
 
 
 
 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 

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

 

 เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ เปนระบบ มีประสิทธิภาพ  
และเกิดประโยชนตอนิสิต และเปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ. 2565 จึงเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษา
ระดบับัณฑิตศึกษา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑      
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที ่๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที ่๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงมีมตอิอกขอบังคับ
ไวดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑  ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2566” 

 ขอ ๒   ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใชสําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เริ่มเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2566 เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
ฉบับลงวนัที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  

 ขอ 4 การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งไมไดกําหนดไวใน              
ขอบังคับน้ี และไมไดมีขอบังคับหรือระเบียบอ่ืนใดกําหนดไว ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเปนรายกรณี 
และแจงผลการพิจารณาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 ขอ 5 ในขอบังคับนี ้
  “สวนงานวิชาการ” หมายความวา สวนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลักดานการจัด
การศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
  “อธิการบด”ี หมายความวา อธกิารบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  “หัวหนาสวนงานวิชาการ” หมายความวา หัวหนาสวนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลัก    
ดานการจัดการศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 



๒ 

  “ประธานสาขาวิชา” หมายความวา ประธานสาขาวิชาที่หัวหนาสวนงานวิชาการมอบหมาย     
ใหปฏิบัติหนาทีล่ักษณะเดียวกับหัวหนาภาควชิา 
  “นิสิต” หมายความวา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและใหหมายความรวมถึงนิสิตนักศึกษา
จากสถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  “นายทะเบียน” หมายความวา ผูที่มหาวิทยาลัยแตงต้ังใหควบคุม ดูแลทะเบียนนิสิตของ
วิทยาเขตหรือของมหาวทิยาลยั 
  “งานทะเบียนนิสิต” หมายความวา หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียนนิสิต
ของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลยั 
  “วิทยานิพนธ” หมายความวา รายงานทางวิชาการท่ีนิสิตเรียบเรียงข้ึนจากงานวิจัย  
เพ่ือเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเรียกวา 
ดุษฎีนิพนธ 
  “การคนควาอิสระ” หมายความวา การศึกษาคนควาโดยใชกระบวนการวิจัยซึ่งกอใหเกิด
ผลงานทางวิชาการที่เรียกวา รายงานการคนควาอิสระ เพ่ือเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรมหาบัณฑิต 
  “คุณวุฒิท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร” หมายความวา คุณวุฒิที่กําหนดไวใน
มาตรฐานสาขาวิชา หากสาขาวิชาใดยังไมมีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไมได
กําหนดเรื่องนี้ไว ใหหมายถึงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวของกับวิชาการหรือวิชาชีพของหลักสูตร หรือคุณวุฒอิื่นแตมี
ประสบการณตรงท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรเปนท่ีประจักษที่จะสงเสริมใหการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชา
นั้นบรรลุผลลัพธการเรียนรูของนิสิตไดตามที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยการพิจารณาคุณวุฒิท่ีสัมพันธกัน ใหอยู
ในดลุยพินิจของสภามหาวิทยาลัย 
  “การตกลงรวมผลิต” หมายถึง การทําขอตกลงรวมมือกันอยางเปนทางการระหวาง 
มหาวิทยาลัยกับองคกรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
และองคกรภายนอกนั้น 
  “องคกรภายนอก” หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาในหรือตางประเทศท่ีไดรับการรับรองจาก
หนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเปนหนวยราชการระดับกรมหรือเทียบเทาหรือหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทานั้น  
หากเปนบริษัทเอกชนที่ ไม ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหอยู ในดุลยพิ นิจของ 
สภามหาวิทยาลัย โดยตองแสดงศักยภาพและความพรอมในการรวมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกลาว และตองใหได
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

หมวดท่ี ๑ 
ประเภทนิสิตและระบบการจัดการศึกษา 

 ขอ 6 ประเภทของนิสิต แบงออกเปน ๔ ประเภท ดังน้ี 
  6.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเต็มเวลาและไมเต็มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางสวนก็ได 
  6.๒ นิสิตภาคพิเศษ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเต็มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางสวนก็ได 



