ประวัติคณะสังคมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ มี ก าเนิ ด มาจากวิ ท ยาลั ย วิ ช าการศึ ก ษา โดยได้ รั บ การ
ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ
เล่มที่ 91 ตอนที่ 112 วันที่ 28
มิถุนายน พ.ศ. 2517) ในระยะที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ยังไม่ได้แยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ เรียกชื่อว่า คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและ
สังคมศาสตร์ ซึ่งการแบ่งแผนกในสานักงานและแผนกวิชาในคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์
ประกอบด้วย
1. แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
2. แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศ
3. แผนกวิชาศิลปะและวัฒนธรรม
4. แผนกวิชาศาสนาและปรัชญา
5. แผนกวิชาประวัติศาสตร์
6. แผนกวิชาภูมิศาสตร์
7. แผนกวิชาสังคมวิทยา
8. แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์
เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว แผนกวิชาต่าง ๆ ของคณะ
มนุ ษยธรรมศึก ษาและสั งคมศาสตร์ ได้ เ ปลี่ ยนเป็น ภาควิ ช า แยกเป็น สั ง กั ดในคณะมนุ ษยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์
จากประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.
2518 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 166 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2518) นั้น ถือได้ว่า
วันที่ 22 สิงหาคม เป็นวันกาเนิดของคณะสังคมศาสตร์โดยมีภาควิชาในสังกัดคณะรวมทั้งสิ้น 6 ภาควิชา
คือ
1. ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2. ภาควิชาภูมิศาสตร์
3. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ *
4. ภาควิชาประวัติศาสตร์
คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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5. ภาควิชาสังคมวิทยา
6. ภาควิชารัฐศาสตร์
หมายเหตุ * ปัจจุบันภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดตั้งเป็นสานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ปรัชญาคณะสังคมศาสตร์
“สร้างความรู้คู่คุณธรรม นาปัญญาพัฒนาสังคม”

ปณิธานของคณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก”

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเป็นมาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล
4. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในทุกระดับ
5. การธารงรักษาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะสังคมศาสตร์เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะ
สังคมศาสตร์จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ อันเป็นการสนับสนุนให้ทรัพยากร
บุคคลของประเทศมีคุณภาพทางวิชาการ มีความสามารถและทักษะ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
2. เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์
3. เพื่อส่งเสริม บูรณาการและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของชุมชนและสังคม สร้างประชาสังคมที่มีศักยภาพ สามารถพึ่งตนเองได้
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4. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สาธารณะ ชุมชนและสังคม
5. เพือ่ บริหารและจัดการทรัพยากรของคณะสังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพือ่ สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบของคณะสังคมศาสตร์
1. การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
2. การผลิตนักวิชาการและนักปฏิบัติการตามความต้องการของวงการธุรกิจอุตสาหกรรม
การเกษตร การศึกษา และการพัฒนาชุมชน
3. การผลิตนักวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ที่จะเป็นพื้นฐานสาคัญในการวางแผน และการ
ดาเนินการพัฒนาประเทศ
4. การร่วมงานกับคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการจัดสอนวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี
5. การรับผิดชอบร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ในการสอนวิชาเอก – โท ตามหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต
6. รับผิดชอบร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
7. การร่วมงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

สีประจาคณะ
สีม่วง

ดอกไม้ประจาคณะ
ดอกช่อม่วง
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รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
วิชาเอก/สาขาวิชา
การบัญชี (SS13A)
การบัญชี (SS13B)
การตลาด (SS14A)
การตลาด (SS14B)
การเงิน (SS1FA)
การเงิน (SS1FB)
การท่องเที่ยวและการโรงแรม(SS1TA)
การท่องเที่ยวและการโรงแรม(SS1TB)
ธุรกิจระหว่างประเทศ (SS1IBA)
ธุรกิจระหว่างประเทศ (SS1IBB)
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (SS12)
ประวัติศาสตร์ (SS11)

การพัฒนาชุมชนเมือง (SS16)
รัฐศาสตร์ (SS1P)
รัฐศาสตร์ (SS1I)
รัฐศาสตร์ (SS1I)
รัฐศาสตร์ (SS1G)
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) (SS1ED1)

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร
อาจารย์รสิตา สังข์บุญนาค
อาจารย์วรินทรา ศิริสุทธิกุล
อาจารย์วรางคณา อดิศรประเสริฐ
อาจารย์ญาณพล แสงสันต์
อาจารย์ปัญญา มีถาวรกุล
อาจารย์สิฎฐากร ชูทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชา โกมลทัต
อาจารย์ล่าสัน เลิศกูลประหยัด
อาจารย์พนิต กุลศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร เกรียงไกรเพชร
อาจารย์สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ดาบเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี พิสณุพงศ์
อาจารย์ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ขาเพชร
อาจารย์ถนัด แก้วเจริญไพศาล
อาจารย์มาโนชญ์ อารีย์
อาจารย์จุฬณี ตันติกุลานันท์
อาจารย์จิรภา พฤกษ์พาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.
