
 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วาดวย การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

…………………………… 
 

   เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีตอนิสิต

และเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่           

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 

   ขอ  ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 

   ขอ  ๒ ขอบังคับนี้ ใชแทนขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวย  การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใชสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาที่เร่ิมเขา

ศึกษาต้ังแตภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนไป  
 

   ขอ  ๓ การดําเนินการใด ๆ ที่เกีย่วกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมิไดกําหนดไวใน

ขอบังคับนี้ และมิไดมีขอบังคับ หรือระเบียบอ่ืนใดกําหนดไว ใหนาํเสนอสภาวิชาการพิจารณาเปนรายกรณี 

และแจงผลการพิจารณาใหสภามหาวทิยาลัยทราบในโอกาสแรกที่มกีารประชุมสภามหาวทิยาลัย 
 

   ขอ  ๔ ใหขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ยังคงมีผลบังคับใชกับนิสิตบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษากอนภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๑ จนกวานิสิต

ดังกลาวจะสําเร็จการศึกษาหรือพนจากสภาพนิสิต 
 

   ขอ  ๕ ในขอบังคับนี้ 

   “สวนงาน”  หมายความวา สวนงานตามความในมาตรา ๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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   “สวนงานวิชาการ”  หมายความวา สวนงานของมหาวิทยาลัยซึ่งมีภารกิจหลักดานการ         

จัดการศึกษา ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

   “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

   “คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร”  หมายความวา  คณะกรรมการที่คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยแตงต้ังจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   “หัวหนาภาควิชา”  หมายความวา  หัวหนาภาควิชาหรือผูที่หัวหนาสวนงานมอบหมายให

ปฏิบัติหนาที่ลักษณะเดียวกับหัวหนาภาควิชา 

   “อาจารยประจํา”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการ

สอนและการวิจัย 

   “อาจารยพิเศษ”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงมิไดเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่

มหาวิทยาลัยมอบหมายใหรับผิดชอบสอนและประเมินผลการเรียนรายวิชาหรือบางสวนของรายวิชาใน

หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

   “อาจารยที่ปรึกษา”  หมายความวา  อาจารยประจําที่หัวหนาสวนงานแตงต้ังใหเปนอาจารย

ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต 

   “นิสิต”  หมายความวา  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

   “นายทะเบียน”  หมายความวา  ผูที่มหาวิทยาลัยแตงต้ังใหควบคุมดูแลทะเบียนนิสิตของ

วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย 

   “งานทะเบียนนิสิต”  หมายความวา  หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียน

นิสิตของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย 

   “การลงทะเบียนเรียนรายวชิาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)” หมายความวา การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคเรียนและจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร              

   “การเทียบโอนรายวิชา”  หมายความวา  การนํารายวิชาในหลักสูตรอ่ืนมาเทียบและใชแทน

รายวิชาในหลักสูตรที่นิสิตกําลังศึกษา 

   “การรับโอนรายวิชา”  หมายความวา การรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาเปน

รายวิชาในหลักสูตรที่นิสิตกําลังศึกษา       

   “การเทียบประสบการณ”  หมายความวา  การนําประสบการณจากงานที่ปฏิบัติมาเทียบ

และใชแทนรายวิชาที่เกี่ยวของ 

   “งานรายวิชา”  หมายความวา  การเรียนรายวิชาที่กําหนดตามโครงสรางหลักสูตรซึ่งไมรวม

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
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   “วิทยานิพนธ”  หมายความวา  รายงานทางวิชาการที่นิสิตเรียบเรียงข้ึนจากงานวิจัย             

เพื่อเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามเง่ือนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต                 

ซึ่งเรียกวาดุษฎีนิพนธ 

   “การคนควาอิสระ”  หมายความวา  การศึกษาคนควาโดยใชกระบวนการวิจัยซ่ึงกอใหเกิด

ผลงานทางวิชาการที่เรียกวารายงานการคนควาอิสระ หรือสารนิพนธ หรือภาคนิพนธ เพื่อเสนอเปนสวนหนึ่ง

ของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต  

 
หมวด ๑ 

ประเภทนสิิตและระบบการศึกษา 

   ขอ  ๖ นิสิตแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 

           1๖.๑  นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาตามแผนการผลิต

บัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยปกติเปดเรียนในเวลาราชการ แตในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน

มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเปดเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได 

            2๖.๒  นิสิตภาคพิเศษ หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาเพิ่มเติมจากนิสิต

ภาคปกติตามความตองการของมหาวิทยาลัย โดยปกติเปดเรียนนอกเวลาราชการ แตในกรณีที่มีเหตุผลและ

ความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเปดเรียนในเวลาราชการดวยก็ได 
 

   ขอ  ๗ ระบบการศึกษา   

   ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาใหจัดการศึกษา ดังนี้  

   การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ แบงออกเปน ๒ ภาคเรียน ประกอบดวยภาคเรียนตน 

และภาคเรียนปลาย และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอนโดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของปการศึกษาดวยก็ได 

   การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคพิเศษ แบงออกเปน ๓ ภาคเรียน ประกอบดวย ภาคเรียน

ตน ภาคเรียนปลาย และภาคเรียนฤดูรอน  

   ภาคเรียนตนและภาคเรียนปลายใหมีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไมนอยกวา ๑๘ สัปดาห 

โดยใหมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 

   ภาคเรียนฤดูรอนใหมีจํานวนช่ัวโมงการเรียนในแตละรายวิชาเทากับจํานวนชั่วโมงการเรียน

ในภาคเรียนตนหรือภาคเรียนปลาย 

   การนับระยะเวลาหนึ่งปการศึกษาใหนับชวงเวลาที่มีภาคเรียนตน ภาคเรียนปลาย และ          

ภาคเรียนฤดูรอน ตอเนื่องกัน 
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   ขอ  ๘ “หนวยกิต” หมายถึง หนวยที่แสดงปริมาณการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

            ๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายในชั้นเรียน ไมนอยกวา

สัปดาหละ ๑ ชั่วโมง ในภาคเรียนปกติใหนับเปน ๑ หนวยกิต 

              ๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกปฏิบัติการหรือทดลอง ไมนอยกวาสัปดาห         

ละ ๒ ชั่วโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 

              ๘.๓ รายวิชาการฝกงานหรือการศึกษาภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกงานหรือออกฝก

ภาคสนาม ไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 

           ๘.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่รับมอบหมายที่ใชเวลาทํา

โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 

  ๘.๕ การคนควาอิสระหรือการทําวิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน

สัปดาหละ ๓ ชั่วโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 

 
หมวด  ๒ 

หลักสูตรการศึกษา 
 

   ขอ  ๙ การจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จัดเปน ๔ ประเภทดังนี ้

