ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
......................................................
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีตอนิสิต และเปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จึงออก
ขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป และใชสําหรับนิสิตปริญญาตรี
ที่เริ่มเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ใหขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไข
เพิ่ม เติม ยั ง มี ผลบั ง คั บ ใช กั บนิ สิตที่ เ ริ่ม เข า ศึก ษากอ นปก ารศึก ษา ๒๕๕๒ จนกวา นิสิตดัง กล า วจะสํ า เร็ จ
การศึกษาหรือพนจากสภาพการเปนนิสิต ยกเวน กรณีที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ไมไดกําหนดไว ใหใชขอบังคับนี้โดยอนุโลม
ขอ ๓ การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
และมิไดมีขอบังคับ หรือระเบียบอื่นใดกําหนดไว ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเปนรายกรณี และแจงผลการ
พิจารณาใหสภามหาวิทยาลัยทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย

-๒ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“สวนงาน” หมายความวา สวนงานตามมาตรา ๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. ๒๕๕๑
“สวนงานวิชาการ” หมายความวา สวนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลักดานการ
จัดการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
“หัวหนาสวนงานวิชาการ” หมายความวา หัวหนาสวนงาน ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลัก
ดานการจัดการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการที่สวนงานวิชาการแตงตั้ง
จากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
“หัวหนาภาควิชา” หมายความวา หัวหนาภาควิชาหรือผูที่หัวหนาสวนงานวิชาการมอบหมาย
ใหปฏิบัติหนาที่ลักษณะเดียวกับหัวหนาภาควิชา
“นิสิต” หมายความวา นิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยทักษิณ
“นายทะเบียน” หมายความวา ผูที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหควบคุมดูแล ทะเบียนนิสิตของวิทยา
เขตหรือของมหาวิทยาลัย
“งานทะเบียนนิสิต” หมายความวา หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียนนิสิต
ของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
“การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)” หมายความวา การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาโดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคเรียนและจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร
“การเทีย บโอนรายวิ ชา” หมายความวา การนํ า รายวิช าในหลั ก สูต รอื่ น มาเที ยบและใช แทน
รายวิชาในหลักสูตรที่นิสิตกําลังศึกษา
“การรั บ โอนรายวิ ช า” หมายความว า การรั บ โอนรายวิ ช าจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น มาเป น
รายวิชาในหลักสูตรที่นิสิตกําลังศึกษา
“การยกเว น หน ว ยกิ ต ” หมายความว า การนํ า หน ว ยกิ ต ของรายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาแล ว ใน
มหาวิทยาลัยทักษิณหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่นิสิตกําลังศึกษา
“การเทียบประสบการณ” หมายความวา การนําประสบการณจากงานที่ปฏิบัติมาเทียบและใชแทน
รายวิชาที่เกี่ยวของ

-๓หมวดที่ ๑
ประเภทนิสิตและระบบการศึกษา
ขอ ๕ ประเภทของนิสิต แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
๕.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาตามแผนการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย โดยปกติเปดเรียนในเวลาราชการ แตในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจ
กําหนดใหเปดเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได
๕.๒ นิสิตภาคสมทบ หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ ตาม
ความตองการของมหาวิทยาลัย โดยปกติเปดเรียนนอกเวลาราชการ แตในกรณีที่มีความจําเปนมหาวิทยาลัย
อาจกําหนดใหเปดเรียนในเวลาราชการดวยก็ได
ขอ ๖ ระบบการศึกษา
ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาใหจัดการศึกษา ดังนี้
การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ แบงออกเปน ๒ ภาคเรียน ประกอบดวยภาคเรียนตน และ
ภาคเรียนปลาย และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอนโดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของปการศึกษาดวยก็ได
การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคสมทบ แบงออกเปน ๓ ภาคเรียน ประกอบดวยภาคเรียนตน
ภาคเรียนปลาย และภาคเรียนฤดูรอน
ภาคเรียนตนและภาคเรียนปลายใหมีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไมนอยกวา ๑๘ สัปดาห โดย
ใหมีระยะเวลาเรียน ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห
ภาคเรียนฤดูรอนใหมีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาเทากับจํานวนชั่วโมงการเรียนใน
ภาคเรียนตนหรือภาคเรียนปลาย
การนับระยะเวลาหนึ่งปการศึกษาใหนับชวงเวลาที่มีภาคเรียนตน ภาคเรียนปลาย และภาคเรียน
ฤดูรอน ตอเนื่องกัน
ขอ ๗ ใหแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับในแตละรายวิชาเปนหนวยกิตโดยมีเกณฑ ดังนี้
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไม
นอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคเรียนใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ๒ ถึง ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือตั้งแต
๓๐ ถึง ๔๕ ชั่วโมงตลอดหนึ่งภาคเรียน ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๗.๓ การฝกสอนที่ใชเวลาฝก ๓ ถึง ๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือตั้งแต ๔๕ ถึง ๙๐ ชั่วโมง
ตลอดหนึ่งภาคเรียน ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๗.๔ การฝกงาน หรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝก ๓ ถึง ๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือตั้งแต
๔๕ ถึง ๙๐ ชั่วโมงตลอดหนึ่งภาคเรียน ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต

-๔–
๗.๕ สหกิจศึกษา ที่ใชเวลาฝก ๓ ถึง ๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือตั้งแต ๔๕ ถึง ๙๐ ชั่วโมง
ตลอดหนึ่งภาคเรียน ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๗.๖ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคเรียนใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
หมวดที่ ๒
หลักสูตรการศึกษา
ขอ ๘ ใหจัดหลักสูตรการศึกษา ดังนี้
๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต
และอยางมากไมเกิน ๑๕๐ หนวยกิต
๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต
และอยางมากไมเกิน ๑๘๘ หนวยกิต
๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
และอยางมากไมเกิน ๘๗ หนวยกิต
ขอ ๙ กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้
๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหใชระยะเวลาศึกษา อยางมากไมเกิน ๘ ปการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอยางมากไมเกิน ๑๒ ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาค
สมทบ
๙.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหใชระยะเวลาศึกษา อยางมากไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอยางมากไมเกิน ๑๕ ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาค
สมทบ
๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนือ่ ง) ใหใชระยะเวลาศึกษา อยางมากไมเกิน ๔ ป
การศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอยางมากไมเกิน ๖ ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษา
ภาคสมทบ
หมวดที่ ๓
การรับเขาเปนนิสิต
ขอ ๑๐ ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑๐.๑ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท า ที่
มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในสวนงานวิชาการใดสวนงาน
วิชาการหนึ่ง ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ

-๕๑๐.๒ สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ที่มหาวิทยาลัยรับรอง
เพื่อเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยในสวนงานวิชาการใด
สวนงานวิชาการหนึ่ง ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๐.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตใหผูมีประสบการณสูงแตไมสําเร็จการศึกษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เข า ศึก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลั ย ไดต ามหลั ก เกณฑ ข อง
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
๑๐.๔ เปนผูมีความประพฤติดี
ขอ ๑๑ การรับผูสมัครเขาเปนนิสิต ทําไดดังนี้
๑๑.๑ สอบคัดเลือก
๑๑.๒ คัดเลือก
๑๑.๓ รับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่
๑๑.๔ รับเขาตามขอตกลงหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจประกาศกําหนดเงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติในการรับผูสมัครเขาเปนนิสิต
ขอ ๑๒ การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
๑๒.๑ ผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตองเปนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตตามขอ ๑๑
๑๒.๒ ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตประเภทใด เพื่อเขาศึกษาในหลักสูตร
ใดของสาขาวิชาในสวนงานวิชาการใด จะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิตในประเภทหรือหลักสูตรและสาขาวิชาของ
สวนงานวิชาการนั้น
๑๒.๓ ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตโดยสมบูรณก็ตอเมื่อไดนํา
หลักฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดมารายงานตัวตอนายทะเบียนและไดชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดแลวเทานั้น
เงินคาขึ้นทะเบียนเปนนิสิตจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ
๑๒.๔ กรณี ที่ ผูไดรับ การคัดเลือกเขา เปน นิสิตของมหาวิท ยาลัยไดศึกษาครบตาม
หลักสูตรจากสถาบันการศึกษาเดิม แต ไมสามารถแสดงหลักฐานใบแสดงคุณวุฒิในการรายงานตัวใหผูไดรับ
การคัดเลือกเขาเปนนิสิตนั้นขออนุญาตตออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อขอสงเอกสาร
ใบแสดงคุณวุฒิชา ภายในกําหนด ๑๐ วันทําการ นับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหรายงานตัว
กรณีผูไดรับการคัดเลือกเขาเปนนิสิตไมไดดําเนินการขออนุญาตผอนผันการสงเอกสาร
ชาภายในกําหนด ๑๐ วันทําการ ใหนายทะเบียนเพิกถอนการรายงานตัวของบุคคลนั้น
เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ตองระบุวันที่สําเร็จการศึกษา
อยางชาไมเกิน ๑๒๐ วันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนวันรายงานตัว

-๖๑๒.๕ ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตไมสามารถมาขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตามวันเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เปนอันหมดสิทธิที่จะขึ้นทะเบียนเปนนิสิต เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัย
ทราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนวันรายงานตัว
๑๒.๖ นิ สิ ต ที่ ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น การตามข อ ๑๒.๕ ได เ พราะเหตุ จํ า เป น อย า งยิ่ ง
มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตใหขึ้นทะเบียนเปนนิสิตไดภายใน ๗ วัน จากการอนุญาตตามขอ ๑๒.๕ ทั้งนี้นิสิต
ตองชําระเงินคารายงานตัวชา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ ๔
การลงทะเบียน
ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรียน
๑๓.๑ กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
๑๓.๒ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยทปี่ รึกษาทางวิชาการในการเลือก
เรียนรายวิชาใด ๆ กอนการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน
ถารายวิชาใดกําหนดวาจะตองเรียนรายวิชาอื่นกอน นิสิตจะตองเรียนรายวิชานั้นแลว
หรือไดรับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาควิชา
ที่รายวิชานั้นสังกัด จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวได
๑๓.๓ จํานวนหนวยกิตในแตละภาคเรียน
๑๓.๓.๑ นิสิตภาคปกติจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนตน และภาคเรียน
ปลาย ไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต
นิสิตภาคสมทบจะลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนตนและภาคเรียนปลายไมต่ํา
กวา ๖ หนวยกิต และไมเกิน ๑๘ หนวยกิต
ยกเวนในภาคเรียนทีน่ ิสิตจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเทากับหนวย
กิตที่เหลือซึ่งต่าํ กวาเกณฑทกี่ ําหนดได
๑๓.๓.๒ นิสิตจะลงทะเบียนในภาคเรียนฤดูรอนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
๑๓.๓.๓ นิสิตภาคปกติสภาพรอพินิจใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต
ในภาคตนและภาคปลาย นิสิตภาคสมทบสภาพรอพินิจใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิตในภาคตน
และภาคปลาย และไมเกิน ๑๐ หนวยกิตในภาคฤดูรอน
๑๓.๓.๔ นิ สิ ต จะลงทะเบี ย นมากกว า เกณฑ ที่ กํ า หนดในข อ ๑๓.๓.๑
และ ๑๓.๓.๒ ไดอีกไมเกิน ๓ หนวยกิต ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตรที่นิสิตสังกัดและไดรับอนุมัติจากนายทะเบียนไมเกินวันสุดทายของการเพิ่มวิชาเรียนตามประกาศ
กําหนดการลงทะเบียน