2541 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2543 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศ หรือมติอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“คณะ” หมายความว่า คณะซึ่งเป็นส่วนราชการ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และให้หมายความถึง ส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัย ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย ส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.
2543 ด้วย
“ภาควิชา หรือ สาขาวิชา” หมายความว่า ภาควิชา หรือ สาขาวิชา ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสภา
มหาวิทยาลัย
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“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณบดีหรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่าของส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัยด้วย
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปีการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดังนี้
6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้อ 6.2.1 – 6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา
โดยมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
จานวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น ให้มีจานวน
ชั่วโมงการเรียนตามที่กาหนดไว้ตามข้อ 8
ในการจัดการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนการสอนเป็นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้
ให้แต่ละหลักสูตรกาหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการศึกษาแบบใด
ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้ระบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิต ต้องจัดการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง การจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีที่นิสิตมีหน่วยกิตที่เหลือสาหรับ
ลงทะเบียนตามหลักสูตรน้อยกว่า 9 หน่วยกิต
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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7.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time)นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา ไม่เกิน 9
หน่วยกิต สาหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบจานวน
หน่วยกิตให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น
ข้อ 8 หน่วยกิต หมายถึงการกาหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รับ แต่ละรายวิชาจะมี
หน่วยกิตกาหนดไว้ ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
ไม่น้อยกว่า 45 ถึง 135 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัติตามคลินิก ที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค
8.5 การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) ที่ใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนตามที่
อาจารย์ผู้สอนได้เตรียมการไว้ให้นิสิตได้ใช้ศึกษา 1 ถึง 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 15 ถึง 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
สาหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ตามข้อ 6.2 เทียบค่า
หน่วยกิตกับชั่วโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ 9 จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี้
9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
9.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษาสาหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
9.3 หลักสูตรปริญญาตรี ( ไม่น้อยกว่า 6 ปี) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษาสาหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและ
จะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุคาว่า
“ต่อเนื่อง” ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
9.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) สามารถเทียบหน่วยกิตตามประสบการณ์หรือตาม
ความรู้ของผู้เรียนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนับเวลาการศึกษา ให้นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา
ในหลักสูตรนั้น
ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
11.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
11.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ดังนี้
11.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
11.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต
11.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
11.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
11.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 84
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชา
โทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อย
กว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจานวนหน่วยกิต ของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต และให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใดๆ ที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไม่นับหน่วยกิต
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวด 3
การรับเข้าเป็นนิสิต
ข้อ 12 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
12.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
12.2 สาเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาหรับ หลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง)
12.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 การรับเข้าเป็นนิสิต ใช้วิธีดังต่อไปนี้
13.1 สอบคัดเลือก
13.2 คัดเลือก
13.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
13.4 รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 15 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิ สิตที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด เป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นนิสิต เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้รายงานตัว และเมื่อได้รับอนุมัติ ต้องมารายงานตัวตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 4
การลงทะเบียน