        ๙.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร          

ไมนอยกวา  ๒๔ หนวยกิต 

        ๙.๒  หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา          

๓๖ หนวยกิต โดยจัดหลักสูตรการศึกษาเปน ๒ แผน คือ  

     ๙.๒.๑  แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ 

ดังนี้ 

                             (๑)  แบบ ก๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดยหลักสูตร

อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนได โดยไมนับหนวยกิต แตตอง

เปนไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และตองมีผลสัมฤทธ์ิตามที่หลักสูตรกําหนด 

                              (๒)  แบบ ก๒ ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และศึกษารายวิชา

อีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

              ๙.๒.๒  แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทํา

วิทยานิพนธ แตตองมีรายวิชาที่เปนการคนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต 

        ๙.๓  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
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  ๙.๔  หลักสูตรปริญญาเอก เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ

ชั้นสูง โดยจัดหลักสูตรการศึกษาเปน ๒ แบบ คือ  

           ๙.๔.๑  แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ

ที่กอใหเกิดความรูใหม โดยหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น

เพิ่มข้ึนได โดยไมนับหนวยกิต แตตองเปนไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และตองมีผลสัมฤทธ์ิตามที่

หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

   (๑)  แบบ  ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา ตอง

ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต 

(๒) แบบ  ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต 

     ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม (๑) และ (๒) จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ

เดียวกัน 

    ๙.๔.๒  แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานพินธที่

มีคุณภาพสูง กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
    (๑)  แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา ตอง

ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

                 (๒)  แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตอง

ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

     ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม (๑) และ (๒) จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ

เดียวกัน 
 

   ขอ  ๑๐   ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากําหนด ดังนี ้

     ๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูงใหใชระยะเวลาการศึกษา ไมเกิน ๓ ปการศึกษา 

  ๑๐.๒  หลักสูตรปริญญาโท ใหใชระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา 

  ๑๐.๓  หลักสูตรปริญญาเอก ใหใชระยะเวลาการศึกษาดังนี้ 

    ๑๐.๓.๑  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอก ใหใชระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา 

    ๑๐.๓.๒  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอก ใหใชระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา 
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หมวด  ๓ 

อาจารยระดับบัณฑิตศกึษา 
 

   ขอ  ๑๑  การแตงต้ังอาจารยระดับบัณฑิตศึกษาใหหนวยงานหรือสวนงานที่รับผิดชอบ

หลักสูตรเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาใหความเห็นชอบ และแตงต้ังโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

    ๑๑.๑  อาจารยประจําหลักสูตร ในแตละหลักสูตรที่เปดสอนตองมีอาจารยประจํา

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา ๕ คน ทั้งนี้ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     ๑๑.๑.๑  หลักสูตรปริญญาโท 

     (๑)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันจํานวนอยางนอย ๓ คน 

  (๒)  อาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธและการคนควาอิสระ แบงเปน  

๒ ประเภท คือ 

  ก.  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ตองเปนอาจารย

ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา  

  ข.  กรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ตองเปนอาจารย

ประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ ไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณ

ในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  (๓)  อาจารยผูสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ตองประกอบดวย

อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาว

ตองมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา     

    อนึ่ง ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ และกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระอาจเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธาน

กรรมการในการสอบ และตองเขาสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระของนิสิตทุกคร้ัง 
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     (๔)  อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทํา

วิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     ๑๑.๑.๒  หลักสูตรปริญญาเอก 

     (๑)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร               

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาศาสตราจารยในสาขาวิชา

นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย ๓ คน 

     (๒)  อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ แบงเปน ๒ ประเภท คือ 

     ก.  ประธานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

     ข.  กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ ตองเปนอาจารยประจํา หรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือ เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ไมตํ่ากวา รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย

ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     (๓)  อาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     อนึ่ง ประธานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธและกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธอาจ

เปนกรรมการสอบดุษฎีนิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการในการสอบ และตองเขาสอบดุษฎีนิพนธ

ของนิสิตทุกคร้ัง 

     (๔)  อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผู ดํารงตําแหนงทางวิชาการไม ตํ่ากวา                    

รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวน

หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     ๑๑.๑.๓  อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง คุณสมบัติใหเปนไปตามขอ ๑๑.๑.๑(๑) 

และ ๑๑.๑.๒(๑) โดยอนุโลม 
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   ขอ  ๑๒  อาจารยที่ปรึกษา มีหนาที่แนะนํา ดูแล และใหคําปรึกษาแกนิสิตเกี่ยวกับการจัด

แผนการเรียน และอ่ืน ๆ 
 

   ขอ  ๑๓ คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   ในแตละหลักสูตรที่เปดสอนระดับบัณฑติศึกษาใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดย

แตงต้ังในรูปของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนอยางนอย ๓ คน และมีคุณสมบัติตามขอ 

๑๑.๑.๑ (๑) และขอ ๑๑.๑.๒ (๑)  

   การแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหหนวยงานที่รับผิดชอบเสนอรายช่ือตอ

คณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบ 

และแตงต้ังโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

   คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร มีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป กรณีที่พนตําแหนงกอน

ครบวาระใหหนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายช่ือตอคณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อนําเสนอ

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังบุคคล

ข้ึนดํารงตําแหนงแทน โดยใหผูที่ไดรับตําแหนงดํารงตําแหนงแทนอยูในวาระเทาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

   คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่ โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาและ

หัวหนาสวนงานที่หลักสูตรสังกัด ดังนี้ 

  (๑)  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

   (๒)  พิจารณากําหนดแผนการเรียนการสอนรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร 

   (๓)  พิจารณาบุคคลเปนผูสอนรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือ

การคนควาอิสระ รวมถึงใหความเห็นชอบชื่อเร่ืองวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

   (๔)  ติดตามประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอน 

   (๕)  พิจารณาเสนอแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควา

อิสระ  

   (๖)  พิจารณาเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสอบปากเปลาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  

   (๗)  ทําหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

   (๘)  ประมวลปญหาจากการดําเนินการและเสนอแนวทางแกไขตอหัวหนาสวนงานท่ี

เกี่ยวของ 
 

   ขอ  ๑๔ คณะกรรมการสอบประมวลความรู 

  ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรูตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กําหนด โดยการเสนอของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ผานความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา และ

หัวหนาสวนงาน 
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  คณะกรรมการสอบประมวลความรู มีหนาที่ดําเนินการสอบและตัดสินผลการสอบประมวล

