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ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2566 
.................................................... 

 

 เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอนิสิต และ
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2565 จึงเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 จึงมีมติออก

ขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี      
พ.ศ. 2566” 

 ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใชสําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ที่เริ่มเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕66 เปนตนไป 

 ข อ 3  ให ยกเล ิกข อบ ังค ับมหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ ว าด วยการศ ึกษาระด ับปร ิญญาตรี   
พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 และขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 1) ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2559  

 ขอ 4  การดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งไมไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ 
และไมไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นใดกําหนดไว ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเปนรายกรณี และแจงผล 

การพิจารณาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 ขอ 5  ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  “สวนงานวิชาการ” หมายความวา สวนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลักดานการจัด

การศกึษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
  “ห ัวหน าส วนงานว ิชาการ” หมายความว า ห ัวหน าส วนงานของมหาว ิทยาลัย  
ซึ่งมีภารกิจหลักดานการจัดการศกึษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
  “ประธานสาขาวิชา” หมายความวา ประธานสาขาวิชาที่อธิการบดีแตงตั้ง 
 

 



๒ 
 

  “คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการที่สวนงานวิชาการ
แตงตั้งจากอาจารยประจำหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
  “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลัก 
ทางดานการสอนและการวิจัย 

  “ประธานหลักสูตร” หมายความวา ผู รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งทีไ่ดรับการแตงตั้งจากหัวหนาสวนงานวิชาการ 
  “อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต 
  “นิสิต” หมายความวา นิสิตระดับปริญญาตรีและใหหมายความรวมถึงนิสิต นักศึกษาจาก
สถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

  “นายทะเบียน” หมายความวา ผูที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหควบคุมดูแลทะเบียนนิสิตของ
วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย 
  “งานทะเบียนนิสิต” หมายความวา หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียน
นิสิตของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี  ๑ 

ประเภทนิสิตและระบบการจัดการศึกษา 
 

 ขอ 6  ประเภทของนิสิต แบงออกเปน ๔ ประเภท ดังนี ้
  6.๑  นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที ่ลงทะเบียนเต็มเวลาและไมเต็มเวลาในระบบ
การศกึษาภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาทำงานและอาจเรียนนอกเวลาทำงานบางสวนก็ได 

  6.๒  นิสิตภาคพิเศษ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเต็มเวลาในระบบ
การศกึษาภาคพิเศษ ซึ่งเรียนนอกเวลาทำงานและอาจเรียนในเวลาทำงานบางสวนก็ได 
  6.3  นิสิตอาคันตุกะ หมายถึง นิสิตจากสถาบันอื่นที ่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปดสอน 
  6.4  ผูเรียน หมายถึง ผูเรียนที ่มหาวิทยาลัยรับเขาเรียนโดยมีเงื ่อนไขและเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 7  ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศกึษา ใหจัดการศึกษา ดังนี ้
  7.1  การจัดการศึกษา 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ประกอบดวย 
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
  7.2  การจ ัดการศึกษา 1 ภาคเร ียนปกต ิ โดยใหม ีระยะเวลาเร ียนไมน อยกวา  

15 สัปดาห หรือเทียบเคียงไดไมนอยกวา 15 สัปดาห 
  7.3  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอนโดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของ 
ปการศึกษาดวยก็ได โดยกำหนดใหระยะเวลาเรียนและจำนวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ 
ภาคเรียนภาคปกต ิ
  7.4  การนับระยะเวลาหนึ่งปการศึกษาใหนับชวงเวลาที่มีภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

และภาคเรียนฤดูรอนตอเนื่องกัน 
 
 
 



๓ 
 

 ขอ 8  การคิดหนวยกิตตามระบบทวิภาค 
  8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
  8.2 รายว ิชาภาคปฏ ิบ ัต ิ  ท ี ่ ใช  เวลาฝ กหร ือทดลองไมน อยกว า 30 ช ั ่วโมงตอ 

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
  8.3 การฝ กงานหร ือการฝกภาคสนาม ที ่ ใช  เวลาฝกไม น อยกว า 45 ช ั ่วโมงตอ 
ภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
  8.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื ่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

  8.5 กิจกรรมการเรียนอื่นใดที่สรางการเรียนรูนอกเหนือจากรูปแบบที่กำหนดขางตน 
การนับระยะเวลาในการทำกิจกรรมนั ้นตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ใหเปนไปตามที่ 
สภาวิชาการกำหนด 

 กรณีที ่จัดการศึกษาในระบบอื ่นที ่ไมใชระบบทวิภาค ใหนับระยะเวลาการศึกษาและการคิด 
หนวยกิตเทียบเคียงไดกับระบบทวิภาคโดยใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูกำหนด 

หมวดท่ี  ๒ 
หลักสูตรการศึกษา 

 

 ขอ 9  หลักสูตรการศึกษา แบงเปน 2 กลุม ดังนี ้
  9.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบงเปน 2 แบบไดแก 
    9.1.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที ่มุ งผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยอาจมีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เนนความรูและทักษะดานวิชาการ 
สามารถนำความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค 
    9.1.2  หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ ซึ่งเปนหลักสูตรปริญญาตรี
สำหร ับผ ู  เร ียนท ี ่ม ีความสามารถพ ิ เศษ ม ุ  ง เน นผล ิตบ ัณฑิตท ี ่ม ีความร ู   ความสามารถระด ับสูง  
โดยใชหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลว แตใหเสริมศักยภาพของผูเรียนโดยกำหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชา 

ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยูแลวและสนับสนุนใหผูเรียนไดทำวิจัยทางวิชาการที่ลุมลึก หลักสูตรกาวหนา
แบบวิชาการตองมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศกึษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
  9.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบงเปน 2 แบบ ไดแก 
    9.2.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความ
รอบรู ท ั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน นความรู  สมรรถนะและทักษะดานวิชาการและว ิชาชีพหรือ 

มีสมรรถนะและทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ โดยผานการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ซึ่งเปนหลักสูตรแบบหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
    9.2.2  หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ ่งเปน
หลักสูตรสำหรับผู เรียนที ่มีความสามารถพิเศษ มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรู สมรรถนะทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการขั้นสูง โดยใชหลักสูตรปกติที่เปดสอนอยูแลวใหรองรับศักยภาพของผูเรียน โดยกำหนดใหผูเรียนได

ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยูแลว และทำวิจัยที่ลุมลึกหรือไดรับการฝกปฏิบัติขั้นสูง 
ในองคกรหรือสถานประกอบการ หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการตองมี 
การเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต 



๔ 
 

 ขอ 10  จำนวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา 
  10.1 หลักส ูตรปร ิญญาตร ีท ี ่มีระยะเวลาการศึกษาปกติ 4 ป ม ีจำนวนหนวยกิต 
รวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต 
  10.2 หลักสูตรปริญญาตรีที ่มีระยะเวลาการศึกษาปกต ิ 5 ป มีจำนวนหนวยกิต 
รวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต 
  10.3 หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติ ไมนอยกวา 6 ป มีจำนวน
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 180 หนวยกิต 
  10.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต อเนื ่อง) มีจำนวนหนวยกิตรวมไมน อยกว า 72  
หนวยกิต 
 

หมวดท่ี  ๓ 
การรับเขาเปนนิสิต 

 

 ขอ 11  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ดังตอไปนี้ 
  11.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป 5 ป และไมนอยกวา 6 ป) ตองเปนผูสำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

  11.2 หล ักส ูตรปร ิญญาตร ี  (ต อ เน ื ่อง)  จะต องเป นผ ู สำเร ็จการศ ึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาที่จะศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 
  11.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพหรือปฏิบัติการตอง
เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.50 

จากระบบ 4 ระด ับคะแนนหรือเทียบเทา และมีผลการเร ียนในหล ักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา 
ไมนอยกวา 3.50 ทุกภาคการศึกษาในระหวางการศึกษาในหลักสูตรแบบกาวหนา หากภาคการศึกษาใด 
ภาคการศึกษาหนึ ่งมีผลการเรียนต่ำกวา 3.50 จากระบบ 4 คะแนนหรือเทียบเทาจะถือวาผ ู เร ียน 
ขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบกาวหนา 
  11.4 คุณสมบัติอ่ืน ใหเปนไปตามประกาศการรับนิสิตของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 12 การรับเขาศึกษา 
  12.๑ มหาวิทยาลัยจะทำการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู สำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทาเปนคราว ๆ ไป ตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยหรือสำนักงาน
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยกำหนด 
  12.2 มหาวิทยาลัยอาจจะสอบคัดเล ือก หรือคัดเลือกผู สำเร ็จการศึกษาระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือผูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเขาเปนนิสิต เพ่ือศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ ่งของมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย 
ที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น ๆ 
  12.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตใหผูมีประสบการณสูงแตไมสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยไดตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
  12.4 มหาวิทยาลัยอาจรับเขานิสิตตามขอตกลงรวมกับสถาบันการศึกษาอื ่นหรือ
โครงการพิเศษหรือตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการรับผูสมัครเขาเปนนิสิต 
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 ขอ 13 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศกึษาอื่น 
  13.๑ มหาว ิทยาล ัยอาจร ับโอนน ิส ิต น ักศ ึกษาจากสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาอื ่นที ่มี 
วิทยฐานะเทียบเทากับมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยตองมเีงื่อนไข ดังนี้ 
   13.1.1 ไมเปนผู ถูกคัดชื ่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด 

เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยหรือความผิดทางความประพฤติ 
   13.1.2 ไดศกึษาในสถาบันการศึกษาเดิมมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคเรียน 
   13.1.3 มีรายวิชาที่สามารถเทียบโอนกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณได   
ไม น อยกว า 18 หน วยก ิต แต ไม  เก ิน ๖๐ หน วยก ิต และค าระด ับข ั ้นเฉล ี ่ยของรายว ิชาเหล านี้  
ตองไมต่ำกวา ๒.๐๐ 

   13.1.4 การสม ัครขอโอนย ายให ย ื ่ นค ํ าร องถ ึ งมหาว ิทยาล ัยท ักษิณ 
อยางนอย 60 วัน กอนวันกําหนดลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่จะโอนเขาศึกษา 
   13.1.5 รายว ิชาท ี ่ จะขอเท ียบโอนหน วยกิต ต อง เป นไปตามเกณฑ  
การเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียน 
   13.1.6 ระยะเวลาการศกึษาใหนับตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาเดิม 

   13.1.7 การรับโอนนิสิตนักศึกษา ตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการที่นิสิต นักศึกษาขอโอนเขาเรียน และตองผานการเทียบรายวิชา โดยไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย 
 ขอ 14 การข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 
  14.๑ ผูที่สอบคัดเลือกไดหรือไดรับการคัดเลือก จะตองแสดงหลักฐาน และรายงานตัว 

เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิต ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด พรอมชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะถือวาขึ้นทะเบียนเปนนิสิตที่สมบูรณ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย 
จะไมคืนเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ใหไมวากรณีใด ๆ 
  14.๒ ผูที่สอบคัดเลือกไดหรือไดรับการคัดเลือก ตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิตในประเภท
หลักสูตร และสาขาวิชาของสวนงานวิชาการนั้น 
 

หมวดท่ี  ๔ 
รูปแบบการจัดการศึกษา และการลงทะเบยีน 

 