๓ 

  6.๓ นิสิตอาคันตุกะ หมายถึง นิสิตจากสถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ี
มหาวิทยาลัยเปดสอน 
  6.๔ ผูเรียน หมายถึง ผูเรียนที่มหาวิทยาลัยรับเขาเรียนโดยมีเงื่อนไขและเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 7 ระบบการจัดการศึกษา 
  ใชระบบทวภิาค โดยหน่ึงปการศึกษาใหจัดการศึกษา ดังน้ี 
  7.๑ การจัดการศึกษาหนึ่งปการศึกษา แบงออกเปน ๒ ภาคเรียนปกติ ประกอบดวย    
ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ 
  7.๒ การจัดการศึกษาหน่ึงภาคเรียนปกติ ใหมีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไมนอยกวา 
๑๘ สัปดาห โดยใหมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห หรือเทียบเคยีงไดไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 
  7.๓ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของ 
ปการศึกษาดวยก็ได โดยกําหนดระยะเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต ใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคเรียน
ปกต ิ
  7.๔ การนับระยะเวลาหนึ่งปการศึกษาใหนับชวงเวลาที่มีภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอนตอเน่ืองกัน 

 ขอ 8 การคิดหนวยกิตตามระบบทวิภาค 
  8.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
  8.๒ รายวิชาภาคปฏิ บัติ  ที่ ใช  เวลาฝ กหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่ วโมงตอ 
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
  8.๓ การฝกงานหรือฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
  8.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา 
ทําโครงงาน หรือกิจกรรมน้ัน ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
  8.๕ การคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
  8.๖ กิจกรรมการเรียนอื่นใดท่ีสรางการเรียนรูนอกเหนือจากรูปแบบที่กําหนดขางตน 
การนับระยะเวลาในการทํากิจกรรมน้ันตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ใหเปนไปตามท่ี 
สภาวิชาการกําหนด 
  กรณีที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืนที่ไมใชระบบทวิภาค ใหนับระยะเวลาการศึกษาและการคิด
หนวยกิตเทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค โดยใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 
 
 
 
 



๔ 

หมวดท่ี ๒ 
หลักสูตรการศึกษา 

 ขอ 9 การจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จัดเปน ๔ ประเภท ดังน้ี 
  9.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มุงเนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมี
ความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น โดยมี
ความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
  9.๒ หลักสูตรปริญญาโท มุงเนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมได
อยางมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของไดอยางตอเน่ือง โดยมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษระดับอุดมศึกษา
ของชาติ ปรัชญาอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล            
มีคณุธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
   ทั้งน้ีในระดับปริญญาโท มุงใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและ
ประยุกตใชความรูใหมเพื่อการพัฒนางานและสังคม ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดยแบง
การศกึษาเปน ๒ แผน คือ 
   9.๒.๑ แผน ๑ แบบวชิาการ เนนการเรียนรูการทําวิจัย โดยการทําวิทยานิพนธ
สรางองคความรูในศาสตรสาขาวิชานั้น โดยอาจเปนวิทยานิพนธอยางเดียว หรือมีทั้งการศึกษารายวิชาและทํา
วิทยานิพนธ ซึ่งตองทําวทิยานิพนธอยางนอย ๑๒ หนวยกิต โดยไมอาจศึกษารายวิชาอยางเดียวได  
   9.๒.๒ แผน ๒ แบบวิชาชีพ เนนการศึกษารายวิชาและการคนควาอิสระ             
เชิงการประยุกตใชความรูในวิชาชีพโดยไมตองทําวิทยานิพนธ ท้ังนี้ ใหมีการคนควาอิสระอยางนอย ๓ หนวยกิต 
และไมเกิน ๖ หนวยกิต 
  9.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มุ งเนนการพัฒนานักวิชาการและ 
นักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น     
โดยมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาอุดมศึกษา ปรชัญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ใหมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
  9.๔ หลักสูตรปริญญาเอก มุงเนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมได
อยางมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของไดอยางตอเน่ือง โดยมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเปน
สากล มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
   ทั้งน้ี ในระดับปริญญาเอก มุงใหมีความสามารถในการคนควาวิจัยเพื่อสรางสรรค
องคความรูใหมหรือนวัตกรรม ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนางาน สังคม ประเทศ และประชาคมโลก โดยแบง
การศึกษาเปน ๒ แผน คือ 