ข้อ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
16.1 กาหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
16.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนิสิตได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ภายในกาหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย นิสิตผู้ใดลง ทะเบียน
เรีย น หรือ ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
16.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ในภาคการศึกษาใด ต้องลงทะเบียนเรียนในภาค
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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การศึกษานั้น
16.4 นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในกาหนดเวลา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รั บอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจาก
คณบดี ทั้งนี้ นิ สิ ตต้องลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช าไว้ถูกต้องแล้ ว ภายใน 2 สั ปดาห์ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษา
16.5 รายวิชาใดที่หลักสูตรกาหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือมีบุรพวิชา นิสิตต้อง
เรียน รายวิชาดังกล่าวมาก่อน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้
ข้อ 17 จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนได้
17.1 นิสิตเต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 10
หน่วยกิต สาหรับนิสิตสภาพรอพินิจให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ
17.2 นิสิตไม่เต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบ
ทวิภาค ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
17.3 นิสิตอาจยื่นคาร้องขออนุมัติจากคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่าที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
3 หน่วยกิต
17.4 นิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร มีจานวนหน่วยกิตต่าก
ว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 17.1 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจานวนหน่วยกิตที่เหลือได้
สาหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เป็นไปตามเกณฑ์ของระบบทวิภาค
ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเป็นลายลักษณ์อักษร
18.2 จานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับ
รวมหน่วยกิตสะสม
18.3 รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมเข้าในจานวนหน่วยกิต
ที่ต่าสุดแต่ไม่เกินจานวนหน่วยกิตสูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
18.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับเป็นหน่วยกิต จะต้องมีเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น โดยนิสิตไม่ต้องสอบ
18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดย
ไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ข้อ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยื่นคาร้องก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
โดยการอนุมัติจากคณบดี
หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 20 นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ของ
รายวิชานั้น ๆ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้น กรณีการจัดการศึกษา แบบการศึกษาด้วย
ตนเอง (Self Study)
ข้อ 21 การประเมินผลการศึกษา
21.1 การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับขั้น
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

21.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ให้ประเมินผลใช้
สัญลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
S
U
AU
I
W
IP

ความหมาย
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/เป็นที่พอใจ
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/ไม่เป็นที่พอใจ
การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)
ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)
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21.3 การให้ E นอกจากข้อ 21.1 แล้ว สามารถกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
21.3.1 นิสิตสอบตก
21.3.2 ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
21.3.3 มีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 20
21.3.4 ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
21.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อ 21.6
21.4 การให้ S หรือ U จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิต
แต่คณะเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝึกงานที่
มิได้กาหนดเป็นรายวิชาให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ได้ U นิสิตจะต้องปฏิบัติงาน
เพิ่มเติมจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
21.5 การให้ I จะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
21.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย หรือ
เหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดี
21.5.2 ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยัง
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์
21.6 การดาเนินการแก้ I นิสิตจะต้องดาเนินการแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้นภายใน
4 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ I หากพ้นกาหนดดังกล่าวผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่า
ระดับขั้น E ทันที
21.7 นิสิตที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไป ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้น
รายวิชาในหลักสูตรกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
21.8 การให้ W จะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
21.8.1 นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ 19
21.8.2 นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักตามข้อ 27
21.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
21.8.4 นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจาก การป่วย
หรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด
21.9 การให้ AU จะกระทาในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เป็นพิเศษ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามข้อ ๑๘
21.10 การให้ IP ใช้สาหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทางานต่อเนื่องกันเกินกว่า
1 ภาคการศึกษา
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21.11 ผลการสอบต้องส่งผ่านความเห็นชอบของคณบดีประจาคณะก่อนส่งกอง
บริการ-การศึกษา
21.12 การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสาหรับนิสิตที่รับโอนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น เมื่อสาเร็จการศึกษาให้ดาเนินการดังนี้
21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไว้ส่วน
หนึ่งต่างหากพร้อมทั้งระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษานั้นไว้ด้วย
21.12.2 คานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 การเรียนซ้าหรือเรียนแทน
22.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ E ในวิชาบังคับนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้า หรือ
เลือกรายวิชาอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงเรียนแทน ในการเลือกเรียนแทนนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาหรือประธานหลักสูตร ที่รายวิชานั้นสังกัด และได้รับอนุมัติจากคณบดี
ที่รายวิชานั้นสังกัด
ในกรณีที่ไม่ใช่วิชาบังคับ หากได้ผลการเรียนเป็น E ไม่ต้องเรียนซ้าในรายวิชา
ดังกล่าวได้
22.2 ในกรณีที่นิสิตย้ายคณะหรือเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท รายวิชาที่สอบได้ E ใน
วิชาบังคับของวิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิม นิสิตจะต้องเรียนซ้าหรือจะเลือกเรี ยนรายวิชาในวิชาเอกใหม่หรือ
วิชาโทใหม่แทนกันได้ ในการเลือกเรียนแทนนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา
หรือประธานหลักสูตรของวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่ และได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่วิชาเอกใหม่
หรือวิชาโทใหม่สังกัด วิชาที่เลือกเรียนแทนนี้จะไม่นับหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกใหม่หรือหมวดวิชาโทใหม่
ข้อ 23 การนับหน่วยกิตและการคานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ย
23.1 การนับจานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้นับจาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาเป็นค่าระดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D และ E
23.2 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจานวนที่กาหนดในหลักสูตรให้นับ
เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ ตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไปเท่านั้น
23.3 ค่าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้คานวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษา
นั้นโดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วย
จานวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น
23.4 ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับ
ค่าระดับขั้น ของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด หารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด
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23.5 การคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คานวณ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนที่
2 ที่นิสิตลงทะเบียนเรียน
23.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องนารายวิชานั้นมาคานวณค่า
ระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แต่ให้นาไปคานวณในภาคการศึกษาที่ได้รับการประเมินผล
ข้อ 24 การทุจริตในการสอบและการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
นิสิตที่เจตนาทุจริตหรือทาการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ อาจ
ได้รับโทษดังนี้
24.1 ตกในรายวิชานั้น หรือ
24.2 ตกในรายวิชานั้น และให้พักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือเลื่อน
การเสนอชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปีการศึกษา หรือ
24.3 พ้นจากสภาพนิสิต
การพิจารณาการทุจริตดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก
ข้อ 25 สถานภาพนิสิต เป็นดังนี้
25.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
25.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ได้แก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
25.1.2 นิสิตไม่เต็มเวลา (Part Time) ได้แก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา
25.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเข้าศึกษา
25.2.1 นิสิตสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
25.2.2 นิ สิตสมทบ ได้แก่ นิสิ ตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนาหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตน
สังกัด
25.2.3 นิสิตที่เข้าร่วมศึกษา ได้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รั บการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ให้เข้าร่วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตได้ เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตสามัญ
ข้อ 26 การจาแนกสภาพนิสิต
สภาพนิสิตมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ์ และสภาพรอพินิจ
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26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรือนิสิต
ที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50-1.99
แต่ยังไม่พ้นสภาพนิสิต ภายใต้ข้อ 29.3.5 และ 29.3.6
การจาแนกสภาพนิสิตจะกระทาเมื่ อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา นิสิต
เต็มเวลาที่เรียนภาคฤดูร้อนให้นาผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่ลงทะเบียน
เรียน
ข้อ 27 การลาพักการเรียน
27.1 นิสิตอาจยื่นคาร้องลาพักการเรียนได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
27.1.1 ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจาการหรือได้รับหมายเรียกเข้ารับการ
ตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล
27.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัย
เห็นควรสนับสนุน
