแบ่งวิธีการปฏิบัติงานออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่  
 ขั้นตอนที่ 1 ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เริ่มต้นจากสาขาวิชาฯ มีการก าหนด
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างชัดเจน โดยอาจารย์ทุกท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลนิสิตตั้งแต่เข้า
เรียนในชั้นปีที่ 1 จนนิสิตส าเร็จการศึกษา ซึ่งสาขาวิชาฯ มีการจัดท าหนังสือแต่งตั้งอาจารย์อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ เพ่ือจัดส่งไปยังคณะฯ และจัดส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือท าการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยท าการประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  
 
2.1 แบบฟอร์มการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

  
 
 
  

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  สาขาวิชาอาชีวอนามัยฯ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  โทร. 4306 
ที ่  อว.8204.04.03/........                   วันที.่................................... 
เรื่อง  ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ของนิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา................ 
เรียน  คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

 

อ้างถึงหนังสือที่ อว...................................ตามที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา 
ขอให้แจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ของนิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา...................ต่อกลุ่มภารกิจ
ทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา  

ในการนี้ทางสาขาวิชาฯ ได้พิจารณารายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ของนิสิตชั้นปีที่ 1                
รุ่นปีการศึกษา......................เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ของนิสิตชั้นปี
ที่ 1 คือ ................................................และ....................................  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 

       (................................................)  
                                 ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าประวัตินิสิตที่ปรึกษา หลังจากมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิต
ชั้นปีที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายนิสิตมาพบ เพื่อจัดท าแบบบันทึกประวัติส่วนบุคคล 
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการติดตามดูแลนิสิตที่ปรึกษา โดยท าการจัดเก็บแบบฟอร์มไว้ในแฟ้มประวัตินิสิตที่
ปรึกษา โดยข้อมูลรายละเอียดของแบบฟอร์มประวัตินิสิตที่ปรึกษา ประกอบด้วย ชื่อ -สกุล  ชื่อเล่น รหัส
ประจ าตัวนิสิต กรุ๊ปเลือด วัน/เดือน/ปี เกิด สัญชาติ  เชื้อชาติ  ศาสนา  ที่อยู่ที่ติดต่อ  ที่อยู่ที่บ้าน เบอร์
โทรศัพท ์เบอร์มือถือ  ชื่อบิดา และมารดา ชื่อผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้สะดวก  โรงเรียนที่จบการศึกษา  
และโรคประจ าตัว เป็นต้น 
 
 2.2 แบบฟอร์มประวัตินิสิตที่ปรึกษา 
 
 

                    ประวัตินิสิตที่ปรึกษา รุ่น .................... 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย).............................................................รหัสประจ าตัวนิสิต................................. .... 
  (ภาษาอังกฤษ).................................................................... 
ชื่อเล่น...........................................กรุ๊ปเลือด........................วัน/เดือน/ปี เกิด....................... ................. 
สัญชาติไทย....................................เชื้อชาติ...........................ศาสนา............................................ ........... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ............................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
ที่อยู่ที่บ้าน....................................................................... ......................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เบอร์โทรศัพท์...............................................................................เบอร์มือถือ...................... .................... 
ชื่อบิดา.........................................................................................เบอร์มือถือ................. ......................... 
ชื่อมารดา........................................................................... ..........เบอร์มือถือ.......................................... 
ชื่อผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้สะดวก......................................................................................... .......... 
ที่อยู่.........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
เบอร์โทรศัพท์...............................................................................เบอร์มือถือ...................... .................... 
โรงเรียนที่จบการศึกษา......................................................................................... ................................... 
โรคประจ าตัว.................................................................................................................. ......................... 
งานอดิเรก............................................................ .................................................................................... 
ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................. .................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ขั้นตอนที่ 3 เข้ารับการปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา บุคลากร และอาจารย์ประจ าสาขาฯ  การ
รับการปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรและอาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ มี 3 รูปแบบคือ 

1. นิสิตประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
อาจารย์ที่ปรึกษาท าการนัดนิสิตในที่ปรึกษามาประชุมประจ าเดือน โดยจัดท าวาระในการ

ประชุมตามแบบฟอร์มที่สาขาวิชาก าหนด วาระการประชุมประกอบด้วย   
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากอาจารย์และนิสิต 
1.2 เรื่องการเรียนการสอนและกิจกรรม 
1.3 เรื่องคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อัตลักษณ์สาขาฯ/วิชาชีพ 
1.4 เรื่องปัญหาและข้อเสนอแนะของนิสิต 
1.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

 การประชุมแต่ละครั้งให้นิสิตที่เข้าร่วมประชุมลงชื่อการเข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มที่
สาขาวิชาก าหนดทุกครั้ง ตัวแทนนิสิตท าการบันทึกการประชุม นิสิตประเมินการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา หลังจากนั้นนิสิตจัดท ารายงานการประชุมตามแบบฟอร์มที่สาขาวิชาก าหนด และจัดส่งให้แก่
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือทวนสอบความถูกต้อง ก่อนจัดส่งรายงานการประชุมมายังนักวิชาการประจ าสาขาวิชาฯ 
หลังจากนั้นนักวิชาการน าเสนอผ่านประธานสาขาวิชาฯ และแจ้งผลการประชุมให้คณบดีรับทราบ จากนั้น
นักวิชาการจัดเก็บเข้าแฟ้มรายงานการพบนิสิตที่ปรึกษา 
 2. นิสิตเข้ารับค าแนะน าปรึกษาเฉพาะเรื่อง เป็นรายกลุ่ม หรือรายบุคคล 
 นิสิตสามารถเข้ารับปรึกษา แนะน าจากอาจารย์ประจ าสาขาวิชา หรือบุคลากรประจ าสาขาวิชา 
ตามตารางเวลา (Office hours) หรือการปรึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ได้แก่ e-mail facebook/ line 
และช่องทางอ่ืนๆ กรณีนิสิตมีเหตุเร่งด่วนหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทุกเวลาผ่านทาง
โทรศัพท์ หลังจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องมีการบันทึกการให้
ค าปรึกษาลงในแบบฟอร์มบันทึกการเข้ารับการปรึกษาของนิสิต โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

3.นิสิตประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 ในแต่ละภาคการศึกษานิสิตภายในสาขาวิชาทั้ง 4 ชั้นปี ต้องท าการประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาฯ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน ก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่ในการประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้อาจารย์และบุคลากรภายในสาขาวิชารับทราบ 
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2.3 แบบฟอร์มวาระการประชุม 
 
 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยฯ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  โทรศัพท์ ............ 
ที่ อว.8205.04.03/…..............            วันที่ .................................. 
เรื่อง  การพบนิสิตที่ปรึกษาชั้นปีที่ ....... ครั้งที่ ...... ปีการศึกษา ......... 

  

เรียน  คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
 

 ตามท่ีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ ..... สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั้น ข้าพเจ้าได้พบนิสิตเพ่ือให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและรับข้อเสนอแนะ
จากนิสิตกลุ่มนี้ในวันที่ .......................... เวลา .................. น. ณ.........................................โดยมีสาระตาม
วาระการประชุมดังนี้ 
วาระที่ 1 แจ้งเพ่ือทราบจากอาจารย์และนิสิต 

1.1 ............................................................................................................................................................. 
1.2............................................................................................................................................................... 
1.3 ............................................................................................................................................................. 

วาระที่ 2 การเรียนการสอนและกิจกรรม 
2.1 ............................................................................................................................................................. 
2.2 ............................................................................................................................................................. 
2.3 ............................................................................................................................................................. 

วาระที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม อัตลักษณ์สาขาฯ/วิชาชีพ 
3.1 ............................................................................................................................................................. 
3.2 ............................................................................................................................................................. 

วาระที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะของนิสิต 
..................................................................................................................................................................... 

วาระที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
..................................................................................................................................................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
ลงชื่อ.....................................................  

                 (.................................................)  
                        อาจารย์ที่ปรึกษา 
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2.4 แบบฟอร์มการลงชื่อนิสิตประชุมร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

แบบฟอร์มการลงชื่อนิสิตประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

นิสิตชั้นปีที่..............................ปีการศึกษา...................... .......... 
 

ล าดับ รหัส ชื่อ-สกลุ 
ว/ด/ป เข้าร่วมประชุม ประจ าภาคการศึกษา 

หมายเหตุ 
...../...../.... ...../...../.... ...../...../.... ...../...../.... ...../...../.... 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 
 



 

19                                                                    คู่มือการให้ค าปรึกษานิสติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

2.5 แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนิสิต 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
เพศ ..............ชั้นป.ี.........สาขาวิชา......อาชีวอนามัยและความปลอดภัย............................ 
 ชื่อ–นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา……………………ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่….......ปีการศึกษา......... 
 

ประเด็นความคิดเห็น ความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. ด้านวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา 
1.1 ให้ค าแนะนาที่ถูกต้องชัดเจนในด้านหลักสูตร และ แผนการเรียนที่ก าหนดไว้
ในแต่ละภาคการศึกษา 

     

1.2 ให้ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน และหมั่นติดตามผลการ
เรียนสม่ าเสมอ 

     

1.3 ช่วยเหลือแนะน า เพื่อแก้ไขอุปสรรค ปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ      
1.4 พิจารณาดูแลการยืน่ค าร้องต่างๆ ให้ค าแนะน าและเสนอแนะแนวทางในการ
ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนได้ถูกต้องตามระเบียบ 

     

1.5 จัดสรรเวลาเพื่อให้นิสิตเข้าพบได้ทั้งกรณีทั่วไปและกรณีพิเศษเมื่อนิสิต
ต้องการความช่วยเหลือ 

     

2. ด้านการบริการและพัฒนานิสิต 
2.1 ให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ งานอาชีพ และการเรียนต่อในระดับสูงได้      
2.2 ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออาจารย์ สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย      
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่างๆ      
2.4 ปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม อัตลักษณ์สาขาฯ/วิชาชีพ (Safety TSU)      
2.5 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสาขาวิชาฯ 
คณะ และมหาวิทยาลัย 

     

3. ด้านการด าเนินชีวิต และด้านอื่นๆ 
3.1 ให้ค าปรึกษาเรื่องส่วนตัว      
3.2 ให้ค าปรึกษาเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน      
3.3 ให้ค าปรึกษาเรื่องการปรับตัว และการคบเพื่อน      
3.4 พร้อมรับฟังปัญหาของนิสิตด้วยความจริงใจ      
3.5 ใช้ค าพูดเหมาะสมในการให้ค าปรึกษา      

 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ……………………………………………………………………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….............…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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2.6 แบบฟอร์มรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ครั้งที่ …./…….. 