๕ 

   9.๔.๑ แผน ๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ        
ที่กอใหเกิดความรูใหม โดยหลักสูตรอาจกําหนดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้น 
ก็ได โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวทิยาลัยและหลักสูตรกําหนด 
     แผน ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาโท จะตองทํา 
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต 
     แผน ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี จะตองทํา 
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต 
   9.๔.๒ แผน ๒ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวชิาชีพ และศึกษารายวชิาเพ่ิมเติม ดังน้ี 
     แผน ๒.๑  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาโท จะตองทํา 
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศกึษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
     แผน ๒.๒  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี จะตองทํา   
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

 ขอ ๑0 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดดังนี ้
  ๑0.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใช
เวลาการศึกษา ไมเกิน ๓ ปการศึกษา 
  ๑0.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใหใชเวลาการศึกษา ไมเกิน ๕ ปการศึกษา 
  ๑0.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ใหใชเวลาการศึกษา ดังน้ี 
   ๑0.๓.๑ ผู เขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก ใหใชเวลาการศึกษา ไมเกิน ๘ ปการศึกษา 
   ๑0.๓.๒ ผู เขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก ใหใชเวลาการศึกษา ไมเกิน ๖ ปการศึกษา 
  กรณีมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง สภามหาวิทยาลัยโดยการมอบอํานาจใหแกผูดํารง
ตําแหนงอธิการบดีอาจพิจารณาอนุ มัติการขยายระยะเวลาการศึกษาใหแกนิสิต แลวรายงานให 
สภามหาวิทยาลัยทราบ 

หมวดท่ี ๓ 
อาจารยระดับบณัฑิตศึกษา 

 

 ขอ ๑1 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา จะตองไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยซึ่ง
ประกอบดวย 
  ๑1.๑ อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย ศาสตราจารย และตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด หรือบุคคลในองคกรภายนอกที่มีการตกลงรวมผลิต ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อดุมศึกษา และมีความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   สําหรับอาจารยประจําที่มหาวิทยาลัยรับเขาใหมต้ังแตขอบังคับน้ีเริ่มใชบังคับ     
ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 



๖ 

  ๑1.๒ อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาของหลักสูตรท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบหรืออนุมัติ มีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชา
ดังกลาว ท้ังน้ี สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน 
  ๑1.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน 
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร ในกรณีน้ี อาจารย
ผูรับผดิชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน ๒ คน สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา
เดียวกัน สามารถใชอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันได 
  ๑1.๔ อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีไดรับแตงต้ังจากบัณฑิต
วิทยาลัย โดยการเสนอช่ือของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหทําหนาที่ในรายวิชาหรือบางหัวขอใน 
แตละรายวิชา 
  ๑1.๕ อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารยประจําที่ ไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการประจําสวนงานท่ีหลักสูตรสังกัด โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร  
เพ่ือทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนิสิตใหสอดคลองกับหลักสูตร และ
แนวทางปฏิบัติตาง ๆ ตลอดจนเปนที่ปรึกษาของนิสิตในเรื่องอ่ืนตามความจําเปนและเหมาะสม โดยใหอาจารย
ที่ปรึกษาทั่วไปทําหนาที่จนกระทั่งนิสิตมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควา
อิสระ 
  ๑1.๖ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับ
แตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหรับผิดชอบกระบวนการ
เรียนรูเพื่อวิทยานิพนธของนิสิตเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคาโครง การใหคําแนะนําและการควบคุมดูแล
รวมทั้งการประเมินความกาวหนา การสอบวิทยานิพนธ การตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนิสิต 
  ๑1.๗ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม หมายถึง อาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีไดรับแตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอช่ือของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือทํา
หนาท่ีรวมกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักในการพิจารณาเคาโครง รวมทั้งชวยเหลือใหคําแนะนําและ
ควบคุมดูแลการทําวทิยานิพนธของนิสิต 
  ๑1.๘ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับ
แตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอช่ือของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่มีคุณสมบัติตาม
ขอ ๑1.๖ และ ๑1.๗ สามารถทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระไดดวย โดยใหรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรูเพื่อการคนควาอิสระของนิสิต รวมทั้งชวยเหลือใหคําแนะนําและควบคุมดูแลการคนควา
อิสระของนิสิต 
  ๑1.๙ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่ไดรับแตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสตูร 
 



