
 

 

 
 
 
 
 

 
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หลักด	านการจัดการศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 “หัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา” หมายความว%า หัวหน	าภาควิชาหรือประธาน

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

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

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

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

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

วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย  
 “งานทะเบียนนิสิต” หมายความว%า หน%วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียน

นิสิตของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี  ๑ 
ประเภทนิสิตและระบบการศึกษา 

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

7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบการศึกษา
ภาคปกติ ซ่ึงเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส%วนก็ได	 

7.๒ นิสิตภาคสมทบ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคสมทบ ซ่ึงเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส%วนก็ได	 

7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเรียน โดยมีเง่ือนไขตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

7.๔ นิสิตอาคันตุกะ หมายถึง นิสิตจากสถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ี
มหาวิทยาลัยเปTดสอน 

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

ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร	อน โดยถือเป�นภาคเรียนหนึ่งของปBการ
ศึกษาด	วยก็ได	 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
หมวดท่ี  ๒ 

หลักสูตรการศึกษา 
 

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

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

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

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

สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย%างมากไม%เกิน ๑๘ ปBการศึกษา สําหรับหลักสูตรการศึกษา 
ภาคสมทบ 

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

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

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

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

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

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

การศึกษา 
12.๖ ไม%เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติผิดทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใด 

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

มหาวิทยาลัยอาจประกาศกําหนดเง่ือนไข หรือวิธีปฏิบัติในการรับผู	สมัครเข	าเป�นนิสิตเพ่ิมเติมจาก
ข	างต	นได	 

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

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

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

  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะไม%คืนเงินค%าบํารุงการศึกษา ค%าเล%าเรียน หรือค%าธรรมเนียมต%าง ๆ ให	 
ไม%ว%ากรณีใด ๆ 

 
 
 



 

 

- ๕ - 

14.๔ ผู	 ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตจะต	องแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวให	เป�นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

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

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

หมวดท่ี  ๔ 
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน 

 
ข	อ ๑5  การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร%วมกัน ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ประกาศของมหาวิทยาลัย  
16.๒ รายวิชาใดท่ีกําหนดให	เรียนบุรพวิชา นิสิตจะต	องเรียนรายวิชานั้นแล	ว และสอบได	

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

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

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

16.๕ จํานวนหน%วยกิตในแต%ละภาคเรียน 
16.๕.๑ นิสิตภาคปกติ  

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

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

16.๕.๒ นิสิตภาคสมทบ 
16.๕.๒.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมวดท่ี  ๕ 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
ข	อ 19  การมีสิทธิ์เข	าสอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

หรือตามท่ีสภาวิชาการกําหนด 
21.๓ นอกจากการแสดงผลการประเมินผลเป�นระดับข้ันตามข	อ 21.๑ หรือโดยใช 	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ท้ังนี้ให	นําผลการประเมินท่ีแก	สัญลักษณ$ I แล	วมาคํานวณในภาคเรียนเดิมท่ีนิสิตได	
สัญลักษณ$ I   

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

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

21.๗.๔ นิสิตลาออกหรือเสียชีวิตก%อนวันสุดท	ายของการประเมินผลประจํา 
ภาคเรียนนั้น 

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

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

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

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

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

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

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

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

22.๒.๑ นิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้นท่ีได	รับระดับข้ัน F 
22.๒.๒ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้นเป�นกรณีพิเศษ (ลงทะเบียนเรียน

ซํ้าโดยไม%มีการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนจากการสอบเพียงครั้งเดียวเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน) ใน 
ภาคเรียนฤดูร	อน 

รายวิชาใดท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าเป�นกรณีพิเศษและได	ระดับข้ัน F จะลงทะเบียน
เรียนซํ้าเป�นกรณีพิเศษอีกไม%ได	   

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

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

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

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

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

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

23.๔ นิสิตจะต	องตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองก%อนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป 

ข	อ 24  การทุจริตในการสอบ  
นิสิตท่ีทําการทุจริตด	วยประการใด ๆ เก่ียวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผู	สอนจะให	ระดับ

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

และการเปล่ียนประเภทนิสิต 
 

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

ในกรณีต%อไปนี้  
25.๑.๑ ถูกเกณฑ$เข	ารับราชการทหารกองประจําการหรือได	รับมอบหมายเรียกเข	า

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

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  
25.๑.๓ เจ็บป�วยจนต	องพักรักษาตัวเป�นเวลานานเกินร	อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน

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

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

25.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน 
25.๒ การขอลาพักการเรียนจะต	องได	รับความเห็นชอบจากอาจารย$ท่ีปรึกษาและได	รับ