วันที่ …………………………  เวลา …………… น. 
ณ ………………………………………………….. 

 
 

วาระที่ 1 แจ้งเพ่ือทราบจากอาจารย์และนิสิต 
1.1 ................................................................................................................................................................. 
1.2 ................................................................................................................................................................. 
1.3 ................................................................................................................................................................. 
 

วาระที่ 2 การเรียนการสอนและกิจกรรม 
2.1 ................................................................................................................................................................. 
2.2 ................................................................................................................................................................. 
2.3 ................................................................................................................................................................. 
 

วาระที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม อัตลักษณ์สาขาฯ/วิชาชีพ 
3.1 ................................................................................................................................................................. 
3.2 ................................................................................................................................................................. 
3.3 ................................................................................................................................................................. 
 

วาระที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะของนิสิต 
......................................................................................................................................................................... 

วาระที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................... 

  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
ลงช่ือ..................................................... 
       (.................................................) 
               ผู้บันทึกการประชุม 
 

 
ลงช่ือ..................................................... 
       (.................................................) 
                อาจารย์ที่ปรึกษา 
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2.7 แบบฟอร์มบันทึกการเข้ารับการปรึกษาของนิสิต 

 
แบบฟอร์มบันทึกการเข้ารับการปรึกษาของนิสิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 

ว/ด/ป ชื่อ-สกลุ/รหัสนิสิต ช่องทาง เร่ือง/รายละเอียด การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

สัญลักษณ์ช่องทาง: 1=ปรึกษาเข้าพบรายบุคคล , 2=ปรึกษาเข้าพบรายกลุ่ม , 3=สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(FB/Line/e-mail /Twitter), 4= อ่ืน 
 
 ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาปัญหา/ให้ค าแนะน านิสิต ด าเนินการปรับปรุง/แก้ไขปัญหา/เสนอแนะ
อาจารย์ท่ีปรึกษา  
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชา และบุคลากรได้ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตแล้ว ท าการพิจารณาปัญหาของนิสิต 
และให้ค าแนะน านิสิตเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม โดยหากปัญหานั้นอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตัดสินใจ
และแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตนเองก็ให้ด าเนินการทันที พร้อมกับจัดท ารายงาน หรือท ารายงานการประชุม 
กรณีปัญหานั้นไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง อาจารย์ท าการประสานงานหรือสื่อสารผู้ที่
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เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก หลังจากนั้นท าการติดตามและทบทวนผลการด าเนินการผลการประเมิน
การให้ค าปรึกษานิสิต รายงานการด าเนินการและสรุปผล 
 
 

3. เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน     
  เนื่องด้วยกระบวนการให้ค าปรึกษานิสิต เป็นกระบวนการอาจารย์ที่ปรึกษาต้องเข้าใจและ
ตระหนักอยู่เสมอว่าการดูนิสิตอย่างใกล้ชิดเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการสอน เพื่อให้นิสิตสามารถ
มาขอรับค าปรึกษาได้เมื่อเกิดปัญหา หรือเมื่อต้องการขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่  ซึ่งการ
ด าเนินงานให้ค าปรึกษาแต่ละข้ันตอนจะต้องมีความรอบคอบ โดยพอสรุปได้ดังนี้ 
  1. อาจารย์ที่ปรึกษาควรเข้าใจถึงธรรมชาติของนิสิตแต่ละคน เพ่ือที่จะสามารถรับฟัง
ปัญหาของนิสิต และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
  2. การให้ค าปรึกษานิสิตแต่ละครั้ง อาจารย์และบุคลากรควรทราบถึงจรรยาบรรณของ
การให้ค าปรึกษา เพ่ือที่จะได้ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามหลักจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
  3. หากปัญหาที่นิสิตมาปรึกษาเป็นความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ อาจารย์ที่ปรึกษาควร
แสดงให้นิสิตเห็นถึงความไว้วางใจในการที่จะเก็บรักษาความลับของนิสิต 
  4. หลังจากอาจารย์ให้ค าปรึกษานิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ควรให้นิสิตลงลายมือชื่อใน
แบบฟอร์มการให้ค าปรึกษาทุกครั้ง เพ่ือจะได้เป็นหลักฐานในการให้ค าปรึกษา 
  5. หลังจากด าเนินการให้ค าปรึกษานิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาควรรายงาน
ผลการให้ค าปรึกษาให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทุกครั้ง หากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้  
  6. ในกรณีที่นิสิตเกิดปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาต้องรายงานผลต่อคณบดี เพ่ือที่จะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  
 

4. แนวคิด/งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ส าหรับแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษา สาขาวิชาฯ ยึดตามคู่มือการใช้ระบบการให้

ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสามารถสรุปแนวคิดได้ ดังต่อไปนี้ 

  
 4.1 องค์ประกอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
 

4.1.1 คุณลักษณะของอาจารย์ท่ีปรึกษา ประกอบด้วย 
1) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ เป็นคุณลักษณะด้านแรกที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรจะมี 

เนื่องจากบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาให้นิสิตเห็นได้ชัดเจน ซึ่งบุคลิกภาพที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรมี 
ได้แก่ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองพร้อมอุทิศเวลาให้กับนิสิต เป็นคน 
ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความจริงใจ และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนและมีความเมตตากรุณา 
สามารถรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของนิสิตได้ทันถ่วงที มีความประพฤติเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นิสิต และมีความคิดในเชิงบวก 

2) คุณลักษณะด้านความรู้ ความสามารถ ของอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วยมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มีความสามารถ
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ในการสื่อสารข้อมูลต่างๆให้นิสิตเข้าใจและรับทราบ  มีความรู้เรื่องกระบวนการให้ค าปรึกษา เข้าใจแนวคิด
และมีทักษะในการใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษา มีความรู้และความเข้าใจธรรมชาติของนิสิต เนื่องจากนิสิตแต่
ละคนมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน มีความสามารถในการดูแลให้ความช่วยเหลือนิสิตเมื่อมีปัญหา มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันยุคสมัย ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง และมีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร และการ
ลงทะเบียนเรียนของนิสิต 

4.1.2 การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ คือ 
1) พฤติกรรมการให้ความสนใจ เป็นพฤติกรรมที่อาจารย์มักจะแสดงออกมาในระหว่างที่

ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษานิสิต ซึ่งวิธีการให้ความสนใจในตัวนิสิต ได้แก่ การประสานสายตาในขณะพูดคุยกับ
นิสิต การแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา โดยใช้ลักษณะท่าทางที่เหมาะสม การตอบสนองต่อ
การพูดของนิสิตและความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเมื่อพบว่านิสิตมีปัญหา การสร้างจุดมุ่งหมายและการพัฒนา
ข้อผูกพันของการให้ค าปรึกษา  การสะท้อนความรู้สึกและเข้าใจความรู้สึกการใช้ความเงียบเพ่ือการรับฟัง
ปัญหาของนิสิต  และการแสดงออกทางสีหน้า ตลอดจนลักษณะท่าทางที่แสดงออกทางร่างกาย น้ าเสียง
จังหวะของการหายใจ 

2) เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพ  อาจารย์แต่ละคนมีเทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพที่
แตกต่างกัน โดยมีหลักการในการสร้างสัมพันธภาพ คือ เริ่มต้นการสนทนาโดยการสร้างบรรยากาศที่เป็น
มิตร อบอุ่น ยิ้มแย้มแจ่มใส  ให้ความสนใจและความเมตตาแก่นิสิต แสดงความจริงใจเมื่อนิสิตมาขอรับ
ค าปรึกษาและพยายามท าความเข้าใจทั้งความรู้สึก ปัญหาและความต้องการของนิสิต และให้ความ
ช่วยเหลือนิสิตอย่างเต็มใจ  ตลอดจนต้องยอมรับในคุณค่าและความแตกต่างระหว่างบุคคล   

 

4.2 หน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการจะมีบทบาทหน้าที่หลักอยู่ 3 บทบาทหน้าที่ ได้แก่ การให้ค าปรึกษา
ด้านวิชาการและสนับสนุนการศึกษา  การให้ค าปรึกษาด้านการบริการและพัฒนานิสิต  การให้ค าปรึกษาด้าน
อ่ืนๆ  โดยสามารถสรุปภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังแสดงในภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 ขอบเขตงานของอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

ภาระหน้าที่ของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

การให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการและสนับสนุน

การศึกษา 

 

การให้ค าปรึกษาด้าน
การบริการและพัฒนา

นิสิต 

 

การให้ค าปรึกษาด้าน
อ่ืนๆ 
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4.2.1 ด้านวิชาการและสนับสนุนการศึกษา 
 ภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการและสนับสนุนการศึกษา เป็น

ภาระหน้าที่หลักของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย การให้ค าแนะน านิสิตในการค้นคว้าหาข้อมูล
เกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับหลักสูตร และวิธีการศึกษา ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นิสิตที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียนให้เหมาะสมกับแผนการ
ศึกษาของนิสิต ตลอดจนวิเคราะห์ผลการเรียน และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ให้เหมาะสม
กับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต และดูแลอย่างใกล้ชิดแก่นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 ควบคุม
การลงทะเบียนเรียนของนิสิตให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และแนะน านิสิตในการเพิ่ม-
ถอนวิชาเรียน ตลอดจนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการตรวจสอบการเรียนของนิสิตให้ครบหลักสูตร และแนะน า
เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี 