๗ 

  11.๑๐ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจําที่ไดรับแตงตั้งจากบัณฑิต
วิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม หรือสอบวิทยานิพนธ ในกรณีท่ีเปนสาขาที่ขาดแคลนและมีความจําเปนอยางยิ่งอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม 
  ๑1.๑๑ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูที่มไิดเปนอาจารยประจําที่ไดรับแตงตั้งจาก
บัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอช่ือของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหทําหนาที่บางสวนในการเรียน 
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผูที่ไดรับแตงตั้งน้ันไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหนงทางวิชาการ
ตามที่กําหนดในหนาที่น้ัน ๆ แตมีความเชี่ยวชาญ หรือชํานาญเฉพาะที่เปนประโยชนอยางยิ่งโดยตรงตอหนาท่ี
ที่ไดรับมอบหมายน้ัน ๆ ทั้งนี้หากจะแตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จะตองมีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมากเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยและแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ แตหากจะแตงตั้งใหเปนอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก ผูเชี่ยวชาญเฉพาะจะตองเปนบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัยเทานั้น 
  ๑1.๑2 อาจารยพิ เศษ หมายถึง ผูสอนที่ ไม ใชอาจารยประจํา ซึ่ งได รับแตงตั้ ง               
โดยมหาวทิยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  ๑1.๑3 นักวิจัยประจํา หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงนักวิจัย ในมหาวิทยาลัยท่ีเปด
สอนหลักสูตรน้ัน ท่ีมีหนาที่คนควาวิจัยทางวิชาการ และปฏบิัติหนาที่เต็มเวลา  

 ขอ ๑2 คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๑2.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๑2.๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและ 
มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง และเปนผลงานทางวิชาการที่
ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 
๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ เรื่อง ตองเปนผลงานวิจัย 
   ๑2.๑.๒ อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยหรือเทียบเทา และมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ เรื่อง 
ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ เรื่อง ตองเปนผลงานวจิัย 
    กรณีมีการตกลงรวมผลิตกับองคกรภายนอก ตองมีอาจารยประจํา
หลกัสูตรของมหาวิทยาลัยเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน 
    กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน มหาวิทยาลัยตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
ผูรับผดิชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 
 
 
 



๘ 

   ๑2.๑.๓ อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิ      
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของ
ตนเอง และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล
ดํารงตําแหนงทางวชิาการอยางนอย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 
    กรณีอาจารยพิ เศษที่ ไมมีคุณวุ ฒิตามที่ กําหนดขางตน ตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน โดยผานความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ หากรายวิชาใดมีความจําเปนตองใชอาจารยพิเศษ ตองมีอาจารยประจํา   
รวมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาน้ัน ๆ ดวย 
   12.๑.๔ อาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แมยังไมมีผลงานทางวิชาการ
หลังสําเร็จการศึกษา อนุโลมใหเปนอาจารยผูสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตได แตท้ังนี้หากจะทําหนาที่
เปนอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังการสําเร็จ
การศกึษาอยางนอย ๑ เรื่อง ภายใน ๒ ป หรือ ๒ เรื่อง ภายใน ๔ ป หรือ ๓ เรื่อง ภายใน ๕ ป 
  ๑2.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
   ๑2.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปยอนหลัง     
โดยอยางนอย ๑ เรื่อง ตองเปนผลงานวิจัย 
   ๑2.๒.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน มีคุณวุฒิ      
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงศาสตราจารยหรือเทียบเทา และมี
ผลงานทางวิชาการ ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง และเปนผลงานทางวิชาการที่
ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 
๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ เรื่อง ตองเปนผลงานวิจัย 
    กรณีมีการตกลงรวมผลิตกับองคกรภายนอก ตองมีอาจารยประจํา
หลกัสูตรของมหาวิทยาลัยเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน 
    กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน มหาวิทยาลัยตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
ผูรับผดิชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 
   ๑2.๒.๓ อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยหรือเทียบเทา  
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และตองมีประสบการณ         
ดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง และเปนผลงาน
ทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
วิชาการอยางนอย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 