ความรู ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

   ขอ  ๑๕ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 

   ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กําหนด โดยการเสนอของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ผานความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาและ

หัวหนาสวนงาน  

   คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติมีหนาที่ดําเนินการสอบและตัดสินผลการวัดคุณสมบัติ          

ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวด  ๔ 
การรับเขาเปนนิสิตและสภาพนสิิต 

 

   ขอ  ๑๖ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  ๑๖.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท ผูเขาศึกษาตองเปน

ผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

       ๑๖.๒  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ผู เขาศึกษาตองเปนผู สําเร็จ

การศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และตองมี

คุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   ๑๖.๓  หลักสูตรปริญญาเอก ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือ

เทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมาก หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

   ขอ  ๑๗ การรับเขาเปนนิสิต 

   ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยอาจใชวิธีการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือรับโอนจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือตามโครงการความรวมมือที่ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ หรือโดยวิธีอ่ืน ๆ 

ที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบ 

    ขอ  ๑๘ การข้ึนทะเบียนนิสิต 

    ๑๘.๑  ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตโดยสมบูรณก็ตอเมื่อไดนํา

หลักฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดมารายงานตัวตอนายทะเบียนและไดชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนดแลวเทานั้นเงินคาข้ึนทะเบียนเปนนิสิตจะไมคืนใหไมวากรณีใด 

 



 

- ๑๐ - 

    ๑๘.๒  ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตประเภทใด เพื่อเขาศึกษาใน

หลักสูตรใดของสาขาวิชาในสวนงานใด จะตองข้ึนทะเบียนเปนนิสิตในประเภทหรือหลักสูตรและสาขาวิชา 

ของสวนงานนัน้  

    ๑๘.๓  ผูไดรับการคัดเลือกเขาเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยที่ไดศึกษาครบตาม

หลักสูตรจากสถาบันการศึกษาเดิมแลว แตไมสามารถแสดงหลักฐานใบแสดงคุณวุฒิในการรายงานตัว ใหผู

ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนิสิตนั้นขออนุญาตตออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  

    กรณีผูไดรับการคัดเลือกเขาเปนนิสิตไมไดดําเนินการขออนุญาตผอนผันการสง

เอกสารชาภายในกําหนด ๑๐ วันทําการ ใหนายทะเบียน เพิกถอนการรายงานตัวของบุคคลนั้น              

    เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ตองระบุวนัทีสํ่าเร็จ

การศึกษาอยางชาไมเกิน ๑๒๐ วันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกาํหนดใหเปนวันรายงานตัว  

     ๑๘.๔  ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตแตไมสามารถมาข้ึนทะเบียนเปนนิสิตตาม

วันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เปนอันหมดสิทธิที่จะข้ึนทะเบียนเปนนิสิต เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของให

มหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนวันรายงานตัว 

     ๑๘.๕  ผูไดรับคัดเลือกเขาเปนนิสิตจะข้ึนทะเบียนเปนนิสิตในหลักสูตร/สาขาวิชา

เกินกวาหนึ่งหลักสูตร/สาขาวิชาในปการศึกษาเดียวกันไมได  

 

    ขอ  ๑๙ การเปล่ียนประเภทนิสิต 

   กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชา และหัวหนาสวนงาน อาจอนุมัติใหนิสิตภาคปกติเปล่ียน

ประเภทเปนนิสิตภาคพิเศษ และใหนิสิตภาคพิเศษเปลี่ยนประเภทเปนนิสิตภาคปกติได และแจงใหนาย

ทะเบียนทราบ ทั้งนี้นิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตางๆ รวมทั้งชําระเงินคาบํารุงและ

คาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามประเภทของนิสิตภายหลังจากไดรับอนุมัติใหเปล่ียนประเภทนิสิตแลว   

 

   ขอ  ๒๐ การรับโอนรายวิชา การเทียบโอนรายวิชา และการเทียบประสบการณ  

   นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูงหรือหลักสูตรปริญญาเอกอาจเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับโอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา หรือ

เทียบประสบการณ ในหลักสูตรระดับเดียวกันที่นิสิตไดศึกษามาแลว เพื่อนับเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตราย

วิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานั้นซํ้าอีก รายวิชาที่ขอรับโอนหรือขอเทียบโอน ตอง

เปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน ๕ ป นับจากปที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และรายวิชาที่ขอรับโอน

หรือเทียบโอน จะตองมีระดับข้ันไมตํ่ากวา B (๓.๐๐) ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตที่ขอรับโอนรายวิชา เทียบโอน

รายวิชา และเทียบประสบการณ รวมกันแลวตองไมเกินรอยละ ๔๐ ของจํานวนหนวยกิตงานรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร   

 



 

- ๑๑ - 

    
   ใหงานทะเบียนนิสิตบันทึกรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหรับโอน เทียบโอน หรือเทียบประสบการณ ลง

ในระเบียนการเรียนของนิสิต 

    ๒๐.๑  การรับโอนรายวิชา   

    การพิจารณารับโอนรายวิชามีหลักเกณฑ ดังนี้ 

     ๒๐.๑.๑  เปนรายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืนตามความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

     ๒๐.๑.๒  มีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชา และคณะกรรมการประจําสวนงานที่

หลักสูตรสังกัด และไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ 

    ๒๐.๒  การเทียบโอนรายวิชา   

    การพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่นิ สิตเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือใน

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชา  

คณะกรรมการประจําสวนงาน และไดรับอนุมัติจากหัวหนาของสวนงานที่รายวิชานั้นสังกัดและแจงสภา

วิชาการทราบ ทั้งนี้ รายวิชาที่นํามาเทียบโอนตองมีเนื้อหาวิชาอยูในระดับเดียวกันและมีปริมาณไมนอยกวา

รายวิชาที่ขอเทียบ 

     กรณีตามวรรคหน่ึง ไมนําผลการเรียนรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณคา

ระดับข้ันเฉล่ียสะสมรวม ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตวาเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยให

คํานวณคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเทานั้น 

    ๒๐.๓  การเทียบประสบการณ 

    มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตใหนําประสบการณจากการปฏิบัติงานของนิสิตมาเทียบ

ประสบการณได ดังนี้   

     ๒๐.๓.๑  ประสบการณที่นํามาเทียบตองเปนประสบการณที่ไดจากการ

ปฏิบัติงานในระยะเวลาไมนอยกวา ๘ ป 

     ๒๐.๓.๒  การเทียบรายวิชากับประสบการณตองได รับการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชา และคณะกรรมการประจําสวนงานท่ีรายวิชานั้นสังกัด 

และไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ       

     ๒๐.๓.๓  จํานวนหนวยกิตรวมที่ไดรับจากการเทียบประสบการณตองไมเกิน 

รอยละ ๒๕ ของจํานวนหนวยกิตรวมตามโครงสรางหลักสูตร 

    นิสิตตองเสนอหลักฐานที่ไดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดที่ระบุถึงประสบการณ

ดังกลาวมากพอตอการพิจารณาเทียบประสบการณกับรายวิชาในมหาวิทยาลัย โดยการรับรองจาก

ผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่นิสิตนําประสบการณมาแสดง 

 



 

- ๑๒ - 

 

   การยืน่คํารองขอเทยีบประสบการณใหดําเนนิการภายในภาคเรียนแรกของการรายงานตัวเขา

เปนนิสิต เมื่อไดรับการเทียบรายวิชาแลวใหถือวามหาวทิยาลัยไดยกเวนการเรียนรายวิชาดังกลาว โดยไมนาํผลการ

เรียนรายวิชาที่เทียบประสบการณมาคํานวณคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมรวม ทั้งนี ้ใหระบุในระเบียนนิสิตเปนรายวิชา

เทยีบประสบการณ 

   ขอ  ๒๑  การเปล่ียนวิชาเอกหรือสาขาวิชา และการเปล่ียนแผนการศึกษา 

    ๒๑.๑ นิสิตที่เขาศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาใดถามีความประสงคจะเปล่ียนวิชาเอก

หรือสาขาวิชาที่ศึกษาใหกระทําโดยการสอบคัดเลือกใหม 

                    ๒๑.๒  ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตที่เปล่ียนวิชาเอก หรือสาขาวิชาใหนับต้ังแตเร่ิมตน

เขาศึกษาในวิชาเอกหรือสาขาวิชาใหม 

          ๒๑.๓  กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชาและหัวหนาสวนงานที่หลักสูตรสังกัด อาจ

อนุมัติใหนิสิตเปล่ียนแผนการศึกษาไดและแจงใหนายทะเบียนทราบ 
 

   ขอ  ๒๒  การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

           ๒๒.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองและกําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณได 

           ๒๒.๒ การรับโอนตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลว

ไมนอยกวา ๑ ภาคเรียน 

                    ๒๒.๓ ผูที่จะขอโอนตองยื่นคํารองถึงมหาวิทยาลัยทักษิณอยางนอย ๒ ภาคเรียน กอน

สําเร็จการศึกษา 

                    ๒๒.๔ ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตหรือนักศึกษาที่รับโอนใหนับต้ังแตเร่ิมเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเดิม 

                    ๒๒.๕  การเทียบโอนรายวิชาอาจกระทําได  ตามขอ ๒๐ 

        การโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ไมสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

 

 

 
 

 

 



 

- ๑๓ - 

 
หมวด  ๕ 

การลงทะเบยีน 
 

    ขอ  ๒๓ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให รับนิ สิตหรือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเปนนิสิตลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยเพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดได โดยตองชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการเก็บ

เงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หัวหนาภาควิชาและหัวหนาสวนงานที่รายวิชานั้นสังกัด  
 

    ขอ  ๒๔ หัวหนาสวนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

หัวหนาภาควิชา อาจพิจารณาอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไมใชนิสิตลงทะเบียนศึกษารายวิชาโดยไมนับหนวย

กิตไดแตบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติตามขอ ๑๖ และตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย เชนเดียวกับนิสิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งตองชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการ

เก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 
 

   ขอ  ๒๕  นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่ไดลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลวไม

นอยกวา ๒ ภาคเรียน อาจลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่

มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อนํามาเทียบโอนหรือนํามาเปนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิตในหลักสูตรทีน่สิิตศึกษาอยูได 

โดยตองดําเนินการดังนี้  

    ๒๕.๑  นิสิตตองยื่นคํารองตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณารายวิชาที่นิสิต

ลงทะเบียนศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยแนบรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ประกอบการพิจารณาดวย ทั้งนี้รายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนศึกษานั้นตองมีเนื้อหาเหมือนหรือใกลเคียงกันกับ

รายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

    ๒๕.๒ ในภาคเรียนใดที่นิสิตไปลงทะเบียนศึกษารายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยไมลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณเลย นิสิตจะตองดําเนินการ

รักษาสภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณดวย มิฉะนั้นนิสิตจะพนสภาพการเปนนิสิต ตามขอ ๔๒.๒.๒ 

    ๒๕.๓  เมื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ลงทะเบียนศึกษารายวิชาไดประมวลผลการศึกษาเรียบรอยแลวใหนิสิตแจงผลการศึกษาเปนลายลักษณ

อักษร ซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้นตอนายทะเบียนมหาวิทยาลัยทักษิณโดยตรง 

    ๒๕.๔  การลงทะเบียนศึกษารายวิชาของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณในมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนจะตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ดวย 

    เมื่อหัวหนาสวนงานอนุมัติแลวใหแจงนายทะเบียนทราบ   



 

- ๑๔ - 

  

    ขอ  ๒๖ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและการลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

    ๒๖.๑  กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน แตละภาคเรียน ใหเปนไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

    ๒๖.๒  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษา       

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นิสิตผูใดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ ภายหลังจากวันที่

มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

    ๒๖.๓  ผูที่ ข้ึนทะเบียนเปนนิสิตในภาคเรียนใด ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน    

ภาคเรียนนั้น โดยมีจํานวนหนวยกิตไมตํ่ากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    ๒๖.๔ นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคเรียนใดภายใน

กําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะไมมีสิทธิเรียนในภาคเรียนนั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณี

พิเศษจากหัวหนาของสวนงานที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณภายใน 

๑๔ วัน นับจากวันเปดภาคเรียนปกติหรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน 

    ๒๖.๕  นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาในการเลือกเรียนวิชาใดๆ  

ในแตละภาคเรียนกอนการลงทะเบียนรายวิชา ถารายวิชาในหลักสูตรมีขอกําหนดวาตองเรียนวิชาอ่ืนกอน

หรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียนและสอบไดรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียน

รายวิชานั้นได 

    ๒๖.๖  การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระนิสิตดําเนินการไดเมือ่ไดรับ

อนุมัติชื่อเร่ืองและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

หลักสูตรแลว ทั้งนี้การสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระจะดําเนินการไดเมื่อนิสิตไดลงทะเบียน

วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระแลวเทานั้น 

    ๒๖.๗  จํานวนหนวยกิตแตละภาคเรียน 

     ๒๖.๗.๑  นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธหรือการ

คนควาอิสระ แตละภาคเรียนตามประเภทนิสิต ดังนี้  

     (๑)  นิสิตภาคปกติ จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต 

     (๒)  นิสิตภาคพิเศษ จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน ๙ หนวยกิต  