27.1.3 เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามคาสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์
27.1.4 มีเหตุจาเป็นส่วนตัว อาจยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้ามีสภาพนิสิต
มาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
27.2 การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นคาร้องภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคเรียน
และจะต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพนิสิต ของภาคการศึกษานั้น และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลา
พักการเรียน
27.3 การลาพักการเรียน ให้อนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความจาเป็นที่
จะต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องใหม่ตามข้อ 27.2
27.4 ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย
ข้อ 28 การลาออก
นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นคาร้องต่อคณะ
ที่นิสิตศึกษาอยู่และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ 29 การพ้นจากสภาพนิสิต
นิสิตต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
29.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติปริญญาตามข้อ 39
29.2 ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก ตามข้อ 28
29.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้
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29.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ยกเว้น
กรณีตามข้อ 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3
29.3.2 ไม่ชาระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิตตามข้อ 27.2
29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 12
29.3.4 เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.50
29.3.5 เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.75 เป็นเวลา 2
ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน
29.3.6 เป็นนิสิตสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน
29.3.7 ไม่สามารถเรียนสาเร็จภายในกาหนดระยะเวลาตามข้อ 9 หรือได้
ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00
29.3.8 ทาการทุจริตในการสอบและถูกสั่งให้พ้นจากสภาพนิสิต
29.3.9 มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
29.3.10 ทาผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
29.3.10 ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
29.4 ถึงแก่กรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต
ข้อ 30 การเปลี่ยนสถานภาพ
30.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตเปลี่ยน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาได้ ทั้งนี้นิสิตจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและ
ระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการเปลี่ยนสภาพให้ถูกต้อง
30.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได้ จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
ข้อ 31 การย้ายคณะ
31.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตย้ายคณะได้
ทั้งนี้นิสิตจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการย้าย
คณะให้ เรียบร้อย
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31.2 นิสิตต้องยื่นคาร้องในการขอย้ายคณะไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาที่ประสงค์จะย้าย การพิจารณาอนุมัติให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตาม
ระเบียบของคณะนั้น ๆ การย้ายคณะจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติจากคณบดีในคณะที่จะย้ายไป
ศึกษา
31.3 รายวิชาต่าง ๆ ที่นิสิตย้ายคณะได้เรียนมา ให้นามาคานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
ด้วย
31.4 ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะแรกที่เข้าเรียน
ข้อ 32 การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท
นิสิตสามารถเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโทได้ โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาค หรือหัวหน้า
สาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติจากคณบดี
ข้อ 33 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอานาจคืนสภาพนิสิตให้แก่ผู้ที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควร
อย่างยิ่งเท่านั้น และเมื่อดาเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ 34 การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
34.1 สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นิสิตประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือ
ประธานหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดี
34.2 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นตามข้อ 34.1 ให้เป็นไปตามข้อ 36
34.3 ผลการศึกษาที่ได้รับ ต้องปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสิตนั้นทุกกรณี
มหาวิทยาลัยจะยึดถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ และหากไม่มีการเทียบ
โอนรายวิชาตามข้อ 34.2 จะถือว่าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร
ข้อ 35 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่สภาวิชาการกาหนด
35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้อง
ยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับข้อ 36
35.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
การศึกษาแต่ต้องไม่เกิน 2 เท่าของกาหนดเวลาที่ต้องศึกษาเพื่อให้ได้จานวนหน่วยกิตที่เหลือ และต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิตรวมแต่ละหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์สาเร็จ
การศึกษา แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
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ข้อ 36 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษา ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
36.1 เป็นรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
36.2 เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ
36.3 เป็นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ขอเทียบรายวิชา
36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกต้องได้ระดับขั้น C หรือค่า