๙ 

    กรณีอาจารยพิ เศษที่ ไมมีคุณวุ ฒิตามที่ กําหนดขางตน ตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน โดยผานความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ หากรายวิชาใดมีความจําเปนตองใชอาจารยพิเศษ ตองมีอาจารยประจํา
รวมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาน้ัน ๆ ดวย 
   12.๒.๔ อาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แมยังไมมีผลงานทางวิชาการ
หลังสําเร็จการศึกษา อนุโลมใหเปนอาจารยผูสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได แตท้ังนี้หากจะทํา
หนาที่เปนอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลัง 
การสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ เรื่อง ภายใน ๒ ป หรือ ๒ เรื่อง ภายใน ๔ ป หรือ ๓ เรื่อง ภายใน ๕ ป 
  ๑2.๓ ปริญญาโท 
   ๑2.๓.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา และ 
มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง โดยเปนผลงานทางวิชาการ 
ที่ไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
อยางนอย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปยอนหลัง และอยางนอย ๑ เรื่อง ตองเปนผลงานวิจัย 
   ๑2.๓.๒ อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยหรือเทียบเทา และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ ไม ใชส วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเปนผลงานทางวิชาการ 
ที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
อยางนอย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปยอนหลัง และอยางนอย ๑ เรื่อง ตองเปนผลงานวิจัย 
    กรณีมีการตกลงรวมผลิตกับองคกรภายนอก ตองมีอาจารยประจํา
หลกัสูตรของมหาวิทยาลัยเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน 
    กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน มหาวิทยาลัยตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
ผูรับผดิชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 
   ๑2.๓.๓ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ แบงออกเปน  
๒ ประเภท คอื 
    (๑) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการคนควาอิสระตองเปน
อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนง     
รองศาสตราจารยหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของ
ตนเอง และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล
ดํารงตําแหนงทางวชิาการอยางนอย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปยอนหลัง และอยางนอย ๑ เรื่อง ตองเปนผลงานวิจัย 
    (๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระรวม (ถามี)  
ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี ้
     อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมและการคนควาอิสระที่ เปน
อาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยประจําหรือนักวิจัยประจํา ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 



๑๐ 

     สําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมและการคนควาอิสระท่ี
เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่ เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือ 
การคนควาอิสระไมนอยกวา ๕ เรื่อง 
     กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ี
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัย 
   ๑2.๓.๔ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร
และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยอาจมีอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจํารวมเปนผูสอบดวย  
รวมไมนอยกวา ๓ คน ทั้งน้ี ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒ ิคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี ้
    (๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยประจําหรือนักวิจัย
ประจํา  ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ เทียบเทา หรือ ข้ันต่ํ าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี ตําแหนง 
รองศาสตราจารยหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของ
ตนเอง โดยเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล
ดํารงตําแหนงทางวชิาการอยางนอย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปยอนหลัง และอยางนอย ๑ เรื่อง ตองเปนผลงานวิจัย 
    (๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๕ เรื่อง 
     กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัย 
   ๑2.๓.๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ที่มีคุณวุฒิ    
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของ
ตนเอง และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล 
ดํารงตําแหนงทางวชิาการอยางนอย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 
    กรณีอาจารยพิ เศษที่ ไมมีคุณวุ ฒิตามที่ กําหนดขางตน ตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน โดยผานความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ หากรายวิชาใดมีความจําเปนตองใชอาจารยพิเศษ ตองมีอาจารยประจํา
รวมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน
รายวชิาน้ัน ๆ ดวย 
 



๑๑ 

   ๑2.๓.๖ อาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แมยังไมมีผลงานทางวิชาการ
หลังสําเร็จการศึกษา อนุโลมใหเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาโทได แตทั้งน้ีหากจะทําหนาที่เปนอาจารย
ประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธใน
ระดับปริญญาโท ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังการสําเร็จการศึกษา อยางนอย ๑ เรื่อง ภายใน ๒ ป หรือ 
๒ เรื่อง ภายใน ๔ ป หรือ ๓ เรื่อง ภายใน ๕ ป 
  ๑2.๔ ปริญญาเอก 
   ๑2.๔.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเปนผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ เรื่อง ในรอบ           
๕ ปยอนหลัง 
   ๑2.๔.๒ อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงศาสตราจารยหรือเทียบเทา และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง โดยเปนผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่
ไ ด รั บกา ร เ ผยแพร ต าม หลั ก เ กณฑ ที่ กํ า หนด ใน ก าร พิ จา รณาแ ต ง ตั้ ง ใ ห บุ คคลดํ า ร งตํ า แ หน ง 
ทางวชิาการอยางนอย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปยอนหลงั 
    กรณีมีการตกลงรวมผลิตกับองคกรภายนอก ตองมีอาจารยประจํา
หลกัสูตรของมหาวิทยาลัยเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน 
    กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน มหาวิทยาลัยตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
ผูรับผดิชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 
   ๑2.๔.๓ อาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 
    (๑) อาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํา
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย
หรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเปน
ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งให
บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 
    (๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ตองมีอาจารยประจําหลักสูตร
หรืออาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยางนอย 
๑ คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
     สําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่ เปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสมัพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง 