 ขอ ๑5 รูปแบบการจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบรวมกัน 
ดังนี้ 

  15.๑ การศึกษาแบบเต็มเวลา ใหลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปกติ ไดไมเกิน 22 
หนวยกิต และภาคเรียนฤดูรอน ไดไมเกิน 9 หนวยกิต 
  15.๒ การศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปกติและภาคเรียน 
ฤดูรอน ไมเกิน ๙ หนวยกิต 
  15.3 การศกึษารูปแบบอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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 ขอ 16 การลงทะเบียนเรียน 
  16.1 การลงทะเบียน การชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศ 
ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 
  16.2 ลำดับรายวิชาหรือขอกำหนดการลงทะเบียนรายวิชาใดใหเปนไปตามที่กำหนดไว

ในหลักสูตร 
  16.3 จํานวนหนวยกิตในแตละภาคเรียน กำหนดใหภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ 
ลงทะเบียนไดไมเกิน 22 หนวยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ลงทะเบียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ยกเวน 
ในภาคเร ียนที ่ลงทะเบียนรายว ิชาฝกงาน ฝ กภาคสนาม สหกิจศึกษา การโอนหนวยก ิตจากระบบ 
คลังหนวยกิต และในภาคเรียนที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษา สามารลงทะเบียนเรียนมากกวาเกณฑที่กำหนดได

ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนราย ๆ ไป 
  16.4 นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนรวมกันได ตอเมื่อไดรับ
การยินยอมจากประธานสาขาวิชาที ่รายวิชานั ้นส ังกัด และไดร ับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานว ิชาการ 
ที่นิสิตสังกัด และจำนวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจะตองเปนไปตามเกณฑที่กำหนด ทั้งนี้ นิสิตภาคปกติ 
ตองชำระเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรวมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  16.5 นิสิตที่ตองการลงทะเบียนเรียนรวมกับสถาบันอุดมศึกษาอื ่นในระดับเดียวกัน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สวนงานวิชาการตองทำความตกลงรวมมือและพิจารณาการเทียบรายวิชาให
เสร็จสิ้นกอนใหนิสิตลงทะเบียนเรียน โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและไดรับ
อนุมัติจาก หัวหนาส วนงานวิชาการที ่หล ักสูตรนั ้นส ังกัด และแจงให อธิการบดีหรือรองอธิการบดี 
ที่ไดรับมอบหมายทราบ จึงจะสามารถนํารายวิชาดังกลาวมาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรได 

  16.6 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกลงทะเบียนบางวิชาเปนกรณีพิเศษ 
โดยใหเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  16.7  การลงทะเบียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อนิสิตไดชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
ภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีที่ชำระหลังเวลาที่กำหนดจะตองชำระเงินคาปรับตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

  16.8 นิสิตที่ไมไดชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนใด ใหงานทะเบียน
ยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้น และใหนิสิตชำระเงินเพื่อขอรักษาสภาพการเปนนิสิตแทน 
เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนราย ๆ ไป 

 ขอ 17 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพื ่อเพิ ่มพูนความรู  โดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจำนวนหนวยกิตในภาคเร ียนและจำนวนหนวยกิต 

ตามหลักสูตร และใหงานทะเบียนบันทึกลงในใบแสดงผลการเรียนในชองผลการเรียนวา “AUD” เฉพาะ 
ผูที่ผานการประเมินจากอาจารยผูสอน และมีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานัน้ 

 ขอ 18 การขอเพ่ิมและขอถอนรายวิชา 
  18.๑ การลงทะเบียนเพิ ่มหรือถอนรายวิชาภายในวัน เวลา ที ่กำหนดในปฏิทิน

การศกึษา ใหนิสิตดำเนินการดวยตนเองผานระบบสารสนเทศงานทะเบียน 
  18.2 การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาหลังจากเวลาที ่กำหนด นิสิตตองไดรับอนุมัติจาก
อาจารยผูสอน และหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด โดยนิสิตตองชำระเงินคาธรรมเนียมการเพิ่มรายวิชา 
ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคเรียน 
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  18.3 การขอถอนรายวิชา นิสิตตองดำเนินการถอนรายวิชาดวยตนเองผานระบบ
สารสนเทศงานทะเบียน อยางนอย ๗ วันทําการกอนวันแรกของการสอบปลายภาค โดยจะปรากฏสัญลักษณ 
W ในใบแสดงผลการเรียน 

หมวดท่ี  ๕ 

การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
  

 ขอ 19 การมีสิทธิ์เขาสอบ 
  นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั ้งหมด
ของรายวิชานั้น จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น นิสิตที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดและไมไดขอถอนรายวิชา ใหอาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น F ในรายวิชานั้น

เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
 ขอ 20 ใหผู สอนจัดการวัดและประเมินผลการเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั ้ง และ 
ใหดำเนินการสงผลการประเมินผลการศกึษาตามวันทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ 21 ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา 
  21.๑ ระบบการประเมินผลการเรียนของแตละรายวิชาใหประเมินผลเปนแบบระดับขั้น 

ซึ่งมีความหมายและคาระดับขั้น ดังนี้ 
  ระดับขั้น ความหมาย   คาระดับขั้น 
  A  ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 
  B+  ดีมาก (Very  Good) ๓.๕ 
  B  ด ี(Good)   ๓.๐ 

  C+  ดีพอใช (Fairly  Good) 2.๕ 
  C  พอใช (Fair)  ๒.๐ 
  D+  ออน (Poor)  ๑.๕ 
  D  ออนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
  F  ตก (Fail)   ๐.๐ 

  21.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไมมีการประเมินผลเปนระดับขั้น ใหใชสัญลักษณ
แทน ดังนี้ 
  สัญลักษณ ความหมาย 
  AUD  การเรียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
  W  ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw) 