-๗–
๑๓.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวนิสิตผูใดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ ภายหลังจากวันที่มหาวิทยาลัย
กําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
๑๓.๕ นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนโดยสมบูรณในภาคเรียนใดภายในกําหนดวันตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยจะไมมีสิทธิเรียนในภาคเรียนนั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากอธิการบดี
ทั้งนี้ นิสิตตองขอเพิ่มรายวิชาและชําระคาธรรมเนียมการเพิ่มรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยตอง
ดําเนินการใหเสร็จสิ้น กอนวันสอบปลายภาควันแรกตามกําหนดของมหาวิทยาลัย ๕ วันทําการ
๑๓.๖ นิสิตภาคปกติจะลงทะเบียนในแตละภาคเรียนเพื่อเรียนรายวิชาใด ๆ รวมกับ
นิสิตภาคสมทบได ตอเมื่อไดรับการยินยอมจากหัวหนาภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและตองจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆตามระเบียบมหาวิทยาลัย
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตรีภาคสมทบและจํานวนหนวยกิต
ที่ลงทะเบียนเรียนจะตองเปนไปตามเกณฑตามขอ ๑๓.๓
๑๓.๗ นิ สิ ต ภาคสมทบจะลงทะเบี ย นในแต ล ะภาคเรี ย นเพื่ อ เรี ย นรายวิ ช าใด ๆ
รวมกับนิสิตภาคปกติได ตอเมื่อไดรับการยินยอมจากหัวหนาภาควิชาที่รายวิชาสังกัด และไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด และตองจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับปริญญาตรีภาคสมทบ และจํานวนหนวยกิตที่
ลงทะเบียนเรียนจะตองเปนไปตามเกณฑตามขอ ๑๓.๓
๑๓.๘ กรณีมหาวิทยาลัยจัดใหนิสิตภาคปกติลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนไมเปนไป
ตามแผนการเรียน ใหนิสิตจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการเก็บเงิน
คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับปริญญาตรีภาคปกติ
๑๓.๙ กรณีมหาวิทยาลัยจัดใหนิสิตภาคปกติลงทะเบียนเรียนฝกงานภาคฤดูรอน
ใหนิสิตจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับปริญญาตรีภาคปกติ
๑๓.๑๐ นิสิตสามารถลงทะเบียนในรายวิชาตางๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในระดับ
เดียวกันและสามารถนํารายวิชาดังกลาวมาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากประธาน
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัด หัวหนาภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และหัวหนาสวน
งานวิชาการที่หลักสูตรนั้นสังกัด
ขอ ๑๔ การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไมนับหนวยกิต ตองดําเนินการดังนี้
๑๔.๑ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น โดยไดชําระคาหนวย
กิตตามระดับของหลักสูตรที่นิสิตกําลังศึกษาและตามประเภทนิสิต และใหนิสิตระบุในการลงทะเบียนวาเปน
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต

-๘๑๔.๒ ใหงานทะเบียนบันทึกในระเบียนชองผลการเรียนวิชาเรียนโดยไมนับหนวยกิต
นั้น วา “AUD” เฉพาะผูที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปนี้
๑๔.๒.๑ มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชาและ
๑๔.๒.๒ มีผลการประเมินจากอาจารยผูสอน
๑๔.๒.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ไมใชนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเขาเรียนบางวิชาเปนพิเศษ โดยไมนับหนวยกิตได แตบุคคลนั้นจะตองมีคุณสมบัติและมีพื้น
ความรู ก ารศึ ก ษาตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เห็ น สมควร และจะต อ งปฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ และระเบี ย บต า ง ๆ
เชนเดียวกับนิสิตระดับปริญญาตรีและตองจายคาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและตอง
ผานการประเมินจากผูสอนเพื่อใหมหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรองผลการเรียนในรายวิชานั้น
ขอ ๑๕ การถอนหรือเพิ่มรายวิชา
๑๕.๑ การถอนหรือเพิ่มรายวิชา ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๔ วันนับจากวัน
แรกของการเปดภาคเรียนตนหรือภาคเรียนปลาย และภายใน ๗ วัน นับจากวันแรกของการเปดภาคเรียน
ฤดูรอน
๑๕.๒ การถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามขอ ๑๕.๑ ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
สวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดอยางนอย ๕ วันทําการกอนวันแรกของการสอบปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และใหหัวหนาสวนงานวิชาการแจงนายทะเบียนทราบในวันทําการถัดไป
ขอ ๑๖ การขอคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๑๖.๑ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศไมเปดสอนรายวิชาใด นิสิตมีสิทธิขอคืนเงิน
คาลงทะเบียนวิชาเรียนไดเต็มจํานวน ทั้งนี้ตองขอรับเงินภายใน ๓๐ วันนับจากวันประกาศปดรายวิชา
๑๖.๒ นิสิตที่ถอนวิชาเรียนวิชาใดภายหลัง ๑๔ วันนับจากวันแรกของการเปดภาค
เรียนตนหรือภาคเรียนปลาย และภายหลัง ๗ วันนับจากวันแรกของการเปดภาคเรียนฤดูรอน ไมมสี ทิ ธิขอคืนเงิน
คาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
หมวดที่ ๕
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๑๗ นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทัง้ หมดของ
รายวิชานัน้ จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานัน้ นิสิตทีม่ ีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดและไมไดขอถอนรายวิชา ใหไดระดับขั้น F ในรายวิชานัน้