๑๒ 

     กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก           
เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั 
   ๑2.๔.๔ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร 
โดยอาจมีอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจํารวมเปนผูสอบดวย และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
ไมนอยกวา ๒ คน รวมท้ังหมดแลวไมนอยกวา ๕ คน ทั้งน้ี ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวฒิุ คุณสมบัต ิและผลงานทางวิชาการดังน้ี 
    (๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยประจําหรือนักวิจัย
ประจํา  ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ เทียบเทา หรือ ข้ันต่ํ าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี ตําแหนง 
รองศาสตราจารยหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวชิาการประเภทงานวจิัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาของตนเอง โดยเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา
แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 
    (๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง 
     กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปน 
ที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัย 
   ๑2.๔.๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยหรือเทียบเทาใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดาน 
การสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง และเปนผลงาน 
ทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
วิชาการอยางนอย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 
    กรณีอาจารยพิ เศษที่ ไมมีคุณวุ ฒิตามที่ กําหนดขางตน ตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน โดยผานความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ หากรายวิชาใดมีความจําเปนตองใชอาจารยพิเศษ ตองมีอาจารยประจํา
รวมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาน้ัน ๆ ดวย 
   ๑2.๔.๖ อาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แมยังไมมีผลงานทางวิชาการ
หลังสําเร็จการศึกษา อนุโลมใหเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอกได แตทั้งน้ีหากจะทําหนาที่เปนอาจารย
ประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธใน
ระดับปริญญา เอก ตองมีผลงานทาง วิชาการประ เภทงานวิจั ย  ภายหลังการสํ า เ ร็ จการศึ กษา  
อยางนอย ๑ เรื่อง ภายใน ๒ ป หรือ ๒ เรื่อง ภายใน ๔ ป หรือ ๓ เรื่อง ภายใน ๕ ป 
 



๑๓ 

 ขอ ๑3 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
  ๑3.๑ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนิสิต
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
   ๑3.๑.๑ กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและ 
มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
รวมไดไมเกิน ๕ คน ตอภาคการศึกษา 
   ๑3.๑.๒ กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและ
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนง        
รองศาสตราจารยหรือเทียบเทาขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
ของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวม ไดไมเกิน ๑๐ คนตอภาคการศึกษา 
   ๑3.๑.๓ กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และ
ดํารงตําแหนงศาสตราจารยหรือเทียบเทา ซ่ึงมีความจําเปนตองดูแลนิสิตเกินกวาจํานวนที่กําหนดใหเสนอตอ   
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา แตทั้งน้ี ตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแลนิสิต
มากกวา ๑๕ คน ใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเปนรายกรณ ี
  ๑3.๒ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของนิสิต
ระดับปริญญาโทไดไมเกิน ๑๕ คน หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวทิยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวน
จํานวนนิสิตที่ทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนิสิตท่ีคนควาอิสระ ๓ คน แตทั้งน้ีรวมแลวตองไมเกิน 
๑๕ คนตอภาคการศึกษา 
  ๑3.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ/
หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย 

 ขอ ๑4 คณะกรรมการสอบประมวลความรู 
  คณะกรรมการสอบประมวลความรู ไดรับการแตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอ
ชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน ทั้งน้ี ใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

 ขอ ๑5 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัต ิ
  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ไดรับการแตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อ
ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 
 

หมวดท่ี ๔ 
การรับเขาเปนนิสิต การเปล่ียนประเภท ระดับการศึกษา และการเปลี่ยนวิชาเอก หรือสาขาวิชา 