  VG  ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับดีมาก (Very Good) 
  G  ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับดี (Good) 
  S  ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูใน ระดับเปนที่พอใจ 
    (Satisfactory) 
  U  ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับไมเปนที่พอใจ 

    (Unsatisfactory) 
  I  การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
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  รายวิชาที ่ตองใหสัญลักษณ VG, G, S และ U ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
หรือตามที่สภาวิชาการกําหนด 
  21.๓ นอกจากการประเมินผลเปนแบบระดับขั ้น หรือโดยใชสัญลักษณแทนแลว  
ใหใชเครื่องหมายกํากับผลการเรียนในรายวิชา ดังนี ้ 

  เครื่องหมาย ความหมาย 
  #  รายวิชาที่ไมคํานวณคาระดับขั้น 
  ##  รายวิชาทีเ่ทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
  ###  รายวิชาที่เทียบโอนประสบการณ 
  *  รายวิชาเทียบโอนหนวยกิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 

  **  รายวิชาที่ยกเวนหนวยกิต 

  21.๔ การใหระดับขั้น F หรือ U 
   อาจารยผูสอนใหระดับขั้น F หรือ U ในกรณีตอไปนี้ 
   21.๔.๑ นิสิตลงทะเบียนแลวไมเขาชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียน 
นอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 

   21.๔.๒ นิส ิตทุจร ิตในการสอบ นิส ิตที ่ทำการทุจร ิตดวยประการใด ๆ  
โดยมีหลักฐานการทุจริต ใหอาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เปนระดับขั้น F เมื่อสิ้นสุด 
การสอบโดยไมตองรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต ทั ้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตาม 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย วินัยนิสิตไดดวย 
   21.๔.๓ สิ้นสุดระยะเวลาการขอประเมินผลแกสัญลักษณ I 

   21.๔.๔ นิส ิตที ่ไมมีส วนรวมในกิจกรรมการเร ียนการสอน ตามเง ื ่อนไข 
ที่กำหนดไวตามแผนหรือกำหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบของรายวิชานั้น ซึ่งเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
  21.๕ การให I ในรายวิชาใด จะกระทําไดในกรณตีอไปนี้ 
   21.๕.๑ นิสิตที่มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ ตามขอ 19 แตไมไดสอบเพราะปวย

หรือเหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด 
   21.๕.๒ อาจารย ผู สอนและประธานสาขาว ิชานั ้นเห ็นสมควรใหรอผล 
การประเมินระดับขั้น 
  21.๖ การขอประเมินผลเพื ่อแกส ัญลักษณ I ต องดำเนินการใหเสร ็จส ิ ้นภายใน  
๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียนถัดไปตามระบบการศึกษา หากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหงานทะเบียนนิสิต

เปลี ่ยนส ัญล ักษณ I เป นระดับข ั ้น F หร ือ U โดยอัตโนมัต ิ  เว นแตได ร ับอนุม ัต ิจากอธ ิการบดีหรือ 
รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย เห็นสมควรใหขยายเวลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย 
  ทั้งนี้ ใหนำผลการประเมินที่แกสัญลักษณ I แลวมาคำนวณในภาคเรียนเดิมที่นิสิตได
สัญลักษณ I 
  21.๗ การใหสัญลักษณ W ในรายวิชาใดกระทําไดในกรณตีอไปนี้ 

   21.๗.๑ นิสิตไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น 
   21.๗.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 



๙ 
 

   21.๗.๓ นิสิตไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดใหเปลี่ยน
จากสัญลักษณ I ที่นิสิตไดรับตามขอ 24.๑.2 และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ I แลวแตการปวยหรือ 
เหตุสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด 
   21.๗.๔ นิสิตลาออกหรือเสียชีวิตกอนวันสุดทายของการประเมินผลประจำ

ภาคเรียนนั้น 
  21.๘ การนับจ ํานวนหนวยก ิต เพ ื ่อใช ในการค ํานวณหาคาระด ับข ั ้นเฉล ี ่ ยใน 
ภาคเรียนใดใหนับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น และไมมีเครื่องหมายกํากับ ยกเวน
รายวิชาที่เทียบ 
  21.๙ การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื ่อใหครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักสูตร  

ใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที ่ไดระดับขั ้น D ขึ ้นไป และนับรวมกับหนวยกิตที ่ไดรับการยกเวน 
หนวยกิต 
  21.๑๐  ค าระดับขั ้นเฉล ี ่ยรายภาคเร ียนใหค ํานวณจากผลการเร ียนของนิส ิตใน 
ภาคเรียนนั ้น โดยนําผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหาร 
ดวยจํานวนหนวยกิต ตามขอ 21.๘ 

  21.๑๑ คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของที่นิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรยีน
จนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยนําผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชา 
ที่เรียนทั้งหมดเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด 
  21.๑๒ รายวิชาที่ไดสัญลักษณ I ไมนําไปแสดงในใบแสดงผลการเรียนแตจัดเก็บไวใน
ระเบียนวชิาเรียนของนิสิต 

  21.๑๓ รายวิชาในหลักสูตรที ่กําหนดใหผลการประเมินเปนสัญลักษณ S หรือ U  
อาจใหมีผลการประเมิน เปน VG หรือ G หรือ S หรือ U 

 ขอ 22 การเรียนซ้ำหรือเรียนแทน 
  22.๑ การเรียนซ้ำในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตไดระดับขั้นไมต่ำกวา D นิสิตจะลงทะเบียน
เรียนซ้ำอีกไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีรายวิชานั้นสังกัด ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียน

ซ้ำโดยไมไดขออนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที ่นิสิตนั้นสังกัดใหงานทะเบียนนิสิตถอนรายวิชาที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนซ้ำออก 
  22.๒ การเรียนซ้ำในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตไดระดับขั้น F นิสิตจะดำเนินการอยางใด 
อยางหนึ่ง ดังนี ้
   22.๒.๑ นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชานั้นที่ไดรับระดับข้ัน F 

   22.๒.๒ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชานั้นเปนกรณีพิเศษ (ลงทะเบียน
เรียนซ้ำโดยไมมีการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนจากการสอบเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน) 
ในภาคเรียนฤดูรอน 
   รายว ิชาใดท ี ่น ิส ิตลงทะเบียนเรียนซ ้ำเป นกรณีพ ิเศษและไดระดับขั ้น F  
จะลงทะเบียนเรียนซ้ำเปนกรณีพิเศษอีกไมได 

   น ิส ิตท ี ่ลงทะเบียนเร ียนซ ้ำเป นกรณีพ ิเศษเพียงอยางเด ียวตองชำระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราหนึ่งในสี่ของอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 



๑๐ 
 

   22.๒.๓ น ิส ิตจะเล ือกเร ียนรายว ิชาอ ื ่นในหมวดว ิชาเด ียวก ันแทนได  
โดยตองมีหนวยกิตเทากันหรือมากกวารายวิชาที่ไดรับระดับขั้น F 
   ท้ังนี ้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยผานความเห็นชอบของประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการ   

ที่หลักสูตรสังกัดกอนลงทะเบียนเรียน 
 ขอ 23 การจําแนกสภาพนิสิต 
  23.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือนิสิต 
ที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00 
  23.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๕๐ ถึง   

๑.9๙ 
  23.๓ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําไดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนแตละ
ภาคเรียน ยกเวนนิสิตที่เขาศึกษาเปนภาคเรียนแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนที่สองนับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา และยกเวนภาคเรียนใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียนโดย
ไมมีรายวิชาที่ไดรับผลการเรียนเปนระดับขั้นไมตองจําแนกสภาพนิสิต 
 

หมวดท่ี  ๖ 
การลาพักการเรียน  การรักษาสภาพนิสิต 

 

 ขอ 24 การลาพักการเรียน 
  24.๑ นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนตอหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิต

สังกัดไดในกรณตีอไปนี้ 
   24.1.1 มีความจำเปนส วนตัวและได เขาศ ึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลว 
อยางนอย 1 ภาคเรียน 
   24.1.2 เจ็บปวยจนตองพักร ักษาตัวเปนเวลานานเกินร อยละ ๒๐ ของ 
เวลาเรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้นตามคําสั่งแพทย โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ

สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 
   24.1.3 มีเหตุผลที ่เกี ่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจเพื ่อประเทศชาติ หรือ 
การไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
   24.๑.4 นิสิตถูกสั่งพักการเรียน 

   24.1.5 กรณีมีความจำเปนอื ่นที ่ไมได กำหนดไว ใหอยู ในดุลยพินิจของ
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณา 
  24.2 การขอลาพักการเรียน ตองไดรับอนุมัติครั้งละไมเกิน 1 ภาคเรียน และตองไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด โดยตองชำระเงิน
คาธรรมเนียมตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอน ๗ วันทําการของวันเริ่ม

สอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  24.3 ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียน
รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 



๑๑ 
 

  24.4 ในระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นิสิตจะตองชำระเงินคารักษาสภาพ
นิสิตทุกภาคเรียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  24.5 ในกรณีที่นิสิตเจ็บปวย ตามขอ 24.1.2 และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงาน
วิชาการใหลาพักการเรียน และนิสิตไดชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที ่ลงทะเบียนแลว 

มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนโดยไมติดสัญลักษณ W ได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
ของรัฐ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด ทั้งนี้ จะไมไดรับการคืนเงินคาธรรมเนียม
การศกึษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ คืน 

 ขอ 25 การรักษาสภาพนิสิต กระทําไดในกรณตีอไปนี้ดวย 
  25.๑ นิสิตตองดําเนินกิจกรรมใดที่เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรโดยไมไดลงทะเบียนเรียน

แตตองไดรับการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น ใหนิสิตดําเนินการรักษาสภาพนิสิต 
  25.๒ นิสิตที่เรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรแลวแตไมประสงคจะขอสําเร็จการศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยใหละเวนการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นดวยสาเหตุไดรับโทษทางวินัยหรือกรณีอ่ืน ๆ 
ใหดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกวาจะขอสําเร็จการศกึษา 
  25.๓ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหรักษาสภาพนิสิตใหนับระยะเวลาที่รักษาสภาพนิสิต

รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
 

หมวดท่ี  ๗ 
การเปลี่ยนประเภทนิสิต การยายสังกัด การเปลี่ยนสาขาวิชาวิชาเอกและวิชาโท 

 

 ขอ 26 การเปลี่ยนประเภทนิสิต 

  26.๑ นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษอาจเปลี่ยนประเภทนิสิตไดในกรณีที่มีเหตุผล
และความจําเปนอยางยิ่ง โดยความเห็นชอบจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด และไดรับอนุมัติจาก 
รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ นิสิตตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมทั้งชำระเงิน 
คาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามประเภทของนิสิตภายหลังจากไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนประเภทนิสิตแลว 
  26.๒ นิสิตที ่เปลี ่ยนประเภท จะตองมีเวลาเรียนในประเภทเดิม มาแลวอยางนอย  

2 ภาคเรียน 
  26.๓ ในกรณีนิสิตที ่เปลี ่ยนประเภทตองโอนจํานวนหนวยกิตและผลการเรียนใน
ประเภทเดิมทั ้งหมดที่ไดเรียนมาแลวจะโอนเปนบางรายวิชาไมได และใหนับระยะเวลาการศึกษาตั ้งแต 
เขาเรียนในประเภทเดิม 