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

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

25.๔ ในกรณีท่ีนิสิตได	รับอนุมัติให	ลาพักการเรียน ให	นับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยู%
ในระยะเวลาการศึกษาด	วย 

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

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

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

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

หรือมหาวิทยาลัยให	ละเว	นการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นด	วยสาเหตุได	รับโทษทางวินัยหรือกรณีอ่ืน ๆ 
ให	ดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว%าจะขอสําเร็จการศึกษา 



 

 

- ๑๒ - 

26.๓ ในกรณีท่ีนิสิตได	รับอนุมัติให	รักษาสภาพนิสิตให	นับระยะเวลาท่ีรักษาสภาพนิสิต
รวมอยู%ในระยะเวลาการศึกษาด	วย  

ข	อ 27  การเปลี่ยนประเภทนิสิต  
27.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเป�นนิสิตภาคสมทบ หรือนิสิตภาคสมทบจะเปลี่ยน

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

27.๒ นิสิตท่ีเปลี่ยนประเภท จะต	องมีเวลาเรียนในประเภทเดิม มาแล	วอย%างน	อย ๑  
ภาคเรียน 

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

 
หมวดท่ี  ๗ 

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

และการเทียบประสบการณ3 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข	อ 31  การโอนรายวิชา 
การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือจากมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
31.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตท่ีเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแล	ว ยึดหลักเกณฑ$

ดังนี้ 
31.๑.๑ กรณีนิสิตเข	าศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาต%องานทะเบียน

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

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

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

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

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



 

 

- ๑๔ - 

31.๑.๖ การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาต	องดําเนินการให	เสร็จสิ้นภายใน 
ปBการศึกษาแรกท่ีนิสิตเข	าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

31.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ยึดหลักเกณฑ$ดังนี้ 
31.๒.๑ รายวิชาท่ีรับโอนต	องเป�นรายวิชาท่ีนิสิตได	ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ

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

ระดับปริญญาตรี 
31.๒.๓ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณค%าระดับข้ัน

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

ท้ังนี้การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให	เป�นตามหลักเกณฑ$ 
ข	อ 30  

ข	อ 32  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
32.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเทียบ

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

เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย 
32.๑.๓ ไม%เป�นผู	พ	นสภาพการเป�นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเดิมเนื่องจาก  

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

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

32.๒.๑ จะต 	องลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาเดิมมาแล	วไม %น 	อยกว %า  
๑ ภาคเรียน  

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

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

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได	ท้ังหมด  
33.๒ นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอ่ืนให	ยกเว	นหน%วยกิตของหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ี
หลักสูตรสังกัด 

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

33.๔ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะได	รับการยกเว	นเพ่ิมจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด 

การดําเนินการตามข	อ 33.๑ - 33.๔ ต	องได	รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ   

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

ข	อ 34  การเทียบประสบการณ$  
มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให	นําประสบการณ$จากการปฏิบัติงานของนิสิตมาเทียบโอน

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

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

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

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

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

การยื่นคําร	องขอเทียบประสบการณ$ให	ดําเนินการภายในปBการศึกษาแรกของการรายงานตัว
เข	าเป�นนิสิต เม่ือได	รับการเทียบรายวิชาแล	วให	ถือว%ามหาวิทยาลัยได	ยกเว	นหน%วยกิตในรายวิชาดังกล%าวตาม
หลักสูตรนั้น 
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หมวดท่ี  ๘ 
การพ�นสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสิต การขอสําเร็จการศึกษา และการให�ปริญญา 

 
ข	อ 35  การพ	นสภาพนิสิต นิสิตจะพ	นจากสภาพนิสิต ในกรณีต%อไปนี้  

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

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

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

รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน 
(๒) ได 	รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว%างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซ่ึง

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

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

35.๓.๓ เม่ือพ	นกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแล	วไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน 

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

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

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

ข	อ 36  การคืนสภาพนิสิต  
นิสิตอาจได	รับการอนุมัติให	คืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยต	องชําระเงินค%าคืนสภาพนิสิต

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

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

สภาพนิสิต 
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ข	อ 37  การขอสําเร็จการศึกษา 
37.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตต	องแจ	งชื่อต%องานทะเบียนนิสิตเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา

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

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

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

ปBการศึกษา 
37.๒.๕ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีท่ีได	รับการยกเว	นหน%วยกิต ต	องมีเวลาลงทะเบียน

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

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

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

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

ข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยวินัยนิสิต 

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

การศึกษา เสนอชื่อต%อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ$ 
ดังต%อไปนี้ 

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

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

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



 

 

- ๑๘ - 

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

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

 
ประกาศ ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2559 
 
 
 (ศาสตราจารย$ ดร.จรัญ  จันทลักขณา) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
 