 
4.2.2 ด้านบริการและพัฒนานิสิตนิสิต 
(1) ให้ค าแนะน าเก่ียวกับบริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง 
(2) ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตหากมีปัญหา

ใดที่เกินความสามารถท่ีจะช่วยเหลือได้ ก็ควรด าเนินการส่งต่อนิสิตไปรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้น
โดยตรง 

(3) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต 
(4) ให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านคุณธรรม จริยธรรมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยและ

ปรัชญาของสาขาวิชา นั่นคือ ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพและความปลอดภัย 
(5) ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต 
(6) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
 

4.2.3 การให้ค าปรึกษาด้านอ่ืนๆ 
(1) ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อดูแลช่วยเหลือนิสิตที่รับผิดชอบ 
(2) ชี้แจงให้นิสิตเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและหน้าที่ของนิสิต 
(3) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนิสิตที่รับผิดชอบในฐานะครูกับศิษย์ 
(4) พิจารณาค าร้องต่าง ๆ ของนิสิต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้

ทันเวลา 
(5) ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือนิสิตในกรณีที่มี

ปัญหา 
(6) ติดต่อกับนิสิตด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(7) เก็บข้อมูลที่ส าคัญของนิสิตที่รับผิดชอบไว้เป็นความลับ 
(8) ให้การรับรองนิสิตเมื่อนิสิตต้องการน าเอกสารไปแสดงแก่ผู้อ่ืน เช่น การศึกษาต่อการ

ขอรับทุนการศึกษา เป็นต้น 
(9) จัดท าระเบียนสะสมของนิสิตที่รับผิดชอบ 
(10) พิจารณาตักเตือนนิสิตที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือ แต่งกายไม่เรียบร้อย 
(11) ประสานงานกับผู้ปกครองนิสิตเมื่อนิสิตมีปัญหา 
(12) ติดตามนิสิตในความรับผิดชอบที่ขาดเรียนหรือมีปัญหา 



 

25                                                                    คู่มือการให้ค าปรึกษานิสติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

4.2.4 ข้อปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 1) ข้อปฏิบัติโดยท่ัวไป 
 (1) ศึกษารายละเอียดในแฟ้มอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ทราบกฎระเบียบ บริการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย วิธีการด าเนินการข้อมูลในแง่มุมต่างๆ เพ่ือให้มีความพร้อมในการให้ค าปรึกษาแนะน า
นิสิต 

 (2) นัดพบในนิสิตในที่ปรึกษาทั้งหมดก่อนวันลงทะเบียนเรียน ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติและระเบียบต่างๆ 

 (3) นัดพบนิสิตในที่ปรึกษาทั้งหมด เมื่อทราบผลการสอบกลางภาค เพ่ือทราบและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ของนิสิต 

 (4 ) ติดตารางชั่วโมงการท างานไว้ที่ท างาน เพ่ือให้นิสิตเข้าพบอย่างน้อยสัปดาห์ละ  
1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 

 (5) ให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่นิสิตในโครงการพิเศษหรือนิสิตที่มีปัญหาด้านต่างๆ 
 (6) เขียนบันทึกของนิสิตโดยใช้แบบบันทึก 
 (7) เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาแนะน านิสิต ให้ขอค าแนะน าจาก

คณะกรรมการประจ าคณะ 
 (8) สนใจติดตามข่าวสังคมและการเมือง เพ่ือให้ทันเหตุการณ์ทันสมัยอยู่เสมอ 
 (9) สนใจติดตามข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการให้การปรึกษา

แนะน าแก่นิสิต 
 (10) สนใจที่จะพัฒนาตนเองทั้งในด้านเทคนิคในการให้ค าปรึกษาและด้านอ่ืนๆ 

เพ่ือให้มีลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีดี 
 (11) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา 

2) ข้อปฏิบัติเฉพาะกรณีการลงทะเบียน 
 1.อาจารย์ที่ปรึกษาควรนัดนิสิตในที่ปรึกษามาพบก่อนการลงทะเบียนเรียน เพ่ือ

ปรึกษาหารือให้ค าแนะน าชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 
 2.อาจารย์ที่ปรึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ลงทะเบียน 
 3.ในกรณี ที่ อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้ าที่ ในวันลงทะเบียน                    

ให้มอบหมายอาจารย์อ่ืนในสาขาวิชาฯ เดียวกัน เพ่ือท าหน้าที่แทนโดยให้แจ้งส านักทะเบียนและนิสิตทราบ
ก่อน 

 4.ก่อนลงชื่อในบัตรลงทะเบียนอาจารย์ที่ปรึกษา/สาขาวิชาต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องของรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน และจ านวนหน่วยกิตในใบลงทะเบียน 

 5.อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้องตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
  3) ข้อปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาเฉพาะกรณีการเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
   1.อาจารย์ที่ปรึกษาควรถามถึงสาเหตุของการเพ่ิม-ถอนรายวิชานั้นๆ ก่อนการลง
ชื่อในบัตร 
   2.ตรวจสอบว่าการเพ่ิม-ถอนนั้นถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
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  4) ข้อปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาเฉพาะกรณี (ทุนการศึกษา) 
 1.อาจารย์ที่ปรึกษาควรสอบถามความต้องการทุนการศึกษาของนิสิต หาข้อมูล

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความจ าเป็นที่ต้องการให้ความช่วยเหลือและบันทึกข้อมูลเหล่านั้นไว้เพ่ือให้สามารถใช้ได้
ทันท ี

 2.พิจารณาคัดเลือกจัดอันดับนิสิตที่สมควรได้รับทุนการศึกษา 
 3.บันทึกแจ้งความจ าเป็นและข้อมูลประกอบเกี่ยวกับความต้องการและความจ าเป็น

ของนิสิตให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับทุนการศึกษาทราบ 
 

4.2.5 ข้อปฏิบัติของนิสิตที่เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา 
(1) ศึกษาข้อมูลที่ส าคัญและปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของคณะและของ

มหาวิทยาลัย 
(2) ข้าร่วมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
(3) เข้าประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดไว้ แต่เมื่อมีปัญหา

เร่งด่วนก็สามารถนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 
(4) ปฏิบัติตามแผนการศึกษาท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตได้ร่วมกันก าหนดขึ้น 
(5) ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย คือ ความส าเร็จการศึกษา 
(6) ช่วยเหลือประสานงานให้เพื่อนนิสิตได้รับค าปรึกษาอย่างถูกต้อง 

 

4.3 เครื่องมือและข้อมูลในการให้ค าปรึกษา 
  เครื่องมือและข้อมูลในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต มีดังต่อไปนี้ 

4.3.1 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
4.3.2 หลักสูตรการศึกษา 
4.3.3 แบบฟอร์มและแบบค าร้องต่าง ๆ 
4.3.4 แบบฟอร์มส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย 

   (1) แผนแนะน าการศึกษาของนิสิต (ดูรายละเอียดในคู่มือการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย) 

(2) แบบส ารวจผลการศึกษาของนิสิตตลอดหลักสูตร (จากระบบ E-registrar 
ของงานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ) 

(3) แบบทะเบียนประวัตินิสิต  
(4) แบบบันทึกการเข้ารับการปรึกษาของนิสิต 
(5) แบบลงชื่อนิสิตเข้าพบ/ประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
(6) แบบบันทึกรายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
(7) แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนิสิต  

4.3.5 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตและข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา 
4.3.6 ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับนิสิต 
4.3.7 ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและการบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิต 
4.3.8 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งอยู่ 
4.3.9 ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในสาขาท่ีนิสิตเรียน 
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4.4 เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
  การให้การปรึกษา”มาจากภาษาอังกฤษว่า“counseling”มีรากศัพท์ภาษาลาตินว่า
“consilium”ซึ่งหมายถึง “กับ”หรือ “ด้วยกัน”ได้มีผู้นิยามศัพท์บัญญัติไว้หลากหลาย เช่น การให้
ค าปรึกษา จิตวิทยาการให้การปรึกษา การปรึกษาเชิงจิตวิทยา แต่ที่เป็นที่นิยมแพร่หลายคือค าว่า “การให้
การปรึกษา” 

เนื่องจากการให้การปรึกษานั้นประกอบด้วยบุคคลสองฝ่ายคือ ครู นักแนะแนว 
นักจิตวิทยา และจิตแพทย์ โดยที่บุคคลเหล่านี้ได้รับการอบรมฝึกฝนเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ให้การปรึกษา ซึ่งใน
บทนี้จะเรียกว่า ผู้ให้การปรึกษา (counselor) และฝ่ายที่สองคือ นักเรียนหรือผู้ที่ประสบปัญหา ต้องการ
ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งในบทนี้จะเรียกว่า ผู้รับการปรึกษา  (กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์) 

จีน แบรี่ (2549,หน้า 2) กล่าวว่าการให้การปรึกษา คือ กระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล โดยอาศัยการสื่อสารแบบสองทางระหว่างบุคคลๆ หนึ่ งในฐานะผู้ให้การปรึกษามีหน้าที่
เอ้ืออ านวยให้อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้รับการปรึกษาได้ส ารวจ ท าความเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นปัญหา และสามารถ
ท าให้ผู้รับการปรึกษาแสวงหาทางการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ (2549,หน้า5) กล่าวว่า การให้การปรึกษาเป็นบริการวิชาชีพหนึ่งที่
เน้นถึงสัมพันธภาพของการช่วยเหลือและพัฒนาบุคคลอย่างมีจุดหมาย เป็นเรื่องของชีวิตหนึ่งพยามยามให้
ความช่วยเหลืออีกชีวิตหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ท าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข หรือ พัฒนานั้นคือ ผู้ให้การ
ปรึกษาซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ในการให้การค าปรึกษา สามารถ
ให้ความช่วยเหลือและให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการให้สามารถเข้าใจเรื่องราวหรือปัญหาต่างๆที่น ามา
ปรึกษาให้กระจ่างยิ่งขึ้น สามารถใช้พลังปัญญาความสามารถของตนเองในการพิจารณา ตัดสิน ตกลงใจ ที่
จะกระท าหรือเลือกกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในวิถีทางที่เหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาตนได้อย่าง
เหมาะสมในที่สุด 