-๙ ขอ ๑๘ ใหผูสอนจัดประเมินผลการเรียนระหวางภาคเรียน และมีการวัดผล เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนอยาง
นอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา และใหดําเนินการสงผลการประเมินผลการศึกษา ตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๙ ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา
๑๙.๑ ระบบการประเมินผลการเรียนของแตละรายวิชาใหกระทําเปนแบบระดับขั้น ซึ่งมี
ความหมายและคาระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น
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+
ออน (Poor)
๑.๕
D
ออนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
๑๙.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไมมีการประเมินผลเปน ระดับขั้น ใหใชสัญลักษณ
แทน ดังนี้
สัญลักษณ
AUD
W
VG
G
S
U
I
IP

ความหมาย
การเรียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับดีมาก (Very Good)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับดี (Good)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับเปนที่พอใจ (Satisfactory)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับไมเปนที่พอใจ(Unsatisfactory)
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น (In Progress)
รายวิชาที่ตองใหสัญลักษณ VG, G , S, U และ IP ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดไวใน
หลักสูตร หรือตามที่สภาวิชาการกําหนด

- ๑๐ ๑๙.๓ นอกจากการแสดงผลการประเมินผลเปนระดับขั้นตามขอ ๑๙.๑ หรือโดยใช
สัญลักษณตามขอ ๑๙.๒ ใหใชเครื่องหมายกํากับผลการเรียนในรายวิชา ดังนี้
เครื่องหมาย
ความหมาย
#
รายวิชาที่ไมคาํ นวณคาระดับขั้น
##
รายวิชาที่เทียบโอนประสบการณ
*
รายวิชาที่เทียบโอนจากหลักสูตรอื่น
**
รายวิชาที่รับโอนจากสถาบันอื่น
***
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแทน
๑๙.๔ การใหระดับขั้น F
อาจารยผูสอนใหระดับขั้น F ในกรณีตอไปนี้ไดดวย
๑๙.๔.๑ นิสิตลงทะเบียนแลวไมเขาชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียนไม
ครบตามเกณฑในขอ ๑๗
๑๙.๔.๒ นิสิตทุจริตในการสอบ โดยมีหลักฐานการทุจริต ทั้งนี้ไมตองรอผลการ
ลงโทษทางวินัยนิสิต
๑๙.๔.๓ นิสิตที่ไดรับการใหสัญลักษณ I ตามความในขอ ๑๙.๕.๒ แตมิไดขอ
ประเมินผลเพื่อแกสัญลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไปที่นิสิตมีสิทธิและใชสิทธิลงทะเบียนเรียน
๑๙.๕ การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณี ตอไปนี้
๑๙.๕.๑ นิสิตที่มีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ ๑๗ แตไมไดสอบเพราะปวย
หรือเหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด
๑๙.๕.๒ อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชานั้นเห็นสมควร ใหรอผลการประเมิน
ระดับขั้น
๑๙.๖ นิสิตที่ไดรับสัญลักษณ I ตามความในขอ ๑๙.๕.๑ ในรายวิชาใดจะตองดําเนินการ
ขอประเมินผลเพื่อแกสัญลักษณ I ใหเสร็จสิ้น เพื่อใหอาจารยผูสอนรายงานผลการประเมินไดภายในภาคเรียน
ถัดไปที่นิสิตใชสิทธิลงทะเบียนเรียน หากพนกําหนดเวลาดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ I เปน
ระดับขั้น F โดยอัตโนมัติ
กรณีมีนิสิตไดรับสัญลักษณ I ตามความในขอ ๑๙.๕.๒ ในรายวิชาใด ใหอาจารยผูสอน
รายงานผลการประเมินในภาคเรียนถัดไปที่นิสิตใชสิทธิลงทะเบียนเรียน
๑๙.๗ การใหสัญลักษณ IP ในรายวิชาใดกระทําไดในกรณีเปนรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
กําหนดใหมีการประเมินผลเปนสัญลักษณ IP ไดและเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนแรกใหอาจารยสงผลการประเมินเขา
ระบบงานทะเบียนนิสิต และสงผลการประเมินอีกครั้งเปนระดับขั้นหรือสัญลักษณกอนสิ้นสุดระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนดการใหสัญลักษณ IP

- ๑๑ ๑๙.๘ การใหสัญลักษณ W ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
๑๙.๘.๑ นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานั้น ตามขอ ๑๕.๒
๑๙.๘.๒ นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ ๒๓
๑๙.๘.๓ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนัน้
๑๙.๘.๔ ไดรับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่นิสิตสังกัดใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I
ที่นิสิตไดรับตามขอ ๒๓.๑.๓ และครบกําหนด การเปลี่ยนสัญลักษณ I แลวแตการปวยหรือเหตุสุดวิสัยยังไม
สิ้นสุด
๑๙.๘.๕ นิสิตไดรับอนุมัติใหงดวิชาเรียนในรายวิชาที่ไดสัญลักษณ IP ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๙.๙ การนับจํานวนหนวยกิต เพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ยในภาคเรียนใด
ใหนับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับขั้นซึ่งไมมีเครื่องหมายกํากับ โดยรวมรายวิชาที่นิสิต
ไดรับสัญลักษณ I หรือ IP ในภาคเรียนกอนหนาและไดผลการประเมินเปนระดับขั้นในภาคเรียนนั้น
๑๙.๑๐ การนั บ จํ า นวนหน ว ยกิ ต สะสมของนิ สิ ต เพื่ อ ให ค รบตามจํ า นวนที่ กํ า หนดใน
หลักสูตร ใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่ไดระดับขั้น D ขึ้นไป รวมกับหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนหนวยกิต
๑๙.๑๑ คาระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคเรียนใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียน
นั้น โดยนําผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวน
หนวยกิต ตามขอ ๑๙.๙
๑๙.๑๒ คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของที่นิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยนําผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาที่
เรียนทั้งหมดเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
๑๙.๑๓ ในภาคเรียนใดที่นิสิตไดรับสัญลักษณ I หรือ IP หรือ VG หรือ G หรือ S หรือ U
ใหคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคเรียนนั้นโดยไมนับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ I หรือ IP หรือ VG หรือ G หรือ
S หรือ U
๑๙.๑๔ รายวิชาที่ไดสัญลักษณ I ไมนาํ ไปแสดงในใบแสดงผลการเรียนแตจัดเก็บไวใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต
ขอ ๒๐ การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
๒๐.๑ รายวิชาใดที่นิสิตไดระดับขั้นไมต่ํากวา D นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ําอีกไดตอเมื่อ
ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําโดยไมไดขอ
อนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตนั้นสังกัด ใหงานทะเบียนนิสิตถอนรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ํา
ออกโดยไมตองคืนเงินคาหนวยกิตใหนิสิต