ในภาคเรียนปกติ และไมเกิน ๖ หนวยกิตในภาคเรียนฤดูรอน 

                (๓)  นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการ

คนควาอิสระ ในแตละภาคเรียนโดยใชจํานวนหนวยกิตนอยกวาที่กําหนดในหลักสูตร และสามารถลงทะเบียน

วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระซํ้าเพื่อใหไดหนวยกิตรวมไมนอยกวาที่กําหนดในหลักสูตร ทั้งนี้ใหเปนไป

ตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดตกลงกับนายทะเบียนไว  

 

 



 

- ๑๕ – 

 

     ๒๖.๗.๒  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ

ที่มีจํานวนหนวยกิตรวมนอยกวาหรือมากกวาเกณฑที่กําหนดในหัวขอ ๒๖.๗.๑ (๑) และ (๒) ใหอยูในดุลย

พินิจและการอนุมัติของหัวหนาของสวนงานที่หลักสูตรสังกัด แลวแจงนายทะเบียนทราบ 

    ๒๖.๘  ในกรณีที่มีความจาํเปน หวัหนาของสวนงานทีห่ลักสูตรสังกดั อาจอนุมัติใหนิสิต

ภาคปกติลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีจ่ัดสําหรับนิสิตภาคพิเศษไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ทัง้นีน้ิสิตตองชาํระเงินคาลงทะเบียนรายวิชานัน้ เชนเดียวกบันิสิตภาคพิเศษ และนิสิตภาคพเิศษจะ

ลงทะเบียนรายวิชาทีจ่ัดสําหรับนิสิตภาคปกติไดโดยชําระเงนิคาลงทะเบียนในอัตราภาคพิเศษ 

    ๒๖.๙  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญา

ตรีไดโดยไมนับหนวยกิต ทั้งนี้รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีนั้นไมนับเปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีใหใชระเบียบ

และขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีในสวนที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียนเรียน การขอถอน การ

ขอเพิ่ม การวัดและประเมินผลสําหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม  
 

   ขอ  ๒๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต ตองดําเนินการดังนี้ 

    ๒๗ .๑  ได รับความเห็นชอบจากอาจารย ผูสอนรายวิชานั้นโดยได  ชําระคา        

หนวยกิตตามระดับของหลักสูตรที่นิสิตกําลังศึกษาและตามประเภทนิสิต และใหนิสิตระบุในการลงทะเบียน

วาเปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต  

    ๒๗.๒  ใหหนวยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนลงในระเบียน (Record) ตรง

ชองผลการเรียนรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตนั้นวา “ADU” เฉพาะผูที่มีเวลาเรียนไมนอยกวา

รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นเทานั้น โดยใหอาจารยผูสอนระบุลงในใบสงผลการเรียนวา

มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐   

    ๒๗ .๓   มหาวิทยาลัยอาจอนุมั ติใหบุคคลภายนอกใด  ๆ  ที่ ไม ใชนิ สิตของ

มหาวิทยาลัยเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษ โดยไมนับหนวยกิตได แตบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและมีพื้น

ความรูการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ 

เชนเดียวกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ และจะตองชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนิสิตภาคพิเศษ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

    ขอ  ๒๘  การถอนหรือเพิ่มรายวิชา 

     ๒๘.๑  การถอนหรือเพิ่มรายวิชา ตองดําเนนิการใหเสร็จส้ินภายใน ๑๔ วันนับจาก

วันแรกของการเปดภาคเรียนตนหรือภาคเรียนปลาย และภายใน ๗ วนันับจากวันแรกของการเปดภาคเรียน

ฤดูรอน 

 

 



 

- ๑๖ - 

 

                 ๒๘.๒  การถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามขอ ๒๘.๑ ตองไดรับอนุมัติจาก

หัวหนาของสวนงานที่นิสิตสังกัดอยางนอย ๕ วันทําการกอนวันแรกของการสอบปลายภาคตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด และใหหัวหนาสวนงานแจงนายทะเบียนทราบในวันทําการถัดไป 
 

    ขอ  ๒๙ การขอคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

     ๒๙.๑  รายวิชาใดที่มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนทั้งภาคเรียนนิสิต            

ผูลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นมีสิทธิขอคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวไดเต็มจํานวน 

     ๒๙.๒  นิสิตที่ขอถอนรายวิชาใดภายในสัปดาหที่ ๒ ของภาคเรียนปกติ หรือภายใน

สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน มีสิทธิขอคืนเงินคาลงทะเบียนรายวิชานั้นไดเต็มจํานวน 

     ๒๙.๓  นิสิตที่ขอถอนรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอ ๒๙.๒ ไมมีสิทธิ

ขอคืนเงินคาลงทะเบียนเรียน  
 

    ขอ  ๓๐ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต 

    ๓๐.๑  นิสิตที่ยังไมสําเร็จการศึกษาไมวากรณีใด ๆ ตองลงทะเบียนเรียนหรือชําระ     

คารักษาสภาพนิสิต พรอมชําระคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    ๓๐.๒  นิสิตตองดําเนินการชําระคารักษาสภาพนิสิตใหแลวเสร็จภายในภาคเรียน

นั้นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

    ขอ  ๓๑ การลาพักการเรียน 

     ๓๑.๑  นิสิตอาจยืน่คํารองขอลาพักการเรียนตอหวัหนาของสวนงานทีห่ลักสูตร

สังกัดไดในกรณีตอไปนี้ 

    ๓๑.๑.๑  ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศหรือไดรับทุนอ่ืนใด

ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

    ๓๑.๑.๒  เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินกวารอยละ ๒๐ ของ

เวลาเรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้นตามคําส่ังแพทยโดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการ

หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ซึ่งเปนเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข

กําหนด 

    ๓๑.๑.๓  ถูกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียก

เขารับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพลหรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอ่ืน 

    ๓๑.๑.๔  มีความจําเปนสวนตัว ในกรณีนี้นิสิตตองเรียนในมหาวิทยาลัย

มาแลวอยางนอย ๑ ภาคเรียน 

 

 



 

- ๑๗ – 

 

   ๓๑.๒  การลาพักการเรียน จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทาง

วิชาการ หัวหนาภาควิชา และไดรับอนุมัติจากหัวหนาของสวนงานที่หลักสูตรสังกัดและแจงใหนายทะเบียน