ระดับขั้นเฉลี่ย 2.00 หรือเทียบเท่า
36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพ ต้องสอบได้ไม่ต่า
กว่าระดับขั้น B หรือค่าระดับขั้นเฉลี่ย 3.00 หรือเทียบเท่า และเป็นไปตามเกณฑ์และข้อกาหนดเพิ่มเติม
ของคณะที่รับเทียบโอน
36.6 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชา
ที่นิสิตขอโอนหน่วยกิตและเทียบรายวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดี
36.7 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้กระทาได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วย
กิตรวมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
36.8 ในกรณีจาเป็นที่ไม่อาจอนุโลมตามเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตนี้ได้
ทั้งหมดที่มิได้ระบุไว้ในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เป็นราย ๆ ไ
ข้อ 37 การเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวด
วิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนิสิตที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามาถวัดมาตรฐานได้ ทัง้ นี้ นิสิต
ต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนของมหาวิทยาลัย
หมวด 8
การขอรับและการให้ปริญญา
ข้อ 38 การขอรับปริญญา
ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ให้แสดงความจานงขอรับปริญญาต่อ
มหาวิทยาลัยก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย 1 เดือน
ข้อ 39 การให้ปริญญา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่ได้แสดงความจานงขอรับปริญญา และมีความประพฤติดี
เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิต หรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ์ต่อไปนี้
39.1 ปริญญาบัณฑิต
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ผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
39.1.1 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย
39.1.2 ได้รับการประเมินผล S ในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หรือการประเมิน
รวบยอด สาหรับหลักสูตรที่มีการกาหนดไว้
39.1.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
ทั้งนี้หากมีการใช้ระบบการวัดผลและการศึกษาที่แตกต่างไปจากนี้ จะต้องกาหนดให้
มีค่าเทียบเคียงกันได้ โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
39.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
ผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องเป็นนิสิตเต็มเวลา
และมีคุณสมบัติดังนี้
39.2.1 มีคุณสมบัติครบตามข้อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2
39.2.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจานวนภาคการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรทั้งนี้
ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน
39.2.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
39.2.4 ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดต่ากว่า C
39.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป็นนิสิตเต็มเวลา
และมีคุณสมบัติดังนี้
39.3.1 มีคุณสมบัติครบตามข้อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2
39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจานวนภาคการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน
39.3.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป
39.3.4 ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดต่ากว่า C
หมวด 9
การประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อ 40 ทุกหลักสูตรจะต้องกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
40.1 การบริหารหลักสูตร
40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
40.3 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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40.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ข้อ 41 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
ข้อ 42 หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน และในจานวนนี้ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้อาจารย์ประจาในแต่ละ
หลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและ
การวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน
ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์
ประจาของสถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ประจาในความหมายของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
ข้อ 43 ให้ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
บทเฉพาะกาล
ในกรณีที่มีข้อความใดของข้อบังคับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ฉบับก่อน โดยที่ข้อความเดิมเอื้อประโยชน์แก่นิสิตที่เข้าศึกษาในขณะที่ข้อบังคับฉบับนั้นมีผลบังคับใช้ให้
อธิการบดีมีอานาจพิจารณาใช้ข้อบังคับเดิมได้ จนกว่านิสิตนั้นจะพ้นสภาพนิสิต
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2548

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ระเบียบคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2556
เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามความในข้อ 31 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 คณะกรรมการประจาคณะสังคมศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ให้วางระเบียบว่าด้วยการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าเรียนในคณะสังคมศาสตร์
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัด
การศึกษาในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การรับนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2551
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับและประกาศอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. คาว่า “สังกัดการศึกษา” ในระเบียบนี้หมายถึง สังกัดวิชาเอกในคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข้อ 5. ผู้มีสิทธิขอย้ายเข้าสังกัดการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
5.1 มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่งในการขอย้ายคณะ
5.2 ได้ศึกษารายวิชาซึ่งเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญาตรีมาแล้วไม่