- ๑๒ ๒๐.๒ รายวิชาใดที่นิสิตไดระดับขั้น F นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือจะเลือกเรียน
รายวิชาอื่นในระดับชั้นปและหมวดวิชาเดียวกันแทนได ทั้งใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ
ประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด
และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่หลักสูตรนั้นสังกัด กอนการลงทะเบียนเรียน
๒๐.๓ กรณีที่นิสิตยายสังกัดสวนงานวิชาการหรือเปลี่ยนสาขาวิชา วิชาเอก หรือวิชาโท
รายวิชาใดและไดระดับขั้น F ใหดําเนินการดังนี้
๒๐.๓.๑ กรณีรายวิชาที่ไดระดับขั้น F เปนรายวิชาบังคับของสาขาวิชาเดิม นิสติ ตองเรียน
ซ้ําหรือเลือกเรียนวิชาเอกเลือกในสาขาวิชาใหมแทน
๒๐.๓.๒ กรณีรายวิชาที่ไดระดับขั้น F เปนรายวิชาบังคับของวิชาเอกเดิม นิสิตตองเรียน
ซ้ําหรือเลือกเรียนวิชาเอกเลือกในสาขาวิชาใหมแทน
๒๐.๓.๓ กรณีรายวิชาที่ไดระดับขั้น F เปนรายวิชาของวิชาโทเดิม นิสิตตองเรียนซ้ําหรือ
เลือกเรียนรายวิชาโทเลือกในวิชาโทใหมแทน ในการเลือกรายวิชาเรียนแทนนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก
ประธานกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชาของสาขาวิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหมและไดรับอนุมัติ
จากหัวหนาสวนงานวิชาการที่วิชาเอกหรือวิชาโทใหมสังกัด วิชาที่เลือกเรียนแทนนี้ตองไมนับหนวยกิตใน
โครงสรางของหลักสูตรในวิชาเอกหรือวิชาโทใหม
ขอ ๒๑ การจําแนกสภาพนิสิต
๒๑.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือนิสิตที่
สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๒๑.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๕๐
ถึง ๑.๙๙
๒๑.๓ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําไดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนแตละ
ภาคเรียน ยกเวน นิสิตที่เขาศึกษาเปนภาคเรียนแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนที่สองนับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา และยกเวนภาคเรียนใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียน โดย
ไมมีรายวิชาที่ไดรับผลการเรียนเปนระดับขั้นไมตองจําแนกสภาพนิสิต
๒๑.๔ นิสิตจะตองตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองกอนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน
ถัดไป
ขอ ๒๒ การทุจริตในการสอบ
นิสิตที่ทําการทุจริตดวยประการใด ๆ เกี่ยวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผูสอนจะใหระดับขั้น F
ในรายวิชานั้นแลว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขอบังคับวาดวยวินัยนิสิตไดดวย

- ๑๓ หมวดที่ ๖
การลาพักการเรียน การรักษาสภาพนิสิต และการเปลีย่ นประเภทนิสิต
ขอ ๒๓ การลาพักการเรียน
๒๓.๑ นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนตอหัวหนาสวนงานวิชาการทีน่ สิ ติ สังกัด
ไดในกรณีตอไปนี้
๒๓.๑.๑ ถูกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับมอบหมายเรียกเขา
รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
๒๓.๑.๒
ได รั บทุ นแลกเปลี่ ยนนั กศึ กษาระหว างประเทศ หรื อทุ นอื่ นใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
๒๓.๑.๓ เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้ ง หมดในภาคเรี ย นนั้ น ตามคํ า สั่ ง แพทย โ ดยมี ใ บรั บ รองแพทย จ ากสถานพยาบาลของทางราชการหรื อ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
๒๓.๑.๔ มีความจําเปนสวนตัวและไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวอยางนอย
๑ ภาคเรียน
๒๓.๒ การขอลาพักการเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและใหหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดแจงใหนายทะเบียน
ทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอน ๕ วันทําการของวันเริ่มสอบปลายภาคเรียนตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๓.๓ การขอลาพักการเรียน ใหขออนุมัติครั้งละไมเกิน ๑ ภาคเรียน กรณีที่นิสิตยังมี
ความจําเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนตออีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม
๒๓.๔ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียน
รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
๒๓.๕ ในระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นิสิตจะตองชําระเงินคารักษาสภาพ
นิสิตทุกภาคเรียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวัน ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ขอ ๒๔ การรักษาสภาพนิสิต กระทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย
๒๔.๑ นิสิตตองดําเนินกิจกรรมใดที่เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรโดยไมไดลงทะเบียนเรียน
แตตองไดรับการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น ใหนิสิตดําเนินการรักษาสภาพนิสิต
๒๔.๒ นิสิตที่ไดรับผลการประเมินเปนสัญลักษณ I ในภาคเรียนที่นิสิตคาดวาจะสําเร็จ
การศึกษาใหดําเนินการรักษาสภาพนิสิตในภาคเรียนถัดไปเพื่อขอสําเร็จการศึกษา