วัชรี ทรัพย์มี (2551,หน้า5) ได้สรุปความหมายของบริการให้การปรึกษาว่าเป็นกระบวน 
การของสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้การปรึกษาซึ่งเป็นนักวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมกับผู้รับการปรึกษาซึ่ง
ต้องการความช่วยเหลือ เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขึ้น ได้
ปรับปรุงทักษะในการตัดสินใจและทักษะในการแก้ปัญหา ตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการที่จะท าให้
ตนเองพัฒนาขึ้น 

เจอร์จและคริสเตียนี่ (George & Cristrani, 1995, p.2) อธิบายว่าการให้การปรึกษาเป็น
กระบวนการที่ผู้ให้การปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับการปรึกษาเพ่ือช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้รู้จักเข้าใจ
ตนเอง สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 

การให้ค าปรึกษา (Counseling) เป็นกระบวนการช่วยเหลือให้นิสิตเข้ าใจตนเอง
สภาพแวดล้อมและปัญหาที่เผชิญอยู่และสามารถใช้ความเข้าใจดังกล่าวมาแก้ปัญหาหรือตัดสินใจเลือก
เป้าหมายในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง ดังนั้นเทคนิคในการให้ค าปรึกษาที่ส าคัญที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ควรทราบ มีดังนี้ 

1) การฟัง (Listening) เป็นการแสดงความสนใจต่อนิสิตโดยใช้สายตาสังเกตท่าทางและ
พฤติกรรม เพ่ือให้ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นแก่นิสิต เทคนิคการฟังนี้ประกอบด้วยการใส่ใจ ซึ่งมีพฤติกรรมที่
ประกอบด้วยการประสานสายตา การวางท่าทางอย่างสบาย การใช้มือประกอบการพูด ที่แสดงถึงความ
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สนใจต่อนิสิต ในการฟังนี้บางครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาอาจสะท้อนข้อความหรือตีความให้กระจ่างชัด หรือถาม
ค าถามเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของนิสิต 

2) การน า (Leading) เป็นการกระตุ้นให้นิสิตได้ส ารวจ และกล้าแสดงออกถึงความรู้สึก 
เจตคติ ค่านิยม หรือการกระท าของตน 

3) การเรียบเรียงค าพูดใหม่ (Paraphrasing) เป็นการตรวจสอบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจ
นิสิตในสิ่งที่เขาต้องการ 

4) การสะท้อนกลับ (Reflecting) เป็นการช่วยท าให้นิสิตเข้าใจตนเอง เกี่ยวกับความรู้สึก 
ประสบการณ์ หรือปัญหาได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น 

5) การเผชิญหน้า (Confrontation) เป็นเทคนิคที่อาจารย์ที่ปรึกษา ใช้ในกรณีที่พบว่า
นิสิตมีความขัดแย้งกันในความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมโดยการน าความขัดแย้งมาน าเสนอในรูป
ประโยคบอกเล่า และจะใช้ค าว่า “และ” เชื่อมระหว่างความขัดแย้ง 2 ประเด็นโดยห้ามใช้ค าว่า “แต”่เชื่อม
โดยเด็ดขาดเพราะจะเป็นการต าหนิ 

6) การตั้งค าถาม (Questioning) อาจารย์ที่ปรึกษาควรใช้ค าถามที่เหมาะสมและใช้
ค าถามเพ่ือให้ได้ค าตอบที่แน่ชัดโดยมีจุดมุ่งหมายจะสร้างความเข้าใจในแง่มุมต่างๆ ของนิสิต 

7) การตีความ (Interpretation) เป็นกระบวนการที่อาจารย์ ที่ปรึกษาอธิบายความหมาย
ของเหตุการณ์ให้นิสิตได้เข้าใจปัญหาของตนเองในด้านอ่ืนที่อาจยังไม่ได้มองมาก่อน และช่วยให้นิสิตได้
เข้าใจถึงปัญหาของตนเองให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 

8) การสรุป (Summarizing) เป็นเทคนิคที่อาจารย์ที่ปรึกษาใช้เพ่ือสรุปเรื่องราวต่างๆ 
ของนิสิตนิสิตอันเนื่องมาจากความรู้สึกที่สับสน เพราะมีเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นปัญหามากมาย หรือสามารถ
ใช้ในการสรุปในโอกาสที่จะสิ้นสุดการให้ค าปรึกษา 

9) การให้ข้อมูล (Information) เป็นการให้ข้อมูลด้านการศึกษาอาชีพและสภาพแวดล้อม
ทางสังคม เพ่ือให้นิสิตสามารถตัดสินใจหรือเห็นลู่ทางในการแก้ปัญหา 

10) การให้ก าลังใจ (Encouragement) เป็นการพูดเพ่ือช่วยกระตุ้นให้นิสิตกล้าสู้ปัญหา 
เกิดความม่ันใจ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา 

11) การเสนอแนะ (Suggestion) เป็นการเสนอความคิดเห็น ที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา โดยเปิดโอกาสให้นิสิตได้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
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บทที่ 4 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
 

1. กลยุทธ์การปฏิบัติงาน  

 

 การให้ค าปรึกษานิสิต เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด แต่ทุกขั้นตอนมี
ความส าคัญ และต้องอาศัยความร่วมมือของนิสิต และเวลาของอาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรประจ า
สาขาวิชาฯ ในการให้ค าปรึกษานิสิต ซึ่งพอสรุปกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานในการค าปรึกษานิสิต ดังนี้ 
  1. อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีวิธีการ หรือกลไกในการติดตามนิสิตที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด และ
ต่อเนื่อง เพ่ือที่จะได้รับทราบปัญหาของนิสิตอย่างแท้จริง 
  2. อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรประจ าสาขาวิชาฯ มีการจัดเก็บข้อมูล และประวั ติ
ส่วนตัวของนิสิต ในกรณีที่ต้องการติดต่อนิสิตจะสามารถติดต่อนิสิตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
  3. สาขาวิชามีช่องทางการติดต่อสื่อสารนิสิตที่หลากหลาย และนิสิตสามารถติดต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา  
   
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    
  
 

 การให้ค าปรึกษานิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แบง่ออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่  
1. ขั้นตอนประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ  
2. ขั้นตอนจัดท าประวัตินิสิตที่ปรึกษา  
3. ขั้นตอนการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์และบุคลากรประจ าสาขาวิชาฯ  
4. ขั้นตอนการพิจารณาปัญหา/ให้ค าแนะน านิสิต ด าเนินการปรับปรุง/แก้ไขปัญหา/เสนอแนะ 
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ผิดพลาด 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flowchart 
การประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

 
     ผู้ด าเนินการ                                       ขั้นตอนการด าเนินการ 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรประจ าสาขาวิชาฯ 

จัดท าบันทึกข้อความขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา นักวิชาการสาขาฯ 

เจ้าหน้าที่ธุรการลงรับเอกสารและผ่านขั้นตอน
การตรวจสอบของความถูกต้อง 

เจ้าหน้าธุรการ 

หัวหนา้ส านักงาน
ตรวจสอบ 

คณบดีพิจารณา
อนุมัต ิ

ถูกต้อง 

หัวหน้าส านักงาน 

คณบด ี

นักวิชาการประจ าคณะฯ 

ประชุมก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
 

นักวิชาการคณะฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
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ผิดพลาด 

ถูกต้อง 

ผิดพลาด 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flowchart 
                  การจัดท าประวัตินิสิตที่ปรึกษา 

 
     ผู้ด าเนินการ                                       ขั้นตอนการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงรายละเอียดของ
แบบฟอร์มประวัตินิสิตที่ปรึกษา 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

นิสิต 

นักวิชาการ
ตรวจสอบ 

อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ 

ถูกต้อง 

นักวิชาการสาขาวิชาฯ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

นิสิตกรอกประวัติส่วนตัวลงในแบบฟอร์มที่
ก าหนด 

อาจารย์ทีป่รึกษาทางวิชาการนัดนิสิตเพ่ือ
จัดท าประวัตินิสิตที่ปรึกษา 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มประวัตินิสิต
ที่ปรึกษา 
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ถูกต้อง 

ผิดพลาด 

ถูกต้อง 

ผิดพลาด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flowchart 
                  การปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา บุคลากร และอาจารย์ประจ าสาขาฯ 

 

กรณีประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือการประชุมร่วมกับอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาฯ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 

     ผู้ด าเนินการ                                       ขั้นตอนการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาจดัท าวาระการประชุม 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

นิสิต 

อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ 

คณบดีพิจารณา 

นักวิชาการสาขาวิชาฯ 

คณบด ี

นิสิตลงช่ือการเข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนด 

 

ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม โดยนิสิตจะเป็น
ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 

นิสิตประเมินการให้ค าปรึกษาตามแบบฟอร์มที่สาขาวิชา
ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนด 

 

นิสิตจัดท ารายงานการประชุมก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนด 

อาจารย์ที่ปรึกษาจดัส่งรายงานการประชุมให้กับนักวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิสิต 

นิสิต 

นิสิต 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

นักวิชาการสาขาวิชาฯ 

อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ  
นัดนิสิตเข้าร่วมประชุม 

 

นักวิชาการสาขาจัดเก็บรายงานการประชุม 
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อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flowchart 
                  การปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา บุคลากร และอาจารย์ประจ าสาขาฯ 

 

กรณีนิสิตเข้ารับค าแนะน าปรึกษาเฉพาะเรื่อง เป็นรายกลุ่ม หรือรายบุคคล 
 

     ผู้ด าเนินการ                                       ขั้นตอนการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิสิต 

นิสิต 

อาจารย์ที่ปรึกษา
อนุมัต ิ

นิสิตเข้าพบอาจารย/์บุคลากรเพื่อขอรับค าปรึกษาหรือให้
พิจารณาค าร้องต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนด 

 