 ขอ 27 การยายสังกัดสวนงานวิชาการ 

  27.๑ นิสิตที่จะยายสังกัดสวนงานวิชาการตองเปนนิสิตที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 
(๔ ป) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปขึ้นไป) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี ้
   27.๑.๑ ไดลงทะเบียนเรียนในสังกัดเดิมมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคเรียน 
และมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
   27.๑.๒ ไมเคยไดรับอนุมัติใหยายสังกัดมากอน 

   27.๑.๓ มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่สวนงานวิชาการที่นิสิตจะยายสังกัด
กำหนด 
 



๑๒ 
 

  27.2 นิส ิตที ่ได ร ับอนุมัต ิใหย ายสังกัดตองชําระเง ินคาธรรมเนียมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศกึษา 
  27.๓ นิสิตที่ยายสังกัดสวนงานวิชาการตองโอนรายวิชาและจํานวนหนวยกิตทั้งหมดที่
เคยไดเรียนมา จะโอนเพียงบางรายวิชาไมได และใหนําหนวยกิตดังกลาวมาคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม 

ทุกรายวิชาดวย 
  27.๔ ระยะเวลาการศกึษาใหนับตั้งแตวันที่เขาเรียนในสังกัดสวนงานวิชาการเดิม 

 ขอ 28 การเปลี่ยนสาขาวิชา วิชาเอกและวิชาโท 
  28.1 นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษสามารถขอเปลี่ยนสาขาวิชา วิชาเอกไดเพียง
หนึ ่งครั ้ง โดยตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคเรียน ทั ้งนี้ โดยความเห็นชอบจากประธาน

สาขาวิชา และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด 
  28.2 นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษสามารถขอเปลี่ยนวิชาโทไดเพียงหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ 
โดยความเห็นชอบจากประธานสาขาวิชา และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด 
  28.3 นิส ิตที ่ได ร ับอนุมัติใหเปลี่ยนสาขาวิชา ว ิชาเอกหรือว ิชาโทตองชําระเงิน 
คาธรรมเนียมตามระเบียบทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 
 

หมวดท่ี  8 
การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา การยกเวนหนวยกิต 

 

 ขอ 29 การเทียบรายวิชา มีหลักเกณฑ ดังนี ้
  29.1 การเทียบรายวิชาตองเปนการเทียบรายวิชา ระหวางหลักสูตรเกากับหลักสูตรใหม 

หรือการเทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง 
  29.2 รายวิชาที ่ขอเทียบตองทันตอความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชาที ่จะ 
ขอเทียบ 
  29.3 เนื้อหาของคำอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตองครอบคลุมเนื้อหาของ
คำอธิบายรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตตองเรียนไมนอยกวารอยละ ๗๕ 

  29.4 การเท ียบรายว ิชาต องผ านความเห ็นชอบของประธานสาขาว ิชาและ
คณะกรรมการประจำสวนงานวิชาการที ่รายวิชานั ้นสังกัด ทั ้งนี้ ตองไดร ับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ 
รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย 

 ขอ 30 การโอนรายวิชา 
  การโอนรายวิชา หมายถึง การรับโอนหนวยกิตและผลการเรียนรายวิชาจากระบบ

การศกึษา 3 ระบบ ดังนี ้
  30.1 การศกึษาในระบบ มหีลักเกณฑ ดังนี ้
   30.1.1 การโอนรายวิชาของนิสิตที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลว 
มีหลักเกณฑ ดังนี ้
    (1) กรณนีิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาตองาน

ทะเบียนนิสิต โดยผานความเห็นชอบจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด  
    (2) กรณีน ิส ิตเขาศึกษาในหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง  
ใหดำเนินการขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑขอ 29 กอนไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดี 
ที่ไดรับมอบหมายใหโอนรายวิชา 



๑๓ 
 

    (3) รายวิชาที่โอนตองมีระดับขั้นไมต่ำกวา C หรือไดรับคาระดับข้ัน 
ไมต่ำกวา  ๒.๐๐ 
    (4) ไมนําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนมาคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ย
สะสมรวม ทั ้งนี้ ใหระบุรายวิชาที ่ร ับโอนในระเบียนนิสิตวาเปนรายว ิชาที ่ร ับโอนมา โดยใหคํานวณ 

คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเทานั้น 
    (5) การโอนรายว ิชาและการเทียบรายว ิชาตองด ําเน ินการให  
เสร็จสิ้นภายในปการศกึษาแรกที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   30.1.2 การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มหีลักเกณฑ ดังนี ้
    (1) รายวิชาที ่ร ับโอนตองเปนรายวิชาที ่น ิส ิตไดลงทะเบียนเรียน

รายวิชาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
    (2) รายว ิชาที ่ร ับโอนต องเป นไปตามเกณฑการเทียบรายว ิชา  
ตามขอ 29 
    (3) รายวิชาที่รับโอนตองมีเนื ้อหาเทียบเคียงไดและครอบคลุมกับ
การศกึษาระดับปริญญาตร ี

    (4) รายวิชาที่โอนตองมีระดับขั้นไมต่ำกวา C หรือไดรับคาระดับข้ัน 
ไมต่ำกวา  ๒.๐๐ 
    (5) ไมนําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณ 
คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมรวม ทั้งนี้ ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตวาเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยให
คํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเทานั้น 

    (6) การโอนรายวิชาตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษาแรก
ที่เขาศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนงานวิชาการที ่นิสิตสังกัด และตองไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย 
  30.2 การศกึษานอกระบบ มีหลักเกณฑ ดังนี ้
   30.2.1 รายวิชาที่จะนำมาโอน ตองขอเทียบสาระการเรียนรูโดยตองมีสาระ

การเรียนรูครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 75 ของสาระการเรียนรูของรายวิชาที่ขอเทียบโอน 
   30.2.2 ผลการเรียนในรายวิชาทีจ่ะนำมาขอโอนหนวยกิตไมจำกัดระยะเวลาที่
ใชในการเรียนรูและสั่งสมประสบการณในผลลัพธการเรียนรูนั้น แตตองทันตอความกาวหนาทางวิชาการของ
สาขาวิชาที่จะขอเทียบและขอโอน 
   30.2.3 รายวิชาที ่โอนตองมีระดับขั ้นไมต่ำกวา C หรือไดรับคาระดับขั้น 

ไมต่ำกวา  ๒.๐๐ 
   30.2.4 รายวิชาที่ขอโอนหนวยกิตจะไมนำมาคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม และใหบันทึกหนวยกิตเปนรายวิชาที่เทียบโอนโดยไมตองบันทึกผลการเรียน 
   30.2.5 รายวิชาที่ขอเทียบและขอโอนหนวยกิต ตองดำเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายในปการศึกษาแรกที ่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจำสวนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 



๑๔ 
 

  30.3 การศกึษาตามอัธยาศัย มีหลักเกณฑ ดังนี ้
   30.3.1 การเทียบประสบการณกับรายวิชาตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในป
การศึกษาแรกที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หล ักส ูตร คณะกรรมการประจำส วนงานว ิชาการท ี ่ รายว ิช าน ั ้ นส ั งก ัด  โดยได ร ับอน ุม ัต ิ จ าก 

สภาวิชาการ 
   30.3.2 การเท ียบประสบการณก ับรายว ิชา ต องพ ิจารณาจากบ ันทึก
ประสบการณของผูเรียน ขอมูลของแหลงที่ผูเรียนไดรับประสบการณนั้น และการเทียบเคียงประสบการณกับ
ผลลัพธการเรียนรู ทั ้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชในการประเมินผลเพื่อการเทียบโอนตาม
ประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

   30.3.3 รายวิชาที่ขอเทียบและขอโอนหนวยกิตจะไมนำมาคำนวณแตมระดับ
คะแนนเฉลี ่ยสะสม และใหบันทึกหนวยกิตเปนรายวิชาที ่เท ียบโอนประสบการณโดยไมต องบันทึก 
ผลการเรียน 
   30.3.4 รายวิชาที่ขอเทียบและขอโอนหนวยกิตตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผ ู รับผ ิดชอบหล ักส ูตร คณะกรรมการประจำส วนงานว ิชาการที ่รายว ิชาน ั ้นส ังกัด  

โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดหีรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย 
   ทั้งนี้ การเทียบโอนหนวยกิตสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ใหสามารถเทียบโอนไดโดยรวมแลวไมเก ินร อยละ 75 ของจำนวนหนวยกิต 
รวมของหลักสูตรที่รับโอน และการเทียบโอนจากการศึกษาในสถาบันหนึ่งไปยังอีกสถาบันหนึ่งไมสามารถเทียบ
โอนต อช วงไปย ังสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาอื ่นได    และต องระบ ุไว  ในใบแสดงผลการเร ียน (Transcript)  

วาเปนรายวิชาหรือกลุมวชิาที่มีการเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียน 

 ขอ 31 การยกเวนหนวยกิต 
  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเวนหนวยกิตให แกน ิส ิตได โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำสวนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด และไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ ดังกรณีตอไปนี้ 

  31.1  นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง 
ใหยกเวนหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรีไดทั้งหมด  
  31.2 นิสิตที ่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั ้นสูง 
หรือประกาศนียบัตรวิชาการศกึษาขั้นสูงที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี หรือหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
ใหยกเวนหนวยกิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก รายวิชาศึกษาทั่วไปสังกัดคณะ และหมวดวิชาเลือกเสรีได 

ไมเกิน 18 หนวยกิต   
  31.3 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะหรือหมวดวิชาศึกษาทั ่วไปบังคับ นิสิตสามารถ 
ขอเทียบโอนรายวิชาเพิ่มเติม จากขอ 31.1 – ขอ 31.2 ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบและการ
โอนรายวิชา   
  การยกเวนหนวยกิตที่ไดรับอนุมัติแลวนั้น เมื่อนำมารวมกับการโอนรายวิชา ตองมีจำนวน

หนวยกิตรวมไมเกินรอยละ 75 ของจำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร โดยงานทะเบียนไมตองบันทึกรายวิชาที่
ยกเวนหนวยกิตในใบแสดงผลการเรียน แตใหระบุวาไดมีการยกเวนหนวยกิตจํานวนก่ีหนวยกิต ทั้งนี้ ใหนํา
จํานวนหนวยกิตรายวิชาที่ไดรับการยกเวนและการโอนรายวิชาไปรวมในการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาตาม
โครงสรางหลักสูตร แตไมนําไปคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 



๑๕ 
 

หมวดท่ี  9 
การพนสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสิต 

 

 ขอ 32 การพนสภาพนิสิต นิสิตจะพนสภาพในกรณีตอไปนี้ 
  32.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหปริญญา 

  32.2 ไดรับอนุมัติใหลาออก 
  32.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ในกรณีดังตอไปนี้ 
   32.๓.๑ ไมรายงานตัวเปนนิสิตตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
   32.๓.๒ มารายงานต ัว เป นน ิส ิตแต  ไม ลงทะเบ ียนเร ียน ไม ชำระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนแรก 