- ๑๔ ๒๔.๓ นิสิตที่เรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรแลวแตไมประสงคจะขอสําเร็จการศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยใหละเวนการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นดวยสาเหตุไดรับโทษทางวินัยหรือกรณีอื่น ๆ
ใหดําเนินการรักษาสภาพนิสิตในภาคเรียนที่ขอสําเร็จการศึกษา
๒๔.๔ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหรักษาสภาพนิสิตใหนับระยะเวลาที่รักษาสภาพนิสิต
รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
ขอ ๒๕ การเปลี่ยนประเภทนิสิต
๒๕.๑ นิ สิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเปน นิสิตภาคสมทบ หรื อนิสิตภาคสมทบจะ
เปลี่ยนประเภทเปนนิสิตภาคปกติไดในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง โดยความเห็นชอบจาก
หัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด และไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
๒๕.๒ นิสิตที่เปลี่ยนประเภทจะตองลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนเขามาอยางนอย
๑ ภาคเรียนกอนสําเร็จการศึกษา
๒๕.๓ ในกรณีที่นิสิตที่เปลี่ยนประเภทตองการโอนจํานวนหนวยกิตในประเภทเดิม ตอง
โอนจํานวนหนวยกิตทั้งหมดที่ไดเคยเรียนมาจะโอนเปนบางรายวิชามิได ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแตวันที่
เขาเรียนในประเภทเดิม
หมวดที่ ๗
การยายสังกัดสวนงานวิชาการ การเปลี่ยนวิชาเอก-โท การเทียบโอนรายวิชา การรับโอนนิสิต
นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น การรับโอนรายวิชา การยกเวนหนวยกิต
และการเทียบประสบการณ
ขอ ๒๖ การยายสังกัดสวนงานวิชาการ
๒๖.๑ นิสิตที่จะยายสังกัดสวนงานวิชาการ ตองเปนนิสิตที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ตรี (๔ ป) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒๖.๑.๑ ไดลงทะเบียนเรียนในสังกัดเดิมมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคเรียน และมี
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๒๖.๑.๒ ไมเคยไดรับอนุมัติใหยายสังกัดมากอน
๒๖.๑.๓ ตองมีระยะเวลาการศึกษาในสังกัดใหม ไมนอยกวา ๒ ปการศึกษาหรือ
๔ ภาคเรียนปกติ
๒๖.๑.๔ ไมเคยถูกลงโทษตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยวินัยนิสิต

- ๑๕ ๒๖.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการยายสังกัด มีดังนี้
๒๖.๒.๑ นิ สิต ยื่ น คํ า รองขอย า ยสัง กัดส ว นงานวิช าการที่สํ า นัก งานสว นงาน
วิชาการ พรอมแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณา
๒๖.๒.๒ การพิจารณาใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการนั้น ๆ
๒๖.๒.๓ ใหสวนงานวิชาการที่อนุมัติใหนิสิตยายสังกัดแจงผลการยายสังกัดให
นิสิตและงานทะเบียนนิสิตทราบ
๒๖.๒.๔ นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหยายสังกัดตองชําระเงินคาธรรมเนียมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
๒๖.๒.๕ การยายสังกัดสวนงานวิชาการ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ขอยายสังกัด
๒๖.๓ นิสิตที่ขอยายสังกัดสวนงานวิชาการจะตองลงทะเบียนเรียนในสวนงานวิชาการที่
เขามาอยางนอย ๒ ภาคเรียนกอนสําเร็จการศึกษา
๒๖.๔ นิสิตที่ยายสังกัดสวนงานวิชาการตองโอนรายวิชาและจํานวนหนวยกิตทั้งหมดที่
เคยไดเรียนมา จะโอนเพียงบางรายวิชาไมได และใหนําหนวยกิตดังกลาวมาคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุก
รายวิชาดวย
ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแตวันที่เขาเรียนในสังกัดสวนงานวิชาการเดิม
ขอ ๒๗ การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท
๒๗.๑ นิสิตซึ่งศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) หรือหลักสูตรที่ไดรับการยกเวน
หนวยกิตจะเปลี่ยนวิชาเอกไมได
๒๗.๒ นิสิตซึ่งศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)
และไมเคยไดรับอนุมัติใหยายสังกัดสวนงานวิชาการ มากอน อาจขอเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโทไดเพียงอยางละ
หนึ่งครั้ง ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรหัวหนาภาควิชาที่เกี่ยวของ
และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและใหหัวหนาสวนงานวิชาการแจงใหงานทะเบียน
นิสิตทราบ
๒๗.๓ นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโทตองชําระเงินคาธรรมเนียมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ ๒๘ การเทียบโอนรายวิชา สําหรับนิสิตโอนยายสถาบัน หรือนิสิตที่ไดศึกษาในสถาบันอื่น
มาแลว หรือนิสิตที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ มีหลักเกณฑ ดังนี้
๒๘.๑ ตองเปนรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอ
เทียบ และตองมีผลการเรียนไมต่ํากวาระดับขั้น C หรือคะแนน ๒.๐๐