อาจารย์/บุคลากรบันทึกการให้ค าปรึกษาลงใน
แบบฟอร์มบันทึกการเข้ารับการปรึกษาของนิสิต 

ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิสิตประเมินการให้ค าปรึกษาตามแบบฟอร์มที่สาขาวิชา
ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิสิต 

อาจารย์/บุคลากร 

นิสิต 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

นิสิตตรวจสอบตารางการท างานของอาจารย์ (Office hours) 
จากหน้าห้องพักอาจารย์เพื่อขอรบัการปรึกษา กรณีบุคลากร

ให้นิสิตตรวจสอบตารางการท างานได้ที่ห้อง วสก.1309 

 

อาจารย์/บุคลากรจัดเก็บรายงานการให้ค าปรึกษาเข้าแฟ้ม 
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แก้ไขปัญหาไมไ่ด ้

แก้ไขปัญหาได ้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flowchart 
การพิจารณาปัญหา/ให้ค าแนะน านิสิต ด าเนินการปรับปรุง/แก้ไขปัญหา/เสนอแนะ 

 
     ผู้ด าเนินการ                                       ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยตวัเอง ประสานงาน/สื่อสารผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เช่น คกก.วิชาการ/วิจัย/พัฒนา
นิสิต/คกก.ประจ าคณะ/คณบดี/ฝ่ายทะเบียน/ที่ปรึกษาหอพัก อื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนด 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษารายงานท่ีประชุมสาขาฯ ทราบเป็นระยะหรือการ
ประชุมประจ าเดือน นักวิชาการ/นักวิชาชีพจัดท ารายงานการประชุม 

ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหรือบุคลากรในสาขาวิชาสื่อสารข้อมูลย้อนกลับให้
นิสิตและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

สาขาวิชาฯ 

นักวิชาการและนักวิชาชีพ 

อาจารย์ที่ปรึกษาจดัท ารายงานสรปุผลการให้ค าปรึกษานสิิต 

นักวิชาการและนักวิชาชีพจัดท าบันทึก /รายงานและจัดเก็บเข้า
แฟ้มการให้ค าปรึกษา 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาปญัหา/การ
ให้ค าแนะน านิสติ 

 

สาขาวิชาติดตามทบทวนผลการด าเนินการ และผลการประเมินการ
ให้ค าปรึกษาของนิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
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3. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     
  การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาขาวิชาฯได้จัดท าแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ โดยก าหนดแบบสอบถามเป็น 2 ส่วน ได้แก่              
1) ระดับความพึงพอใจการจัดท าข้อสอบ 5 ระดับ ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale) และ 2) ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดเพ่ือการ
ปรับปรุง ดังนี้ 
   1.1 ระดับความพึงพอใจ  
    5 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
    4 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
    3 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
    2  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
    1 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
   1.2 ข้อเสนอแนะ 

 

  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการให้ค าปรึกษาแต่ละครั้งจะมีการสรุปผลระดับความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงในการให้ค าปรึกษาในครั้งต่อๆ ไป  
 

4. จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   
  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การให้ค าปรึกษานิสิตที่เป็นเรื่องลับ ไม่สามารถเปิดเผยได้ 
อาจารย์หรือบุคลากรผู้ให้ค าปรึกษานิสิตก็ต้องเก็บเป็นความลับ โดยอาจารย์หรือบุคลากรผู้เกี่ยวข้องต้อง
ปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 6 มกราคม 2558 ว่าด้วย จรรยาบรรณ
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ในส่วนที่ 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง ข้อ 9 - ข้อ 12 ส่วนที่ 2
จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงานข้อที่ 13 - ข้อที่ 16 และส่วนที่ 4 จรรยาบรรณต่อนิสิต 
ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม ข้อที่ 23- ข้อ 27 ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ  
   ข้อที่  9 ผู้ปฏิบัติงานในหมาวิทยาลัยพึงยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
ความชอบธรรมและหลักวิวชาการ โดยไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใด ๆ  
   ข้อที่ 10 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้
เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
   ข้อที่ 11 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 
   การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพนั้นได้สั่งลงโทษใน
ขั้นความผิดรายแรง เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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   ข้อที่ 12 ผู้ปฏิบัติงานในหมาวิทยาลัย พึงมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน 
   ข้อที่ 13 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความรับผิดชอบ เสมอภาค และปราศจากอคติ 
   ข้อที่ 14 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง และเหมาะสมสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
   ข้อที่ 15 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้
เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 การละท้ิงหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ
อย่างร้ายแรง และถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
   ข้อที่ 16 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อ
ทรัพย์สินของตนเอง            
  ส่วนที่ 4 จรรยาบรรณต่อนิสิต ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม 
   ข้อที่ 23 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของ
บุคคลทั่วไป และไม่กระท าการใดๆ อันจะน าไปสู่การเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 
   ข้อที่ 24 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงให้บริการต่อนิสิต ผู้รับบริการ และ
ประชาชนผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยา
วาจาที่สุภาพอ่อนโยน หากเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน ควรชี้แจ้ง
เหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
   ข้อที่ 25 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากนิสิต ผู้รับบริการ และประชาชน หรือผู้
ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้และทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดที่รับไว้ มีมูลค่าเกินค่าปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่
กรณีต่อไป 
   การเรียก รับ หรือจะยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิสิต ผู้รับบริการ 
หรือประชาชน เพ่ือกระท าหรือไม่กระท าการใด เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และถือเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
   ข้อที่ 26 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องรักษาความลับของนิสิตและผู้รับบริการ 
   การเปิดเผยความลับโดยมิชอบของนิสิต และผู้รับบริการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือจากความไว้วางใจ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นิสิต ผู้รับบริการ หรือประชาชน เป็นการกระท า
ผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง 



 

37                                                                    คู่มือการให้ค าปรึกษานิสติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

   ข้อที่ 27 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนต่อนิสิต ผู้รับบริการ และ
ประชาชนอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
   การล่วงละมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับนิสิตของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมิใช่คู่สมรสตน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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บทที่ 5 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

1. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

  1. เนื่องด้วยภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษามีมากเกินไป ส่งผลให้ชั่วโมงการให้ค าปรึกษา
นิสิตมีน้อยเกินไป  
  2. นิสิตบางกลุ่มไม่ทราบช่วงระยะเวลาการขอค าปรึกษา 
  3. หลังจากการให้ค าปรึกษานิสิตแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้ให้นิสิตลงลายมือชื่อลงตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งผลให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
  4. หลังจากอาจารย์ที่ปรึกษาประชุมประจ าเดือนร่วมกับนิสิตแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษามีการ
จัดท ารายงานการประชุมประจ าเดือนในปริมาณที่น้อย 
  5. สาขาวิชาขาดการติดตามทบทวนผลการด าเนินการ และผลการประเมินการให้
ค าปรึกษาของนิสิต 
    
    

2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน   
  1. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าตารางชั่วโมงการให้ค าปรึกษาติดบริเวณโต๊ะท างาน 
  2. นักวิชาการประจ าสาขาวิชาฯ จัดท าตารางชั่วโมงการให้ค าปรึกษาติดบริเวณหน้า
ห้องพักอาจารย์ 
  3. อาจารย์ที่ปรึกษาควรตรวจสอบให้นิสิตลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มทุกครั้งหลังจากนิสิต
มาปรึกษา 
  4. นักวิชาการประจ าสาขาวิชาฯ ติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการประชุม
ประจ าเดือน 
  5. นักวิชาการประจ าสาขาวิชาฯ ควรติดตามทบทวนผลการด าเนินการ และผลการ
ประเมินการให้ค าปรึกษาของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ข ตัวอย่างค าสั่งคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
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ค าสั่งคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
ที่ XXXXXXXXXXXX 

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา XXXX 
************************* 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา XXXX ของนิสิตคณะ
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 7 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552  และค าสั่ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 0323/2552  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 เรื่อง มอบอ านาจและภารกิจให้คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ผู้อ านวยการส านัก ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี จึงแต่งตั้งบุคลากร
ดังต่อไปนี้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ คณะวิทยากรสุขภาพและการกีฬา ประจ าปีการศึกษา XXXX 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
  นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา XXXX 

1) XXXXXX    XXXX 
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา XXXX 

1) XXXXXX    XXXX 
 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา XXXX 

1) XXXXXX    XXXX 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา XXXX 

1) XXXXXX    XXXX 
 

 ทั้งนี้ปฏิบัติหน้าที่จนกว่านิสิตรุ่นดังกล่าวจะส าเร็จการศึกษา 
               

  สั่ง ณ วันที่ XX  เดือน XXXX  พ.ศ. XXXX 
 

                   (………………………………………..) 
       คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
           ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ภาคผนวก ข 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2552
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
ประเภทนิสิตและระบบการศึกษา  

1. ประเภทของนิสิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1.1 นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตามแผนการผลิตบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัย โดยปกติเปิดเรียนในเวลาราชการ แต่ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจ
ก าหนดให้เปิดเรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้ 

1.2 นิสิตภาคสมทบ หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย โดยปกติเปิดเรียนนอกเวลาราชการ แต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็มหาวิทยาลัยอาจ
ก าหนดให้เปิดเรียนในเวลาราชการด้วยก็ได้ 

2. ระบบการศึกษา 
ใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาให้จัดการศึกษา ดังนี้ 
การจัดการศึกษาส าหรับนิสิตภาคปกติ แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ประกอบด้วยภาคเรียน

ต้น และภาคเรียนปลาย และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อนโดยถือเป็นภาคเรียนหนึ่งของปีการศึกษา
ด้วยก็ได้ 

การจัดการศึกษาส าหรับนิสิตภาคสมทบ แบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน ประกอบด้วยภาค
เรียนต้นภาคเรียนปลาย และภาคเรียนฤดูร้อน 

ภาคเรียนต้นและภาคเรียนปลายให้มีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ 
โดยให้มีระยะเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

ภาคเรียนฤดูร้อนให้มีจ านวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับจ านวนชั่วโมงการ
เรียนในภาคเรียนต้นหรือภาคเรียนปลาย 

การนับระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาให้นับช่วงเวลาที่มีภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย และ
ภาคเรียนฤดูร้อน ต่อเนื่องกัน 
 3. ให้แสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นหน่วยกิตโดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

3.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่
น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคเรียนให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 30 
ถึง 45 ชั่วโมงตลอดหนึ่งภาคเรียน ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

3.3 การฝึกสอนที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 45 ถึง 90 ชั่วโมงตลอด
หนึ่งภาคเรียน ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

3.4 การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 
45 ถึง 90 ชั่วโมงตลอดหนึ่งภาคเรียน ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

3.5 สหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 45 ถึง 90 ชั่วโมง 
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ตลอดหนึ่งภาคเรียน ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.6 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน 

หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคเรียนให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 

หลักสูตรการศึกษา 
 1. ให้จัดหลักสูตรการศึกษา ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิตและ 
อย่างมากไม่เกิน 150 หน่วยกิต 

1.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิตและ 
อย่างมากไม่เกิน 188 หน่วยกิต 

1.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
และอย่างมากไม่เกิน 87 หน่วยกิต 

2. ก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้ 
2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้ใช้ระยะเวลาศึกษา อย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

ส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาค
สมทบ 

2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้ใช้ระยะเวลาศึกษา อย่างมากไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย่างมากไม่เกิน 15 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาค
สมทบ 

2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ใช้ระยะเวลาศึกษา อย่างมากไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาค
สมทบ 

 
 

การรับเข้าเป็นนิสิต 
 1. ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ า กว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัย
รับรองเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในส่วนงานวิชาการใดส่วนงานวิชาการหนึ่ง               
ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือ 

1.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
เพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยใน

ส่วนงานวิชาการใดส่วนงานวิชาการหนึ่ง ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
1.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้ผู้มีประสบการณ์สูงแต่ไม่ส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้ตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
2. การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 

2.1 ผู้ที่จะข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตตามข้อ 1 
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2.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิตประเภทใด เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใดของ
สาขาวิชาในส่วนงานวิชาการใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในประเภทหรือหลักสูตรและสาขาวิชาของส่วน
งานวิชาการนั้น 

2.3 ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้น า
หลักฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนดมารายงานตัวต่อนายทะเบียนและได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดแล้วเท่านั้น 

เงินค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 2.4 กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาครบตามหลักสูตร

จากสถาบันการศึกษาเดิม แต่ ไม่สามารถแสดงหลักฐานใบแสดงคุณวุฒิในการรายงานตัวให้ผู้ได้รับการ
คัดเลือกเข้าเป็นนิสิตนั้นขออนุญาตต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเพ่ือขอส่งเอกสาร
ใบแสดงคุณวุฒิช้า ภายในก าหนด 10 วันท าการ นับจากวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานตัว 

กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตไม่ได้ด าเนินการขออนุญาตผ่อนผันการส่งเอกสารช้า
ภายในก าหนด 10 วันท าการ ให้นายทะเบียนเพิกถอนการรายงานตัวของบุคคลนั้น 

เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ต้องระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาอย่าง
ช้าไม่เกิน 120 วันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นวันรายงานตัว 

2.5 ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นอันหมดสิทธิที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัย
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นวันรายงานตัว 

2.6 นิสิตที่ไม่สามารถด าเนินการตามข้อ 2.5 ได้เพราะเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งมหาวิทยาลัย
อาจจะอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตได้ภายใน 7 วัน จากการอนุญาตตามข้อ 2.5 ทั้งนี้นิสิตต้องช าระเงิน
ค่ารายงานตัวช้า ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

การลงทะเบียน 
 1. การลงทะเบียนเรียน 

1.1 ก าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

1.2 นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในการเลือกเรียน
รายวิชาใด ๆ ก่อนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนถ้ารายวิชาใดก าหนดว่าจะต้องเรียนรายวิชาอ่ืน
ก่อน นิสิตจะต้องเรียนรายวิชานั้นแล้วหรือได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกล่าวได ้

1.3 จ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคเรียน 
1.3.1 นิสิตภาคปกติจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต้น และภาคเรียนปลาย 

ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิตนิสิตภาคสมทบจะลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต้นและภาค
เรียนปลายไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 18 หน่วยกิต ยกเว้นในภาคเรียนที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษาจะ
ลงทะเบียนเรียนเท่ากับหน่วยกิตท่ีเหลือซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 

1.3.2 นิสิตจะลงทะเบียนในภาคเรียนฤดูร้อนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
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1.3.3 นิสิตภาคปกติสภาพรอพินิจให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาคต้น
และภาคปลาย นิสิตภาคสมทบสภาพรอพินิจให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคต้นและภาค
ปลาย และไม่เกิน 10 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 

1.3.4 นิสิตจะลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ได้อีก
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่นิสิตสังกัด
และได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนไม่เกินวันสุดท้ายของการเพ่ิมวิชาเรียนตามประกาศก าหนดการ
ลงทะเบียน 

1.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนิสิตผู้ใดช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ภายหลังจากวันที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1.5 นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ในภาคเรียนใดภายในก าหนดวันตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยจะไม่มีสิทธิเรียนในภาคเรียนนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี ทั้งนี้นิสิต
ต้องขอเพ่ิมรายวิชาและช าระค่าธรรมเนียมการเพ่ิมรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยต้องด าเนินการ
ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันสอบปลายภาควันแรกตามก าหนดของมหาวิทยาลัย 5 วันท าการ 

1.6 นิสิตภาคปกติจะลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนเพื่อเรียนรายวิชาใดๆ ร่วมกับนิสิตภาค
สมทบได้ ต่อเมื่อได้รับการยินยอมจากหัวหน้าภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วน
งานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดและต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
เก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนิสิตปริญญาตรีภาคสมทบและจ านวนหน่ วยกิตที่
ลงทะเบียนเรียนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ตามข้อ 1.3               

1.7 นิสิตภาคสมทบจะลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนเพ่ือเรียนรายวิชาใด ๆร่วมกับนิสิต
ภาคปกติได้ ต่อเมื่อได้รับการยินยอมจากหัวหน้าภาควิชาที่รายวิชาสังกัด และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วน
งานวิชาการที่นิสิตสังกัด และต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับปริญญาตรีภาคสมทบ และจ านวนหน่วยกิตที่
ลงทะเบียนเรียนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ตามข้อ 1.3 

1.8 กรณีมหาวิทยาลัยจัดให้นิสิตภาคปกติลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนไม่เป็นไป 
ตามแผนการเรียน ให้นิสิตจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับปริญญาตรีภาคปกติ 
1.9 กรณีมหาวิทยาลัยจัดให้นิสิตภาคปกติลงทะเบียนเรียนฝึกงานภาคฤดูร้อน 

ให้นิสิตจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับปริญญาตรีภาคปกติ 

1.10 นิสิตสามารถลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในระดับเดียวกัน
และสามารถน ารายวิชาดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากประธาน
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัด หัวหน้าภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และหัวหน้าส่วน
งานวิชาการท่ีหลักสูตรนั้นสังกัด 

2. การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องด าเนินการดังนี้ 
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2.1 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น โดยได้ช าระค่าหน่วยกิตตามระดับ
ของหลักสูตรที่นิสิตก าลังศึกษาและตามประเภทนิสิต และให้นิสิตระบุในการลงทะเบียนว่าเป็นการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 

2.2 ให้งานทะเบียนบันทึกในระเบียนช่องผลการเรียนวิชาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตนั้น ว่า 
“AUD” เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

2.2.1 มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชาและ 
2.2.2 มีผลการประเมินจากอาจารย์ผู้สอน 
2.2.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติ ให้บุคคลภายนอกใด ๆ ที่ ไม่ ใช่นิสิตของ

มหาวิทยาลัยเข้าเรียนบางวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับหน่วยกิตได้ แต่บุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติและมีพ้ืน
ความรู้การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ
เช่นเดียวกับนิสิตระดับปริญญาตรีและต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดและต้อง
ผ่านการประเมินจากผู้สอนเพื่อให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรองผลการเรียนในรายวิชานั้น 

3. การถอนหรือเพ่ิมรายวิชา 
3.1 การถอนหรือเพ่ิมรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับจากวันแรกของ

การเปิดภาคเรียนต้นหรือภาคเรียนปลาย และภายใน 7 วัน นับจากวันแรกของการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
3.2 การถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามข้อ 15.1 ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วน

งานวิชาการที่นิสิตสังกัดอย่างน้อย 5 วันท าการก่อนวันแรกของการสอบปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการแจ้งนายทะเบียนทราบในวันท าการถัดไป 

4. การขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
4.1 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศไม่ เปิดสอนรายวิชาใด นิสิตมีสิทธิขอคืนเงิน

ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนได้เต็มจ านวน ทั้งนี้ต้องขอรับเงินภายใน 30 วันนับจากวันประกาศปิดรายวิชา 
4.2 นิสิตที่ถอนวิชาเรียนวิชาใดภายหลัง 14 วันนับจากวันแรกของการเปิดภาคเรียนต้น

หรือภาคเรียนปลาย และภายหลัง 7 วันนับจากวันแรกของการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ไม่มีสิทธิขอคืนเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 

 
 

การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 1. นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น นิสิตที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมดและไม่ได้ขอถอนรายวิชา ให้ได้ระดับข้ัน F ในรายวิชานั้น 
 2. ให้ผู้สอนจัดประเมินผลการเรียนระหว่างภาคเรียน และมีการวัดผล เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา และให้ด าเนินการส่งผลการประเมินผลการศึกษา ตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

3. ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา 
3.1 ระบบการประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชาให้กระท าเป็นแบบระดับขั้น ซึ่งมี 

ความหมายและค่าระดับข้ัน ดังนี้ 
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ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับข้ัน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0.0 

 
3.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็น ระดับขั้น ให้ใช้สัญลักษณ์แทน 

ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
AUD การเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
W ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdraw) 
VG ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) 
G ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/อยู่ในระดับดี (Good) 
S ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/อยู่ในระดับเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/อยู่ในระดับไม่เป็นที่พอใจ(Unsatisfactory) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น (In Progress) 

 
3.3 นอกจากการแสดงผลการประเมินผลเป็นระดับขั้นตามข้อ 3.1 หรือโดยใช้สัญลักษณ์ตามข้อ 

3.2 ให้ใช้เครื่องหมายก ากับผลการเรียนในรายวิชา ดังนี้ 
 

เครื่องหมาย ความหมาย 
# รายวิชาที่ไม่ค านวณค่าระดับข้ัน 

# # รายวิชาที่เทียบโอนประสบการณ์ 
* รายวิชาที่เทียบโอนจากหลักสูตรอื่น 
** รายวิชาที่รับโอนจากสถาบันอื่น 
*** รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแทน 

 
3.4 การให้ระดับขั้น F อาจารย์ผู้สอนให้ระดับขั้น F ในกรณีต่อไปนี้ได้ด้วย 

3.4.1 นิสิตลงทะเบียนแล้วไม่เข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์
ในข้อ 1 
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3.4.2 นิสิตทุจริตในการสอบ โดยมีหลักฐานการทุจริต ทั้งนี้ไม่ต้องรอผลการลงโทษทางวินัย
นิสิต 

3.4.3 นิสิตที่ได้รับการให้สัญลักษณ์ I ตามความในข้อ 3.5.2 แต่มิได้ขอประเมินผลเพ่ือแก้
สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไปที่นิสิตมีสิทธิและใช้สิทธิลงทะเบียนเรียน 

3.5 การให้ I ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณี ต่อไปนี้ 
3.5.1 นิสิตที่มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 1 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย 

และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
3.5.2 อาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชานั้นเห็นสมควร ให้รอผลการประเมินระดับข้ัน 

3.6 นิสิตที่ได้รับสัญลักษณ์ I ตามความในข้อ 3.5.1 ในรายวิชาใดจะต้องด าเนินการขอประเมินผล
เพ่ือแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้น เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการประเมินได้ภายในภาคเรียนถัดไปที่นิสิต
ใช้สิทธิลงทะเบียนเรียน หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นระดับขั้น F 
โดยอัตโนมัติกรณีมีนิสิตได้รับสัญลักษณ์ I ตามความในข้อ 3.5.2 ในรายวิชาใด ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผล
การประเมินในภาคเรียนถัดไปที่นิสิตใช้สิทธิลงทะเบียนเรียน 

3.7 การให้สัญลักษณ์ IP ในรายวิชาใดกระท าได้ในกรณีเป็นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการ
ประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ IP ได้และเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนแรกให้อาจารย์ส่งผลการประเมินเข้าระบบงาน
ทะเบียนนิสิต และส่งผลการประเมินอีกครั้งเป็นระดับขั้นหรือสัญลักษณ์ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดการให้สัญลักษณ์ IP 

3.8 การให้สัญลักษณ์ W ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
3.8.1 นิสิตได้รับอนุมัตใิห้งดเรียนรายวิชานั้น ตามข้อ 3.2 
3.8.2 นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน 
3.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
3.8.4 ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่นิสิตสังกัดให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ที่นิสิตได้รับ 

และครบก าหนด การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I แล้วแต่การป่วยหรือเหตุสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด 
3.8.5 นิสิตได้รับอนุมัติให้งดวิชาเรียนในรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ IP ภายในระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.9 การนับจ านวนหน่วยกิต เพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยในภาคเรียนใดให้นับจาก

รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาเป็นระดับขั้นซึ่งไม่มีเครื่องหมายก ากับ โดยรวมรายวิชาที่นิสิตได้รับ
สัญลักษณ์ I หรือ IP ในภาคเรียนก่อนหน้าและได้ผลการประเมินเป็นระดับขั้นในภาคเรียนนั้น 

3.10 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนิสิตเพ่ือให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักสูตร ให้นับ
เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้ระดับข้ัน D ขึ้นไป รวมกับหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นหน่วยกิต 

3.11 ค่าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคเรียนให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น โดยน าผล
คูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิต  

3.12 ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของที่นิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาค
เรียนสุดท้าย โดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่เรียน
ทั้งหมดเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 
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3.13 ในภาคเรียนใดที่นิสิตได้รับสัญลักษณ์ I หรือ IP หรือ VG หรือ G หรือ S หรือ U ให้ค านวณ
ค่าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคเรียนนั้นโดยไม่นับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ I หรือ IP หรือ VG หรือ G หรือ S หรือ 
U 

3.14 รายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ I ไม่น าไปแสดงในใบแสดงผลการเรียนแต่จัดเก็บไว้ในระเบียนวิชา
เรียนของนิสิต 
4. การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 

4.1 รายวิชาใดที่นิสิตได้ระดับขั้นไม่ต่ ากว่า D นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ าอีกได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ าโดยไม่ได้ขออนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีนิสิตนั้นสังกัด ให้งานทะเบียนนิสิตถอนรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ าออกโดย
ไม่ต้องคืนเงินค่าหน่วยกิตให้นิสิต 

4.2 รายวิชาใดที่นิสิตได้ระดับขั้น F นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือจะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนใน
ระดับชั้นปีและหมวดวิชาเดียวกันแทนได้ ทั้งให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประธาน
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัดและ
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรนั้นสังกัด ก่อนการลงทะเบียนเรียน 

4.3 กรณีที่นิสิตย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการหรือเปลี่ยนสาขาวิชา วิชาเอก หรือวิชาโทรายวิ ชาใด
และได้ระดับข้ัน F ให้ด าเนินการดังนี้ 

4.3.1 กรณีรายวิชาที่ได้ระดับขั้น F เป็นรายวิชาบังคับของสาขาวิชาเดิม นิสิตต้องเรียนซ้ า
หรือเลือกเรียนวิชาเอกเลือกในสาขาวิชาใหม่แทน 

4.3.2 กรณีรายวิชาที่ได้ระดับขั้น F เป็นรายวิชาบังคับของวิชาเอกเดิม นิสิตต้องเรียนซ้ า
หรือเลือกเรียนวิชาเอกเลือกในสาขาวิชาใหม่แทน 

4.3.3 กรณีรายวิชาที่ได้ระดับขั้น F เป็นรายวิชาของวิชาโทเดิม นิสิตต้องเรียนซ้ าหรือ
เลือกเรียนรายวิชาโทเลือกในวิชาโทใหม่แทน ในการเลือกรายวิชาเรียนแทนนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชาของสาขาวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่และได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่วิชาเอกหรือวิชาโทใหม่สังกัด วิชาที่เลือกเรียนแทนนี้ต้องไม่นับหน่วย
กิตในโครงสร้างของหลักสูตรในวิชาเอกหรือวิชาโทใหม่ 
5. การจ าแนกสภาพนิสิต 

5.1 นิสิตสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือนิสิตที่สอบได้ค่า
ระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

5.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 ถึง 1.99 
5.3 การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าได้เมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคเรียน 

ยกเว้น นิสิตที่เข้าศึกษาเป็นภาคเรียนแรก การจ าแนกสภาพนิสิตจะกระท าเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนที่สองนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา และยกเว้นภาคเรียนใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียน 
โดยไม่มีรายวิชาที่ได้รับผลการเรียนเป็นระดับขั้นไม่ต้องจ าแนกสภาพนิสิต 

5.4 นิสิตจะต้องตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองก่อนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป 
6. การทุจริตในการสอบ 

นิสิตที่ท าการทุจริตด้วยประการใด ๆ เกี่ยวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผู้สอนจะให้ระดับขั้น F ใน
รายวิชานั้นแล้ว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนิสิตได้ด้วย 
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การลาพักการเรียน การรักษาสภาพนิสิต และการเปลี่ยนประเภทนิสิต 

1. การลาพักการเรียน 
1.1 นิสิตอาจยื่นค าร้องขออนุมัติลาพักการเรียนต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดได้ในกรณี

ต่อไปนี้ 
1.1.1 ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจ าการหรือได้รับมอบหมายเรียกเข้ารับการ

ตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน 
1.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
1.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมดใน

ภาคเรียนนั้นตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล
ของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

 
1.1.4 มีความจ าเป็นส่วนตัวและได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 

1.2 การขอลาพักการเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน 5 วันท าการของวันเริ่มสอบปลายภาคเรียนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

1.3 การขอลาพักการเรียน ให้ขออนุมัติครั้งละไม่เกิน 1 ภาคเรียน กรณีที่นิสิตยังมีความจ าเป็นที่
จะต้องขอลาพักการเรียนต่ออีก ให้ยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนใหม่ 

1.4 ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาด้วย 

1.5 ในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน นิสิตจะต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตทุกภาค
เรียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. การรักษาสภาพนิสิต กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย 

2.1 นิสิตต้องด าเนินกิจกรรมใดที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโดยไม่ได้ลงทะเบียนเรียนแต่ต้องได้รับ
การประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น ให้นิสิตด าเนินการรักษาสภาพนิสิต 

2.2 นิสิตที่ได้รับผลการประเมินเป็นสัญลักษณ์ I ในภาคเรียนที่นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้
ด าเนินการรักษาสภาพนิสิตในภาคเรียนถัดไปเพื่อขอส าเร็จการศึกษา 

2.3 นิสิตที่ เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วแต่ไม่ประสงค์จะขอส าเร็จการศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยให้ละเว้นการขอส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นด้วยสาเหตุได้รับโทษทางวินัยหรือกรณีอ่ืน ๆ
ให้ด าเนินการรักษาสภาพนิสิตในภาคเรียนที่ขอส าเร็จการศึกษา 