 ขอ ๑6 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  ๑6.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท ผูเขาศึกษาตองเปน 
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลกัสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 



๑๔ 

  ๑6.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโทหรือเทียบเทา และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
ผูรับผดิชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๑6.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
   16.3.1 แผน 1.1 จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา 
และมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
   16.3.2 แผน 1.2 จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา    
ที่มีผลการเรียนดีมาก (มีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต ๓.๕๐ ข้ึนไป) และมีพื้นฐานความรู
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําวิทยานิพนธได และมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรกําหนด 
    16.3.3 แผน 2.1 จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา 
และมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
   16.3.4 แผน 2.2 จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา    
ที่มีผลการเรียนดีมาก (มีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต ๓.๕๐ ข้ึนไป) และมีพื้นฐานความรู
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําวิทยานิพนธได และมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
   ๑6.๓.5 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๑7 การรับเขาเปนนิสิต 
  การรับเขาเปนนิสิต ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยอาจใชวิธีการคัดเลือก  
สอบคัดเลือก หรือรับโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือตามโครงการความรวมมือท่ีผานความเห็นชอบจาก 
สภาวิชาการ หรือโดยวธีิอื่น ๆ ทีไ่ดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 

 ขอ ๑8 การรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะ
เทียบเทากับมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยตองมเีงื่อนไข ดังน้ี 
  ๑8.๑ ไมเปนผู ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด เน่ืองจาก          
ถูกลงโทษทางวินัย หรือความผิดทางความประพฤต ิ
  ๑8.๒ ไดศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคเรียน 
  ๑8.๓ การสมัครขอโอนยายใหยื่นคํารองถึงมหาวิทยาลัยทักษิณ อยางนอย ๖๐ วัน  
กอนวนักําหนดลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่จะโอนเขาศึกษา 
  ๑8.๔ รายวิชาท่ีจะขอเทียบโอนหนวยกิตตองเปนไปตามเกณฑการเทียบโอนหนวยกิต
และผลการเรียน ตามขอ ๒3 
  ๑8.๕ ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
  18.6 การรับโอนนิสิตนักศึกษา ตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจําสวน
งานวิชาการที่นิสิต นักศึกษาขอโอนเขาเรียน และตองผานการเทียบรายวิชา โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 
หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย 
 
 



๑๕ 

 ขอ 19 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต 
  19.๑ ผูท่ีสอบคัดเลือกไดหรือไดรับการคัดเลือก จะตองแสดงหลักฐานและรายงานตัว 
เพ่ือขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ

คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะถือวาขึ้นทะเบียนเปนนิสิตที่สมบูรณ ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยจะ
ไมคืนเงนิคาธรรมเนียมตาง ๆ ใหไมวากรณีใด ๆ 
  19.๒ ผูท่ีสอบคัดเลือกไดหรือไดรับการคัดเลือก ตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิตในประเภท 
หลกัสูตร และสาขาวิชาของสวนงานวิชาการนั้น 

 ขอ ๒0 การเปลี่ยนประเภทนิสติ 
  ๒0.๑ นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษอาจเปล่ียนประเภทนิสิตไดในกรณีที่มีเหตุผลและ
ความจําเปนอยางยิ่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และหัวหนาสวนงานวิชาการที่
นิสิตสังกัด โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้นิสิตจะตองปฏิบัติตาม           
ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมท้ังชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามประเภทของนิสิตภายหลัง
จากไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนประเภทนิสิตแลว 
  ๒0.๒ นิสิตที่จะเปลี่ยนประเภท จะตองมีเวลาเรียนในประเภทเดิม มาแลวอยางนอย  
๑ ภาคเรียน 
  ๒0.๓ ในกรณีนิสิตที่เปล่ียนประเภทตองโอนจํานวนหนวยกิตและผลการเรียนใน
ประเภทเดิมทั้งหมดที่ไดเรียนมาแลวจะโอนเปนบางรายวิชาไมได และใหนับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต 
เขาเรียนในประเภทเดิม 