ทราบ ทั้งนี้ตองดําเนินการใหเสร็จส้ินกอนปดภาคเรียนนั้นๆ 

   ๓๑.๓  การลาพักการเรียนใหอนุมัติไดคร้ังละไมเกิน ๑ ภาคเรียน ถานิสิตยังมีความ

จําเปนตองลาพักการเรียนตอไปอีกใหยื่นคํารองขอลาพักใหม 

   ๓๑.๔  ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียน

รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 

   ๓๑.๕  ในระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นิสิตตองชําระคารักษาสภาพนิสิต

และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ เพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย 
 

   ขอ  ๓๒ การลาออก 

   นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนิสิตของมหาวทิยาลัยใหยืน่คํารองผานอาจารยที่

ปรึกษาทางวิชาการและหัวหนาภาควิชา เพื่อเสนอหัวหนาของสวนงานทีห่ลักสูตรสังกัดพิจารณาอนุมัติ และ

แจงใหนายทะเบียนทราบ 
 

หมวดที่  ๖ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

   ขอ  ๓๓ ใหผูสอนจัดประเมินผลการเรียนระหวางภาคเรียน และมีการวัดผลเม่ือส้ินสุดภาค

เรียนอยางนอยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง เพื่อประเมินผลการศึกษา และใหดําเนินการสงผลการประเมินผล

การศึกษาตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 

   ขอ  ๓๔ การมีสิทธิเขาสอบ 

             นิสิตจะตองมเีวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทัง้หมดของ

รายวิชานัน้ จงึจะมีสิทธิไดรับผลการเรียนรายวิชานัน้  
 

   ขอ  ๓๕ ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา  

    ๓๕.๑  ถาหลักสูตรไมกําหนดเปนอยางอ่ืนใหประเมนิผลการเรียนรายวชิาเปนระดับ

ข้ันโดยมีความหมายและคาระดับข้ัน ดังนี ้

 

 

 

 

 



 

 

- ๑๘ – 

 
 

    ระดับขั้น    ความหมาย  คาระดับขั้น 
         A                ดีเยี่ยม  ๔.๐ 

         B+                ดีมาก  ๓.๕ 

         B                ดี  ๓.๐ 

         C+                ดีพอใช  ๒.๕ 

         C                พอใช  ๒.๐ 

         D+                ออน  ๑.๕ 

         D                ออนมาก  ๑.๐ 

           F               ตก                ๐.๐ 
 
  ๓๕.๒  กรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไมมีการประเมินผลเปนระดับข้ัน ใหรายงานผลเปน

สัญลักษณและมีความหมาย ดังนี้ 
 

       สัญลักษณ                       ความหมาย 
              AUD                            การเรียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

               W               การถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw) 

                               VG                     ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับดีมาก  

                   (Very Good)  

                        G               ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับดี 

     (Good) 

                         S               ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับเปนที่ 

    พอใจ (Satisfactory) 

     U                ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับไมเปนที ่

                                              พอใจ (Unsatisfactory)  

    I                การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

    IP                ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น  

                                (In Progress) 

   รายวิชาที่ตองใหสัญลักษณ VG, G , S, U  และ  IP ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน

หลักสูตร  หรือตามที่สภาวิชาการกําหนด 

 

 



 

- ๑๙ – 

 

   ๓๕.๓  นอกจากการแสดงผลการประเมินผลเปนระดับข้ันตามขอ ๓๕.๑ หรือเปน

สัญลักษณตามขอ ๓๕.๒  แลวใหใชเคร่ืองหมายกํากับผลการเรียนรายวิชาตามความจําเปน ดังนี้ 
 

          เครื่องหมาย             ความหมาย 
      #                           รายวิชาที่ไมคํานวณคาระดับข้ัน 

      # #                        รายวิชาที่ไดรับเทียบประสบการณ 

      *                           รายวิชาที่เทียบโอนจากหลักสูตรอ่ืน 

         **                          รายวิชาที่รับโอนจากสถาบันอ่ืน 

                         ***                                                 รายวิชาทีล่งทะเบียนเรียนแทน 
 

  ๓๕.๔  การใหระดับข้ัน  F    

  อาจารยผูสอนใหระดับข้ัน  F ในกรณีตอไปนี้ไดดวย 

   ๓๕.๔.๑  นิสิตลงทะเบียนแลวไมเขาช้ันเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียนไม

ครบตามเกณฑในขอ ๓๔ 

    ๓๕.๔.๒  นิสิตทุจริตในการสอบ โดยมีหลักฐานการทุจริต ทั้งนี้ไมตองรอผล

การลงโทษทางวินัยนิสิต 

    ๓๕.๔.๓  นิสิตที่ไดรับการใหสัญลักษณ I ตามขอ ๓๕.๕.๑ แตมิไดขอ

ประเมินผลเพื่อแกสัญลักษณ I ใหเสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไปที่นิสิตมีสิทธิและใชสิทธิลงทะเบียน 

   ๓๕.๕  การใหสัญลักษณ  I  ในรายวิชาใด กระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

               ๓๕.๕.๑  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ ตามขอ ๓๔ แตมิไดสอบเพราะปวย

หรือเหตุสุดวิสัยและไดรับอนุมัติจากหัวหนาของสวนงานที่หลักสูตรสังกัด 

                   ๓๕.๕.๒  อาจารยผูสอน ประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และ

หัวหนาของสวนงานที่หลักสูตรสังกัด เห็นสมควรใหรอผลการศึกษา   

           นิสิตที่ไดรับสัญลักษณ I ตามขอ ๓๕.๕.๑ ตองขอรับการประเมินเพื่อเปล่ียนสัญลักษณ  

I ใหเสร็จส้ิน เพื่อใหอาจารยผูสอนรายงานผลการประเมินไดภายในภาคเรียนถัดไปที่นิสิตใชสิทธิลงทะเบียน

เรียน หากพนกําหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ I เปนระดับข้ัน F ทันที 

           กรณีมีนิสิตไดรับสัญลักษณ I ตามขอ ๓๕.๕.๒ ในรายวิชาใด ใหอาจารยผูสอนรายวิชา

นั้นรายงานผลการประเมินในภาคเรียนถัดไปที่นิสิตใชสิทธิการลงทะเบียนเรียน 

         ๓๕.๖  การใหสัญลักษณ W ในรายวิชาใด กระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

           ๓๕.๖.๑  นิสิตไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น ตามขอ ๒๘.๒ 

                                      ๓๕.๖.๒  นิสิตไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียน ตามขอ ๓๑ 

                   ๓๕.๖.๓  นิสิตถูกส่ังพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 

               



 

- ๒๐ - 
 

     ๓๕.๖.๔  นิสิตที่ไดรับสัญลักษณ I ตามขอ ๓๕.๕.๑ และครบกําหนดเวลา

ของการเปล่ียน I แลวแตการปวยหรือเหตุสุดวิสัยยังไมส้ินสุด                 

           ๓๕.๗  การใหสัญลักษณ AUD ในรายวิชาใด กระทําไดในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติให

ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นโดยไมนับหนวยกิตตามขอ ๒๗ 

           ๓๕.๘  การใหสัญลักษณ IP กระทําไดในรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรหรือตามที่สภา

วิชาการกําหนด ทั้งนี้เมื่อส้ินสุดภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ใหอาจารยผูสอนสงผลการ

ประเมินเปนสัญลักษณ IP เขาระบบงานทะเบียนนิสิต และสงผลการประเมินอีกคร้ังเปนระดับข้ันหรือ

สัญลักษณกอนส้ินสุดระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดการใหสัญลักษณ IP 
 

    ขอ  ๓๖ การประเมนิผลการสอบพิเศษ  

   นอกจากการศึกษารายวิชาแลวนิสิตจะตองสอบผานการสอบพิเศษตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ไดแก การสอบภาษา (Language Examination) การสอบประมวลความรู (Comprehensive 

Examination) และการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกลาว

ใหใชสัญลักษณ ดังนี้ 
 

    สัญลกัษณ                    ความหมาย 
     VG                                           ผานระดับดีมาก(Very Good) 

     G  ผานระดับดี (Good) 

            P  ผาน (Pass) 

              F  ไมผาน (Fail) 
 

    ขอ  ๓๗ การประเมนิคุณภาพวทิยานพินธหรือการคนควาอิสระ 

   การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ   

   เมื่อเสร็จส้ินการสอบปากเปลาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระใหคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระประเมินคุณภาพวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระและการสอบปากเปลา

วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระโดยใชสัญลักษณ ดังนี้ 
 

     สัญลกัษณ          ความหมาย  
        VG  ผานระดับ ดีมาก (Very Good) 

      G  ผานระดับดี (Good) 

         P  ผาน (Pass) 

         F  ไมผาน (Fail) 

    ใหนายทะเบียนบันทึกผลการประเมินคุณภาพวทิยานพินธหรือการคนควาอิสระในใบ

แสดงผลการเรียน 



 

- ๒๑ – 

 

   ขอ  ๓๘  การนับจํานวนหนวยกิต เพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ย 

     ๓๘.๑  การนับจํานวนหนวยกิต เพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับข้ันเฉล่ียในภาค

เรียนใด ใหนับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ันซึ่งไมมีเคร่ืองหมายกํากับ โดยรวม

รายวิชาที่นิสิตไดรับสัญลักษณ I หรือ IP ในภาคเรียนกอนหนาและไดผลการประเมินเปนระดับข้ันในภาค

เรียนนั้น   

    ๓๘.๒  การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักสูตร

ใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่ไดระดับข้ัน D ข้ึนไป 

    ๓๘.๓  คาระดับข้ันเฉล่ียรายภาคเรียนใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาค

เรียนนั้น โดยนําผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาเปนตัวต้ัง หารดวยจํานวน

หนวยกิต ตามขอ ๓๘.๑  

    ๓๘.๔  คาระดับข้ันเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตต้ังแตเร่ิมเขา

เรียนจนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยนําผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละ

รายวิชาที่เรียนทั้งหมดเปนตัวต้ัง หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด 

    ๓๘.๕  ในภาคเรียนที่นิสิตไดสัญลักษณ I หรือสัญลักษณ IP ใหคํานวณคาระดับข้ัน

เฉล่ียรายภาคเรียน โดยไมนับรายวิชาที่ได สัญลักษณ I หรือสัญลักษณ IP  

     ๓๘.๖  รายวิชาที่ไดสัญลักษณ I หรือ IP ไมนําไปแสดงในใบแสดงผลการเรียนแต

จัดเก็บไวในระเบียนวิชาเรียนของนิสิต 
 

   ขอ  ๓๙  การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน 

   รายวิชาใดที่นิสิตไดระดับข้ันตํ่ากวา C นิสิตตองลงทะเบียนเรียนซํ้า หรือเลือกเรียนรายวิชา

อ่ืนในระดับช้ันปและหมวดวิชาเดียวกัน ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการและประธาน

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาและไดรับอนุมัติจากหัวหนา

ของสวนงานที่หลักสูตรสังกัด กอนการลงทะเบียนเรียน 
 

   ขอ  ๔๐  การทุจริตในการสอบ 

              นิสิตทีทุ่จริตในการสอบใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการตามขอบังคับมหาวทิยาลัยทกัษิณ  

วาดวยวนิัยนสิิต 
 

   ขอ  ๔๑  การคืนสภาพนิสิต 

   นิสิตอาจไดรับการอนุมัติใหคืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยตองชําระเงินคาคืนสภาพนิสิต

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๑๕ วัน เนื่องจากพนสภาพนิสิต จากกรณีตอไปนี้ 
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    ๔๑.๑  ไดรับอนุมัติจากหัวหนาของสวนงานที่นิสิตสังกัดใหลาออกไปแลวไมเกิน 

๑๕ วัน 

         ๔๑.๒  ไมลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่ตองข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 

    ๔๑.๓  เมื่อพนกําหนดเวลาหน่ึงภาคเรียนแลวไมชําระเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อ 

รักษาสภาพนิสิต 
 

   ขอ  ๔๒  การพนจากสภาพนิสิต 

       นิสิตจะตองพนจากสภาพนสิิตในกรณีดังตอไปนี้ 

    ๔๒.๑  ไดรับอนุญาตใหลาออกตามขอ ๓๓ 

      ๔๒.๒  ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีตอไปนี้ 

     ๔๒.๒.๑  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกที่ข้ึนทะเบยีนเปนนิสิต  

ตามขอ๑๘ 

     ๔๒.๒.๒  เมื่อพนกาํหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแลว ไมชาํระเงินเพื่อรักษา

สภาพนิสิตตามขอ ๓๐    

     ๔๒.๒.๓  ขาดคุณสมบัติ อยางใดอยางหนึ่ง ตามขอ ๑๖  

     ๔๒.๒.๔  ไดรับคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมตํ่ากวา ๒.๗๕ ในการประเมินผลทุก

ส้ินภาคเรียน 

     ๔๒.๒.๕  ไดรับคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมตํ่ากวา ๓.๐๐ เม่ือเรียนครบตาม

ระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๐ 

     ๔๒.๒.๖  หมดระยะเวลาการศึกษาตามขอ ๑๐ 

     ๔๒.๒.๗  สอบประมวลความรูเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

จํานวน ๓ คร้ัง แลวไมผาน 

     ๔๒.๒.๘  สอบวัดคุณสมบัติเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

จํานวน ๓ คร้ัง แลวไมผาน 

     ๔๒.๒.๙  ถูกลงโทษถึงที่สุดใหไลออก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  