2.4 ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้รักษาสภาพนิสิตให้นับระยะเวลาที่รักษาสภาพนิสิตรวมอยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาด้วย 
3. การเปลี่ยนประเภทนิสิต 
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3.1 นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเป็นนิสิตภาคสมทบ หรือนิสิตภาคสมทบจะเปลี่ยนประเภท
เป็นนิสิตภาคปกติได้ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงาน
วิชาการท่ีนิสิตสังกัด และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

3.2 นิสิตที่เปลี่ยนประเภทจะต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนเข้ามาอย่างน้อย1 ภาคเรียน
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

3.3 ในกรณีที่นิสิตที่เปลี่ยนประเภทต้องการโอนจ านวนหน่วยกิตในประเภทเดิม ต้องโอนจ านวน
หน่วยกิตทั้งหมดที่ได้เคยเรียนมาจะโอนเป็นบางรายวิชามิได้ ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่วันที่เข้าเรียน
ในประเภทเดิม 
 
การย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการ การเปลี่ยนวิชาเอก-โท การเทียบโอนรายวิชา การรับโอนนิสิตนักศึกษา

จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน การรับโอนรายวิชา การยกเว้นหน่วยกิตและการเทียบประสบการณ์ 
1. การย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการ 

1.1 นิสิตที่จะย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการ ต้องเป็นนิสิตที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) หรือ
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.1.1 ได้ลงทะเบียนเรียนในสังกัดเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน และมีจ านวนหน่วย
กิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1.2 ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายสังกัดมาก่อน 
1.1.3 ต้องมีระยะเวลาการศึกษาในสังกัดใหม่ ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษาหรือ4 ภาคเรียน

ปกต ิ
1.1.4 ไม่เคยถูกลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยวินัยนิสิต 

1.2 การด าเนินการเก่ียวกับการย้ายสังกัด มีดังนี้ 
1.2.1 นิสิตยื่นค าร้องขอย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการที่ส านักงานส่วนงานวิชาการ พร้อม

แสดงเหตุผลประกอบการพิจารณา 
1.2.2 การพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ และ

ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการนั้น ๆ 
1.2.3 ให้ส่วนงานวิชาการที่อนุมัติให้นิสิตย้ายสังกัดแจ้งผลการย้ายสังกัดให้นิสิตและงาน

ทะเบียนนิสิตทราบ 
1.2.4 นิสิตที่ไดรับอนุมัติให้ย้ายสังกัดต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
1.2.5 การย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน

ในภาคเรียนที่ขอย้ายสังกัด 
1.3 นิสิตที่ขอย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการจะต้องลงทะเบียนเรียนในส่วนงานวิชาการที่เข้ามาอย่าง

น้อย 2 ภาคเรียนก่อนส าเร็จการศึกษา 
1.4 นิสิตที่ย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการต้องโอนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่เคยได้เรียนมา 

จะโอนเพียงบางรายวิชาไม่ได้ และให้น าหน่วยกิตดังกล่าวมาค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาด้วย
ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่วันที่เข้าเรียนในสังกัดส่วนงานวิชาการเดิม 

 

2. การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท 
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2.1 นิสิตซึ่งศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หรือหลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นหน่วยกิตจะ
เปลี่ยนวิชาเอกไม่ได้ 

2.2 นิสิตซึ่งศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี)และไม่เคยได้รับ
อนุมัติให้ย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการ มาก่อน อาจขอเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโทได้เพียงอย่างละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้
โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้องและได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการแจ้งให้งานทะเบียนนิสิต
ทราบ 

2.3 นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโทต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

3. การเทียบโอนรายวิชา ส าหรับนิสิตโอนย้ายสถาบัน หรือนิสิตที่ได้ศึกษาในสถาบันอ่ืนมาแล้ว หรือ
นิสิตที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

3.1 ต้องเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ และต้อง
มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่าระดับข้ัน C หรือคะแนน 2.00 

3.2 กรณีนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้พ้นสภาพนิสิต แต่ได้กลับเข้ามาเรียนใหม่รายวิชาที่น ามา
เทียบต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี 

3.3 จ านวนหน่วยกิตรายวิชาที่มีการเทียบโอนต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนหน่วยกิต ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่เข้าศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยทักษิณไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของจ านวนหน่วยกิตท้ังหลักสูตร 

3.4 การเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการและได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่
รายวิชานั้นสังกัด และให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการแจ้งผลการเทียบโอนให้สภาวิชาการทราบ ทั้งนี้ต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนแรก 

3.5 ไม่น าผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมาค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมรวม ทั้งนี้
ให้ระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมา โดยให้ค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
เฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้น 

 

4. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
4.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะเทียบเท่ากับ

มหาวิทยาลัยทักษิณได้ 
4.2 การรับโอนนิสิตนักศึกษา ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการที่

นิสิตนักศึกษาขอโอนเข้าเรียนและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน ทั้งนี้ให้ ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

4.2.1 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 10 
4.2.2 จะต้องลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า2 ภาคเรียน 
4.2.3 มีรายวิชาที่สามารถเทียบโอนกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณได้ไม่น้อยกว่า 20 

หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 60 หน่วยกิต และค่าระดับข้ันเฉลี่ยของรายวิชาเหล่านี้ต้องไม่ต่ ากว่า2.50 
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4.3 การสมัครขอโอนย้ายให้ยื่นค าร้องถึงมหาวิทยาลัยทักษิณอย่างน้อย 2 เดือนก่อนวันก าหนด
ลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่จะโอนเข้าศึกษา 

4.4 ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาเดิม และต้องศึกษาใน
มหาวิทยาลัยทักษิณอย่างน้อย 2 ภาคเรียน 

 
 

การพ้นสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสิต การขอส าเร็จการศึกษา และการให้ปริญญา 
1. การพ้นสภาพนิสิต นิสิตจะพ้นจากสภาพนิสิต ในกรณีต่อไปนี้ 

1.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญา 
1.2 หัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดอนุมัติให้ลาออก 
1.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 มารายงานตัวเป็นนิสิตแต่ไม่ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
1.3.2 มารายงานตัวเป็นนิสิตแต่ไม่มาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกที่ต้องขึ้นทะเบียน

เป็นนิสิต ยกเว้นได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด ในกรณีต่อไปนี้ 
(1) ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจ าการหรือได้รับหมายเรียกเข้ารับการ

ตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน 
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกิน ร้อยละ 20 ของเวลาเรียน

ทั้งหมดในภาคเรียนนั้น ตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

1.3.3 เมื่อพ้นก าหนดเวลา 1 ภาคเรียนแล้วไม่ช าระเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษา
สภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน 

1.3.4 ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข้อ 10 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
1.3.5 เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ ากว่า 1.50 
1.3.6 เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75 เป็นเวลา 2 ภาค

เรียนที่มีการจ าแนกสภาพต่อเนื่องกัน 
1.3.7 เป็นนิสิตสภาพรอพินิจเป็นเวลา 4 ภาคเรียนที่มีการจ าแนกสภาพต่อเนื่องกัน 
1.3.8 มีระยะเวลาศึกษาครบตามก าหนดในข้อ 9 แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หรือได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 
1.4 ถูกลงโทษให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนิสิต 

2. การคืนสภาพนิสิต 
นิสิตอาจได้รับการอนุมัติให้คืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยต้องช าระเงินค่าคืนสภาพนิสิตตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด ภายใน 15 วัน เนื่องจากพ้นสภาพนิสิต จากกรณีต่อไปนี้ 
2.1 ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดให้ลาออกไปแล้วไม่เกิน 15 วัน 
2.2 ไม่ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
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2.3 เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแล้วไม่ช าระเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพื่อรักษาสภาพนิสิต 
3. การขอส าเร็จการศึกษา 

3.1 การส าเร็จการศึกษา นิสิตต้องแจ้งชื่อต่องานทะเบียนนิสิตเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาภายในเวลา 
2 เดือนนับแต่วันเปิดภาคเรียนนั้น หากพ้นก าหนดเวลานิสิตต้องยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนเพื่อขออนุมัติแจ้ง
ขอส าเร็จการศึกษาช้า ทั้งนี้ต้องจ่ายค่าปรับขอแจ้งส าเร็จการศึกษาช้าตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2 นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาได้ต้องคุณสมบัติดังนี้ 
3.2.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ต้องมีเวลาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา 
3.2.2 นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ต้องมีเวลาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา 
3.2.3 นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องมีเวลาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศกึษา 
3.2.4 นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้รับการยกเว้นหน่วยกิต ต้องมีเวลาลงทะเบียนเรียนที่

มหาวิทยาลัยทักษิณ ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
3.2.5 นิสิตต้องสอบผ่านและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ์ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้

ต้องมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.2.6 นิสิตได้เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

3.2.7 นิสิตต้องสอบได้วุฒิบัตรเกี่ยวกับทักษะด้านคอมพิวเตอร์โดยการทดสอบจาก
หน่วยงานที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

3.2.8 นิสิตต้องได้รับวุฒิบัตรการเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนานิสิตที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
โดยมีจ านวนชั่วโมงทุกหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าจ านวนชั่วโมงท่ีสภาวิชาการก าหนด 

3.2.9 นิสิตต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่อยู่ระหว่างการรับโทษทางวินัยตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยวินัยนิสิต 
4.การอนุมัติให้ปริญญา 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่เป็นไปตามข้อ 35 ซึ่งได้แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา เสนอ
ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

4.1 นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรและได้ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

4.2 นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิต ครบตาม
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)หรือหลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไปไม่
เคยได้ระดับขั้นต่ ากว่า C ในรายวิชาใด และไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นหน่วยกิต เทียบโอนรายวิชา รับโอนรายวิชา 
หรือเทียบประสบการณ์ ยกเว้น กรณีเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิปริญญาตรีในสาขาอ่ืน ให้ใช้สิทธิยกเว้นหน่วยกิต
ได้ไม่เกิน 36 หน่วยกิต 

4.3 นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตาม
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไปไม่
เคยได้ระดับขั้นต่ ากว่า C ในรายวิชาใดและไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นหน่วยกิต เทียบโอนรายวิชา รับโอนรายวิชา 
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ไม่เกิน 36 หน่วยกิต 
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