- ๑๖ ๒๘.๒ กรณีนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งไดพนสภาพนิสิต แตไดกลับเขามาเรียนใหม
รายวิชาที่นํามาเทียบตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไมเกิน ๕ ป
๒๘.๓ จํานวนหนวยกิตรายวิชาที่มีการเทียบโอนตองไมเกินรอยละ ๔๐ ของจํานวนหนวย
กิต ตามโครงสรางหลักสูตรที่เขาศึกษา และตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยทักษิณไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ของจํานวนหนวยกิตทั้งหลักสูตร
๒๘.๔ การเทียบโอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการและไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงาน
วิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด และใหหัวหนาสวนงานวิชาการแจงผลการเทียบโอนใหสภาวิชาการทราบ ทั้งนี้ตอง
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นในภาคเรียนแรก
๒๘.๕ ไมนําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ย
สะสมรวม ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตวาเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณคาระดับขั้น
เฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเทานั้น
ขอ ๒๙ การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๒๙.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะ
เทียบเทากับมหาวิทยาลัยทักษิณได
๒๙.๒ การรับโอนนิสิตนักศึกษา ตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิ ช าการที่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาขอโอนเข า เรี ย นและต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ ากอธิ ก ารบดี โ ดยเป น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่น ทั้งนี้ให ยึดหลักเกณฑ ดังนี้
๒๙.๒.๑ ตองมีคุณสมบัติตามขอ ๑๐
๒๙.๒.๒ จะตองลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาเดิมมาแลวไมนอยกวา
๒ ภาคเรียน
๒๙.๒.๓ มีรายวิชาที่สามารถเทียบโอนกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณไดไม
นอยกวา ๒๐ หนวยกิต แตไมเกิน ๖๐ หนวยกิต และคาระดับขั้นเฉลี่ยของรายวิชาเหลานี้ตองไมตา่ํ กวา๒.๕๐
๒๙.๓ การสมัครขอโอนยายใหยื่นคํารองถึงมหาวิทยาลัยทักษิณอยางนอย ๒ เดือนกอนวัน
กําหนดลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่จะโอนเขาศึกษา
๒๙.๔ ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาเดิม และตอง
ศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณอยางนอย ๒ ภาคเรียน
๒๙.๕ การเทียบโอนรายวิชาหรือรับโอนรายวิชาตองเปนไปตามขอ ๒๘ และ ขอ ๓๑

- ๑๗ ขอ ๓๐ การยกเวนหนวยกิต มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเวนหนวยกิตใหแกนิสิตไดดังกรณีตอไปนี้
๓๐.๑ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณใหยกเวนหนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีไดทั้งหมด
๓๐.๒ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่นใหยกเวนหนวยกิตของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการที่
หลักสูตรสังกัด
๓๐.๓ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ใหเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณไมนอยกวา ๑๒
หนวยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
๓๐.๔ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไดรับการยกเวนเพิ่มจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชา และคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ
การดําเนินการตามขอ ๓๐.๑ - ๓๐.๔ ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ
การยกเวนหนวยกิตตามขอ ๓๐.๑ – ๓๐.๔ งานทะเบียนนิสิตไมตองบันทึกรายวิชาที่ยกเวน
หนวยกิตในระเบียนนิสิต แตใหระบุวาไดมีการยกเวนหนวยกิตจํานวนกี่หนวยกิต ทั้งนี้ ใหนําจํานวนหนวยกิ
ตรายวิชาที่ยกเวนไปรวมในการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แตไมนํา ไปคํานวณคาคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ขอ ๓๑ การรับโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยอาจรับโอนรายวิชาได ดังนี้
๓๑.๑ รายวิชาที่รับโอนตองเปนรายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ
สถาบันอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเทากับมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแลวไมเกิน ๕ ป
๓๑.๒ รายวิ ช าที่ รั บ โอนต อ งไม ป รากฏอยู ใ นหลั ก สู ต รหนึ่ ง หลั ก สู ต รใดของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๓๑.๓ รายวิชาที่รับโอนตองมีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรภาควิชา คณะกรรมการประจําสวนงาน และ
ไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ
ใหงานทะเบียนนิสิตบันทึกรายวิชาที่รับโอนลงในระบบงานทะเบียน

- ๑๘ ขอ ๓๒ การเทียบประสบการณ มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตใหนําประสบการณจากการ
ปฏิบัติงานของนิสิตมาเทียบโอนประสบการณได ดังนี้
๓๒.๑ ประสบการณที่นํามาเทียบตองเปนประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติงานใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๕ ป
๓๒.๒ การเที ย บรายวิ ช ากั บ ประสบการณ ต อ งได รั บ การเห็ น ชอบ จาก
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชา และคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการที่รายวิชานั้น
สังกัด โดยไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ
๓๒.๓ จํานวนหนวยกิตรวมที่ไดรับจาการเทียบประสบการณตอง ไมเกิน รอยละ
๒๕ ของจํานวนหนวยกิตรวมตามโครงสรางหลักสูตร
นิ สิต ต อ งเสนอหลั ก ฐานที่ ได จ าการปฏิ บัติ ง าน ซึ่ ง มี รายละเอี ยดที่ ระบุถึ ง ประสบการณ
ดังกลาวมากพอตอการพิจารณาเทียบประสบการณกับรายวิ ชาในมหาวิทยาลัย
โดยการรับรองจาก
ผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่นิสิตนําประสบการณมาแสดง
การยื่นคํารองขอเทียบประสบการณใหดําเนินการภายในภาคเรียนแรกของการรายงานตัว
เขาเปนนิสิต
เมื่อไดรับการเทียบรายวิชาแลวใหถือวามหาวิทยาลัยไดยกเวนหนวยกิตในรายวิชาดังกลาว
ตามหลักสูตรนั้น
หมวดที่ ๘
การพนสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสติ การขอสําเร็จการศึกษา และการใหปริญญา
ขอ ๓๓ การพนสภาพนิสิต นิสิตจะพนจากสภาพนิสิต ในกรณีตอไปนี้
๓๓.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ ๓๕
๓๓.๒ หัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดอนุมัติใหลาออก
๓๓.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังตอไปนี้
๓๓.๓.๑ มารายงานตัวเปนนิสิตแตไมขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตามขอ ๑๓
๓๓.๓.๒ มารายงานตัวเปนนิสิตแตไมมาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรก
ที่ตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิต ยกเวนไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด ในกรณีตอไปนี้
(๑) ถูกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขา
รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
(๒) ได รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน

- ๑๙ (๓) เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกิน รอยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้น ตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
๓๓.๓.๓ เมื่อพนกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแลวไมชําระเงินคาบํารุง
มหาวิทยาลัยเพื่อรักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน
๓๓.๓.๔ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามขอ ๑๐ อยางใดอยางหนึ่ง
๓๓.๓.๕ เมื่อคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ํากวา ๑.๕๐
๓๓.๓.๖ เปนนิสิตสภาพรอพินิจที่มีคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๗๕
เปนเวลา ๒ ภาคเรียนที่มีการจําแนกสภาพตอเนื่องกัน
๓๓.๓.๗ เปนนิสิตสภาพรอพินิจเปนเวลา ๔ ภาคเรียนที่มีการจําแนก
สภาพตอเนื่องกัน
๓๓.๓.๘ มีระยะเวลาศึกษาครบตามกําหนดในขอ ๙ แตไมสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร หรือไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐
๓๓.๔ ถูกลงโทษใหออกจากมหาวิทยาลัยตามขอบังคับวาดวยวินัยนิสิต
ขอ ๓๔ การคืนสภาพนิสิต
นิสิตอาจไดรับการอนุมัติใหคืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยตองชําระเงินคาคืนสภาพ
นิสิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๑๕ วัน เนื่องจากพนสภาพนิสิต จากกรณีตอไปนี้
๓๔.๑ ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดใหลาออกไปแลวไม
เกิน ๑๕ วัน
๓๔.๒ ไมลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่ตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
๓๔.๓ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแลวไมชําระเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัย
เพื่อรักษาสภาพนิสิต
ขอ ๓๕ การขอสําเร็จการศึกษา
๓๕.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตตองแจงชื่อตองานทะเบียนนิสิตเพื่อขอสําเร็จ
การศึกษาภายในเวลา ๒ เดือนนับแตวันเปดภาคเรียนนั้น หากพนกําหนดเวลานิสิตตองยื่นคํารองตอนาย
ทะเบียนเพื่อขออนุมัติแจงขอสําเร็จการศึกษาชา ทั้งนี้ตองจายคาปรับขอแจงสําเร็จการศึกษาชาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

- ๒๐ ๓๕.๒ นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาไดตองคุณสมบัติดังนี้
๓๕.๒.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ตองมีเวลาลงทะเบียนเรียนที่
มหาวิทยาลัยทักษิณ ไมนอยกวา ๓ ปการศึกษา
๓๕.๒.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ตองมีเวลาลงทะเบียนเรียนที่
มหาวิทยาลัยทักษิณ ไมนอยกวา ๒ ปการศึกษา
๓๕.๒.๓ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองมีเวลาลงทะเบียน
เรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา
๓๕.๒.๔ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีที่ไดรับการยกเวนหนวยกิต ตองมี
เวลาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา
๓๕.๒.๕ นิ สิ ต ต อ งสอบผ า นและมี ผ ลการประเมิ น โดยสมบู ร ณ ทุ ก
รายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ตองมีคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๓๕.๒.๖ นิ สิ ต ได เ รี ย นครบตามโครงสร า งหลั ก สู ต รที่ ไ ด ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๓๕.๒.๗ นิสิตตองสอบไดวุฒิบัตรเกี่ยวกับทักษะดานคอมพิวเตอร
โดยการทดสอบจากหน ว ยงานที่ ดู แ ลระบบคอมพิ ว เตอรข องมหาวิ ท ยาลัย หรื อหนว ยงานที่ม หาวิท ยาลั ย
มอบหมาย
๓๕.๒.๘ นิสิตตองไดรับวุฒิบัตรการเขารวมหลักสูตรการพัฒนานิสิต
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยมีจํานวนชั่วโมงทุกหลักสูตรรวมกันไมนอยกวาจํานวนชั่วโมงที่สภาวิชาการกําหนด
๓๕.๙ นิสิตตองเปนผูมีความประพฤติดี ไมอยูระหวางการรับโทษทางวินัย
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยวินัยนิสิต
ขอ ๓๖ การอนุมัติใหปริญญา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่เปนไปตามขอ ๓๕ ซึ่งไดแสดงความจํานงขอสําเร็จ
การศึกษา เสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ
ดังตอไปนี้
๓๖.๑ นิสิตผูม ีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตาม
หลักสูตรและไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๓๖.๒ นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองตองสอบได
จํานวนหนวยกิต ครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป)หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต ๓.๒๕ ขึ้นไปไมเคยไดระดับขั้นต่ํากวา C ในรายวิชาใด และไมไดใชสิทธิยกเวนหนวยกิต เทียบโอน
รายวิชา รับโอนรายวิชา หรือเทียบประสบการณ ยกเวน กรณีเขาศึกษาโดยใชวุฒิปริญญาตรีในสาขาอื่น ใหใช
สิทธิยกเวนหนวยกิตไดไมเกิน ๓๖ หนวยกิต

- ๒๑ –
๓๖.๓ นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตองสอบได
จํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต ๓.๖๐ ขึ้นไปไมเคยไดระดับขั้นต่ํากวา C ในรายวิชาใดและไมไดใชสิทธิยกเวนหนวยกิต เทียบ
โอนรายวิชา รับโอนรายวิชา หรือเทียบประสบการณ ยกเวน กรณีเขาศึกษาโดยใชวุฒิปริญญาตรีในสาขาอื่นให
ใชสิทธิยกเวนหนวยกิตไดไมเกิน ๓๖ หนวยกิต
ขอ ๓๗ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
หมวดที่ ๙
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๘ รายวิชาในหลักสูตรที่กําหนดใหผลการประเมินเปนสัญลักษณ S หรือ U อาจให
มีผลการประเมิน เปน VG หรือ G หรือ S หรือ U
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย ดร.จรัญ จันทลักขณา)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ปฏิบัติหนาที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