   32.๓.๓  เมื ่อพนกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแลวไมชําระเงินคาธรรมเนียม
การศกึษาเพ่ือรักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน 
   32.3.4 เมื ่อระยะเวลาการศึกษาครบ 8 ปการศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ป 
หรือ 10 ปการศึกษาสำหรับหลักสูตร 5 ป หรือ 12 ปการศึกษาสำหรับหลักสูตรไมนอยกวา 6 ป แลวยังมี
จำนวนหนวยกิตสอบไดไมครบตรงตามหลักสูตร หรือไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 2.00  

   32.๓.5 ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตามขอ 11 
   32.๓.6 เมื่อคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ำกวา ๑.๕๐ 
   32.๓.7 เปนนิสิตที ่ม ีค าระดับขั ้นเฉลี ่ยสะสมต่ำกวา 2.00 เปนเวลา ๔  
ภาคเรียนที่มีการจําแนกสภาพตอเนื่องกันเมื่อสิ้นสุดการจำแนกในครั้งท่ี ๔ 
   32.3.8 ถูกลงโทษถึงที ่ส ุดใหไล ออกตามขอบังคับมหาว ิทยาลัยทักษิณ 

วาดวยวินัยนิสิต 

 ขอ 33 การคืนสภาพนิสิต 
  นิสิตอาจไดรับการอนุมัติใหคืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยตองชําระเงินคาคืนสภาพ
นิสิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศพนสภาพ เนื่องจากพนสภาพนิสิต จากกรณี
ตอไปนี้ 

  33.๑ ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดใหลาออกไปแลวไมเกิน 
60 วัน 
  33.2 เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแลวไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อ
รักษาสภาพนิสิต 
 

หมวดท่ี  10 
การสำเร็จการศึกษา การใหปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม 

 

 ขอ 34 การสำเร็จการศึกษา 
  34.1 การสำเร็จการศกึษา นิสิตตองแจงชื่อตองานทะเบียนนิสิตเพื่อขอสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลา ๑ เดือนนับแตวันเปดภาคเรียนนั้น และตองชำระเงินคาขึ้นทะเบียนปริญญาตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด หากพนกําหนดเวลานิสิตตองยื่นคํารองตอนายทะเบียนเพื่อขออนุมัติแจงขอสําเร็จการศึกษาชา ทั้งนี้ 
ตองชำระเงินคาปรับขอแจงสำเร็จการศกึษาชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 



๑๖ 
 

  34.๒ นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาไดตองมคีุณสมบัต ิดังนี ้
   34.๒.1 นิสิตตองสอบผานและมีผลการประเมินโดยสมบูรณทุกรายวิชาที่
ลงทะเบียน ทั้งนี ้ตองมีคาเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐ 
   34.๒.2 นิสิตไดเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัย

ทักษิณ  
   34.2.3 นิสิตตองผานคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
   34.2.4 นิสิตตองผานเกณฑคุณสมบัติอื่นตามที่หลักสูตรหรือสวนงานวิชาการ
กำหนด 
   34.๒.5 นิสิตตองเปนผูมีความประพฤติดี ไมอยูระหวางการรับโทษทางวินัย

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย วินัยนิสิต 

 ขอ 35 การใหปริญญา 
  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหนิสิตที่ไดแจงขอสำเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติเปนไปตาม
ขอ 34.2 ไดรับการเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 
ตามเกณฑดังตอไปนี ้

  35.๑ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิต ตองเปนนิสิตที่สอบไดจำนวนหนวยกิตครบตาม
หลักสูตรและไดรับคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00 ของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรปริญญาตรี 
5 ป และหลักสูตรปริญญาตรี 6 ปขึ้นไป 
  35.2 นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองมีคณุสมบัต ิดังนี ้
   35.2.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) หรือ

หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปขึ้นไป) 
   35.2.2 ใชเวลาเรียนไมเกินแผนการเรียนที่หลักสูตรกำหนด 
   35.2.3 ไมมีรายวิชาใดทีไ่ดระดับขั้นต่ำกวา C 
   35.2.4 ไมเคยตดิสัญลักษณ W ในรายวิชาใด 
   35.2.5 นิส ิตที ่ม ีการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตจากสถาบันอื ่นทั้ ง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจะไมมีสิทธิ์ไดรับเกียรตินิยม ยกเวน นิสิต
ที่มีการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตในรายวิชาของมหาวิทยาลัย หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยไดทำขอตกลง
รวม 
   35.2.6 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.60 ขึ้นไป  
  35.3 นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติตาม 

ขอ 35.2.1 – 35.2.5  และไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.25 ขึ้นไป 

 ขอ 36 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอำนาจในการออกระเบียบ 
ประกาศ คำสั ่ง หลักเกณฑท ี ่ เกี ่ยวของกับการจ ัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยคำแนะนำของ 
สภาวิชาการไดเทาที่ไมขัดกับขอบังคับนี ้

 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการตีความตามขอบังคับ ใหอธิการบดีมีอำนาจ
วินิจฉัยสั่งการไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือขอบังคับนี้ หรือในกรณีที่ขอบังคับนี้ไมไดกำหนดไวให 
สภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สุด 
 
 



๑๗ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ 37  ใหขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
ยังมีผลบังคับใชกับนิสิตที ่เริ ่มเขาศึกษากอนปการศึกษา 2566 ในขอที ่ว าดวยการจำแนกสภาพนิสิต  
การพนสภาพนิสิต และการอนุมัติใหปริญญาจนกวานิสิตดังกลาวจะสำเร็จการศึกษาหรือพนจากสภาพการ 
เปนนิสิต 

 ประกาศ ณ วันที่  ๔ กุมภาพันธ  พ.ศ. 2566 

 

                                 

                           
 (ศาสตราจารย ดร.นายแพทยวีระศักดิ์  จงสูวิวัฒนวงศ) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