น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยวิชาศึกษาทั่วไปไม่ต่ากว่า 2.00
5.3 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร
ที่จะย้ายเข้าสังกัด ตามเงื่อนไขภาควิชา/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรกาหนด
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ข้อ 6. ให้นิสิต ระดับปริญญาตรี ผู้ประสงค์จะขอย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสังคมศาสตร์
ยื่นคาร้องในการขอย้ายคณะ ไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ประสงค์จะย้าย
ข้อ 7. ในการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสังคมศาสตร์นั้น
คณะกรรมการประจาคณะสังคมศาสตร์เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยถือเกณฑ์ต่อไปนี้
7.1 ได้รับความยินยอมจากคณะที่นิสิตสังกัดอยู่เดิมให้ย้ายคณะได้
7.2 นิสิตผู้ขอย้ายสังกัดการศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ในข้อ 5 และเกณฑ์ในข้อ 6
ข้อ 8. สถานภาพและสิทธิของนิสิตที่ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสังคมศาสตร์ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
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ระเบียบคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการเปลี่ยนวิชาเอกของนิสิตระดับปริญญาตรี
ภายในคณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2556
เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามความในข้อ 32 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และอาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 คณะกรรมการประจาคณะสังคมศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 9 / 2556 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ให้วางระเบียบว่าด้วยการเปลี่ยนวิชาเอกของนิสิต
ระดับปริญญาตรี ภายในคณะสังคมศาสตร์ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยการเปลี่ยนวิชาเอกของนิสิตระดับปริญญาตรี ภายใน
คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2556"
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ผู้มีสิทธิขอเปลี่ยนวิชาเอก ภายในคณะสังคมศาสตร์ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
3.1 มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่งในการขอเปลี่ยนวิชาเอก
3.2 ได้ศึกษารายวิชาซึ่งเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญาตรีมาแล้วไม่
น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยวิชาศึกษาทั่วไปไม่ต่ากว่า 2.00
3.3 ได้รับความยินยอมจากภาควิชา/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรที่นิสิตสังกัดอยู่เดิม
3.4 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร
ที่จะขอเปลี่ยนวิชาเอก ตามเงื่อนไขที่ภาควิชา/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรกาหนด
ข้อ 4. ให้นิสิต ระดับปริญญาตรี ผู้ประสงค์จะขอเปลี่ยนวิชาเอกภายในคณะสังคมศาสตร์
ยื่นคาร้องในการขอเปลี่ยนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ประสงค์จะขอ
เปลี่ยนวิชาเอก
ข้อ 5. ในการรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนวิชาเอก ภายในคณะสังคมศาสตร์
นั้น คณะกรรมการประจาคณะสังคมศาสตร์เป็นผู้พิจารณา ตามเกณฑ์ในข้อ 3 และเกณฑ์ในข้อ 4
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ระเบียบคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการเลือกและเปลีย่ นวิชาโท ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2556
เพื่ อ อนุ วั ต รให้ เ ป็ น ไปตามความในข้ อ 32 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ว่าด้ วยการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่ งพระราชบั ญญั ติ
มหาวิ ทยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิ โรฒ พ.ศ. 2541 คณะกรรมการประจ าคณะสั งคมศาสตร์ ในการประชุ ม
ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ให้วางระเบียบว่าด้วยการเลือกและเปลี่ยนวิชาโท ของนิสิตระดับปริญญาตรี ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยการเลือกและเปลี่ยนวิชาโท ของนิสิตระดับปริญญา
ตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. คาว่า “การเลือกและเปลี่ยนวิชาโท” ในระเบียบนี้หมายถึง การเลือกและเปลี่ยนวิชาโท
ตามหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์
ข้อ 4. ผู้มีสิทธิเลือกและเปลี่ยนวิชาโท จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ภาควิชากาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ระเบียบคณะสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 1/ 2556
เรื่อง การลงทะเบียนรายวิชามากกว่า 22 หน่วยกิต ของนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.
2541 และคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3411/2554 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เรื่องการ
มอบอานาจของอธิการบดีใ ห้ผู้ปฏิบัติราชการแทน คณะสังคมศาสตร์เห็นควรได้มีการกาหนดระเบียบเพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548 หมวด 4 การลงทะเบียน ข้อที่ 18 เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ดังนี้
นิสิตที่ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่า 22 หน่วยกิต ต้องเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 และมีผลการ
เรียนไม่น้อยกว่า 2.75 เว้นแต่เป็นนิสิตที่เรียนภาคการศึกษาสุดท้าย แต่ทั้งนี้จานวนหน่วยกิตรวม ไม่เกิน
25 หน่วยกิต
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2556

28

ประกาศคณะสังคมศาสตร์
เรื่อง การปฏิบัติตนในการแต่งกายและการเข้าเรียนในชั้นเรียนของนิสิต
เพื่อให้การปฏิบัติตนในการแต่งกายและการเข้าเรียนในชั้นเรียนของนิสิตคณะสังคมศาสตร์เป็ นไป
ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิต พ.ศ. 2542
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกิจกรรมและวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2542
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2541 จึงให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์ปฏิบัติตนในการแต่งกายและการเข้าชั้นเรียนโดยเคร่งครัด ดังนี้
1. นิสิตหญิงหรือนิสิตชาย ให้แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย กล่าวคือ