วาดวยวินัยนิสิต 
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หมวด  ๗ 

การสอบพิเศษและการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
 

    ขอ  ๔๓  การสอบภาษา 

        ๔๓.๑  นิสิตหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกตองสอบผานการสอบ

ภาษา (Language Examination) ที่ไมใชภาษาประจําชาติของตนอยางนอยหนึ่งภาษา การกาํหนดภาษาที่

จะสอบใหอยูในดุลพนิิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาและ

การอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนิสิตปริญญาเอกที่สอบผานการสอบภาษาจากสถาบันภาษาที่

มหาวิทยาลัยรับรอง ตามเกณฑที่มหาวทิยาลัยกาํหนดอาจไดรับการยกเวนการสอบภาษาตามความในวรรค

หนึง่ได 

       ๔๓ .๒   ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตง ต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบภาษา

ประกอบดวยบุคคลที่เหมาะสมเปนไปตามเกณฑการสอบภาษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อดําเนินการจัด

สอบและควบคุมการสอบใหไดมาตรฐาน 

       ๔๓ .๓   การดําเนินการสอบภาษาให เปนไปตามเกณฑและประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

              ๔๓.๔  มหาวิทยาลัยอาจยกเวนใหนิสิตหลักสูตรปริญญาโท ไมตองสอบภาษาได

ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

                  ๔๓.๔.๑ นิสิตสอบผานการสอบภาษา ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

จากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

                             ๔๓.๔.๒  นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาที่ไมใชภาษาประจําชาติของ

ตน โดยมีเวลาเรียนสัปดาหละไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง โดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

หัวหนาภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตและไดรับการประเมินผลการ

เรียนระดับข้ัน S ข้ึนไป 

                              ๔๓.๔.๓  นิสิตที่ศึกษาหลักสูตรวิชาหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไมใชภาษา

ประจําชาติของตน ซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับการอาน และการใชภาษาไมนอยกวา ๘ หนวยกิต 
 

   ขอ  ๔๔  การสอบประมวลความรู และการสอบวัดคุณสมบัติ 

    ๔๔.๑  นิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ และแผน ข หรือนิสิตหลักสูตร

ปริญญาเอกที่หลักสูตรกําหนดใหสอบประมวลความรูจะตองสอบผานการสอบประมวลความรู  

(Comprehensive Examination) นิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๑ และนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก

ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
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    ๔๔.๒  การสอบประมวลความรู และการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามเกณฑ

และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

   ขอ  ๔๕  การทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ และการสอบวิทยานิพนธหรือคนควา

อิสระใหเปนไปตามเกณฑและประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย 

 
หมวด ๘ 

การขอรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตร และการใหปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
 

   ขอ  ๔๖  การขอสําเร็จการศึกษา  

    ๔๖.๑  การสําเร็จการศึกษา นิสิตตองแจงชื่อตองานทะเบียนนิสิตเพื่อขอสําเร็จ

การศึกษาภายในเวลา ๒ เดือนนับแตวันเปดภาคเรียนนั้น หากพนกําหนดเวลานิสิตตองยื่นคํารองตอนาย

ทะเบียนเพื่อขออนุมัติแจงขอสําเร็จการศึกษาชา ทั้งนี้ตองจายคาปรับขอแจงสําเร็จการศึกษาชาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

    ๔๖.๒  นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     ๔๖.๒.๑   คุณสมบัติทั่วไป 

     (๑)  มีเวลาเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมนอยกวา ๒ ภาคเรียน 

     (๒)  เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และไดคาระดับ 

ข้ันเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา ๓.๐๐  

                    (๓)  มีความประพฤติดี 

     ๔๖ .๒ .๒  คุณสมบัติของนิ สิตผูขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหเปนไปตามขอ ๔๖.๒.๑ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 

     ๔๖.๒.๓  คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต  แผน  ข 

     (๑)  สอบผานการสอบภาษาตามขอ ๔๓.๑ หรือไดรับการยกเวน 

ตามขอ ๔๓.๔  

                 (๒)  สอบผานการสอบประมวลความรูตามขอ ๔๔.๑ 

                  (๓)  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 

                 (๔)  เสนอสารนิพนธหรือภาคนิพนธหรือรายงานการคนควาอิสระตาม 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

                 (๕)  สอบผานการสอบปากเปลา สารนิพนธหรือภาคนิพนธ หรือรายงาน 

การคนควาอิสระ 
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                  (๖)  สงสารนิพนธหรือภาคนิพนธ หรือรายงานการคนควาอิสระฉบับ

สมบูรณ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

                        ๔๖.๒.๔ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก  

แบบ ก๑ 

                                              (๑)  สอบผานการสอบภาษาตามขอ ๔๓.๑ หรือไดรับการยกเวนตาม 

ขอ ๔๓.๔ 

                                              (๒)  สอบผานการสอบปากเปลาวิทยานพินธ 

                                              (๓)  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติตามขอ ๔๔ 

                                               (๔)  เสนอวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

                                                 (๕)  สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

                                               (๖)  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของผลงาน ไดรับการยอมรับให

ตีพิมพ  ในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

(Proceedings)                                        

                                             (๗)  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 

                  ๔๖.๒.๕  คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก   

แบบ ก ๒ 

                                              (๑)  สอบผานการสอบภาษาตามขอ ๔๓.๑ หรือไดรับการยกเวนตาม 

ขอ ๔๓.๔ 

                                              (๒)  สอบผานการสอบประมวลความรูตามขอ ๔๔ 

                                            (๓)  ไดรับผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธและการสอบปากเปลา

วิทยานิพนธในระดับผาน 

                                             (๔)  สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

                                          (๕)  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงาน ไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

(Proceedings) 

                                      (๖)  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 

                   ๔๖.๒.๖  คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

                        (๑)  สอบผานการสอบภาษา ตามขอ ๔๓.๑ 

                       (๒)  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ  ตามขอ ๔๓.๔ 

                      (๓)  เสนอวิทยานิพนธตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

                      (๔)  สอบผานการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ 
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                    (๕)  สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

                   (๖)  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับให

ตีพิมพ ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกซ่ึงเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นรวม

กล่ันกรองกอนการตีพิมพ 

๗)  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด                                        (
 

   ขอ  ๔๗  การใหปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ยื่นความจํานงขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร        

ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๔๖.๒ ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
 

   ขอ  ๔๗  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  

 

      ประกาศ ณ วันที ่๒๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

                                           
            (ศาสตราจารย ดร.จรัญ  จันทลักขณา) 
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