นิสิตชาย ห้ามสวมใส่รองเท้าแตะ ต้องสวมเสื้อสีขาวและสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
นิสิตหญิง กระโปรงแบบและสีตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ต้องสวมเสื้อสีขาว
และสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง และสวมใส่ร้องเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น ทั้งนี้ นิสิตชายและนิสิต
หญิงไม่อนุญาตให้สวมเครื่องแบบพลศึกษา และเครื่องแบบ
สาหรับฝึกปฏิบัติงานของภาควิชา (เสื้อช้อป) เข้ามาภายในห้องเรียน
2. ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในขณะอยู่ในห้องเรียน
3. ไม่อนุญาตให้นาอาหารทุกชนิดมารับประทานในห้องเรียน
4. ไม่พูดคุยเสียงดังรบกวนการเรียนการสอน
5. ไม่แสดงกิริยาสื่อความสัมพันธ์อันไม่เหมาะสมระหว่างหญิงชาย
6. ในกรณีที่นิสิตไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ คณะสังคมศาสตร์จะดาเนินการทางวินัยกับนิสิตตามที่
เห็นสมควรต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ประกาศคณะสังคมศาสตร์
เรื่อง อัตลักษณ์นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีการศึกษา 2556
-----------------------------------------------เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ เข้าใจ รู้จักที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติ มีความสุขและพร้อมจะรับทั้งความทุกข์
และสุขได้อย่างเข้าใจ จึงขอประกาศอัตลักษณ์นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีการศึกษา
2556 ซึ่งกาหนดให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9 ประการ ดังนี้
1. ใฝ่รู้ตลอดชีวิต
2. คิดเป็นทาเป็น
3. หนักเอาเบาสู้
4. รู้กาลเทศะ
5. เปี่ยมจิตสาธารณะ
6. มีทักษะสื่อสาร
7. อ่อนน้อมถ่อมตน
8. งามด้วยบุคลิก
9. พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์
โดยเฉพาะในด้ า น “มี ทั ก ษะสื่ อ สาร” ซึ่ งหมายถึ ง ความสามารถในการใช้ ภ าษาสื่ อ สารได้ เ ข้ า ใจชั ด เจน
(Language) ความสามารถในการถ่ า ยทอดข้ อ มู ล /ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการใช้ ICT (Information
Communication Technology) อั นมาจากรากฐานของ “ความเป็น ครู ” ดังที่ป รากฏในปรั ชญาและปณิ ธานของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถก้าวเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ในฐานะทรัพยากรบุคคลที่มีความเจริญงอกงามทั้ง
ด้านความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม ฉะนั้นการเสริมสร้างให้นิสิตของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์เฉพาะจึงเป็นแนวทางสาคัญ
ในการสร้างให้เกิดบัณฑิตที่ พึงประสงค์ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสิต และเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งในระดับคณะ/หน่วยงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
________________
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา22
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 จึงให้ ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
1. ให้ใช้ประกาศฉบับนี้กับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549
เป็นต้นไป
2. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมตาม
หลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2548
3. การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ขึ้นไป
ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กลุ่มกิจกรรม ซึ่งนิสิตต้องปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย/คณะ นิสิตต้องปฏิบัติกิจกรรมในงานวันปฐมนิเทศ
พิธีไหว้ครู ค่ายพัฒนานิสิต ของมหาวิทยาลัย และเลือกกิจกรรมอื่นอีก ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม โดยเป็น
กิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันพระราชทานปริญญาบัตร วันสถาปนามหาวิทยาลัย วันสถาปนาคณะ (รวม 5 กิจกรรม)
กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ/จริยธรรม/ศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/ส่งเสริมสานึก
ความเป็นไทย/โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องโรคเอดส์ /โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องสิ่งเสพติด การบริจาค
โลหิต และกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ฯลฯ ที่จัดโดย มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้นิสิต
เลือกปฏิบัติกิจกรรมอีกไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม (รวม 2 กิจกรรม)
กลุ่มที่ 3 กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรนิสิต (องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต และ
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ชมรมต่างๆ) หรือองค์กรภายนอกที่นิสิตได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมมา ให้นิสิตเลือกปฏิบัติอีกไม่น้อยกว่า 1
กิจกรรม (รวม 1 กิจกรรม)
4. การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ประกอบด้วย
กิจกรรม 2 กลุ่ม กิจกรรม ซึ่งนิสิตต้องปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย/คณะ นิสิตต้องปฏิบัติกิจกรรมในงานวันปฐมนิเทศ พิธีไหว้ครู
(รวม 2 กิจกรรม)
กลุ่มที่ 2 กิจกรรมอื่นๆที่จัดโดยองค์กรนิสิต ให้นิสิตเลือกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม (รวม
1 กิจกรรม)
โดยแนวปฏิบัติในการดาเนินการต่างๆให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549

ลงนาม วิรุณ ตั้งเจริญ
(ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ประกาศคณะสังคมศาสตร์
เรื่อง ข้อกาหนดด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนิสิต
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีการศึกษา 2556
-----------------------------------------------เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงขอประกาศข้อกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนิสิต
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีการศึกษา 2556 ดังนี้
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีจิตอาสา/จิตสาธารณะ
3. มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้กาลเทศะ
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
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ปีการศึกษา 2556