 ขอ ๒1 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
  นิสิตอาจขอเปล่ียนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทไปเปนระดับปริญญาเอกหรือ
กลับกันไดในสาขาวิชาเดียวกัน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้ จะกระทําไดเพียง 
๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑและประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ขอ ๒2 การเปลี่ยนสาขาวิชา และการเปลี่ยนแผนการศึกษา 
  ๒2.๑ นิสิตท่ีเขาศึกษาสาขาวิชาใด ถามีความประสงคจะเปล่ียนสาขาวิชาที่ศึกษาให
กระทําโดยการสอบคัดเลือกใหมเทาน้ัน 
  22.2 นิสิตสามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูรับผดิชอบหลักสูตร ประธานสาขาวิชา หัวหนาสวนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด  

 ขอ ๒3 การเทียบรายวิชา การโอนรายวชิาและหนวยกิต 
  ๒3.๑ การเทียบรายวิชา มีหลักเกณฑดังน้ี 
   ๒3.๑.๑ การเทียบรายวิชา ตองเปนการเทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรเกากับ
หลกัสูตรใหม หรือการเทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหน่ึง 
   ๒3.๑.๒ รายวิชาที่ขอเทียบตองทันตอความกาวหนาทางวิชาของรายวิชาใน
หลกัสูตรที่จะขอเทียบ 



๑๖ 

   ๒3.๑.๓ เน้ือหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตองครอบคลุม
เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตตองเรียนไมนอยกวารอยละ ๗๕ 
   ๒3.๑.๔ การเทียบรายวิชาตองผานความเห็นชอบของประธานสาขาวิชาและ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการที่รายวิชาน้ันสังกัด ทั้งน้ีตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดี   
ที่ไดรับมอบหมาย 
  ๒3.๒ การโอนรายวชิา หมายถึง การรับโอนหนวยกิตและผลการเรียนรายวิชาจากระบบ
การศึกษา ๓ ระบบ ดังน้ี 
   ๒3.๒.๑ การศึกษาในระบบ ยึดหลักเกณฑ ดังน้ี 
    (๑) การโอนรายวิชาของนิสิตที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลว     
มีหลักเกณฑดังน้ี 
     (๑.๑) กรณีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอน
รายวิชาตองานทะเบียนนิสิต โดยผานความเห็นชอบของหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และตองไดรับ
อนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย 
     (๑.๒) กรณีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง
ใหดําเนินการขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑขอ 23.1 กอนไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
ไดรับมอบหมายใหโอนรายวิชา 
     (๑.๓) รายวิชาท่ีโอนตองมีระดับข้ันไมต่ํากวา B หรือไดรับ 
คาระดับขั้นไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
     (๑.๔) ไมนําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนมาคํานวณคาระดับขั้น
เฉลี่ยสะสมรวม ทั้งน้ีใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตวาเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณคาระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเทานั้น 
     (๑.๕) การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาตองดําเนินการให
เสร็จส้ินภายในปการศึกษาแรกที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
    (๒) การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มีหลักเกณฑ 
ดังน้ี 
     (๒.๑) รายวิชาที่รับโอนตองเปนรายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียน
เรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะเทียบเทากับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
     (๒.๒) รายวิชาท่ีรับโอนตองเปนไปตามเกณฑการเทียบรายวิชา
ตามขอ ๒3.๑ 
     (๒.๓) รายวิชาที่รับโอนตองมีเน้ือหาเทียบเคียงไดและครอบคลุม
กับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
     (๒.๔) รายวิชาท่ีโอนตองมีระดับข้ันไมต่ํากวา B หรือไดรับ 
คาระดับขั้นไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
     (๒.๕) ไมนําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมา
คํานวณคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมรวม ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตวาเปนรายวิชาที่รับโอนมา  
โดยใหคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเทานั้น 



๑๗ 

     (๒.๖) การโอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา       
สวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒3.๒.๒ การศึกษานอกระบบ มีหลักเกณฑดังน้ี 
    (๑) รายวิชาที่จะนํามาโอน ตองขอเทียบสาระการเรียนรูโดยตองมี   
สาระการเรียนรูครอบคลุมไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของสาระการเรียนรูของรายวิชาท่ีขอเทียบโอน 
    (๒) ผลการเรียนในรายวิชาที่จะนํามาขอโอนหนวยกิตไมจํ ากัด
ระยะเวลาที่ใชในการเรียนรูและสั่งสมประสบการณในผลลัพธการเรียนรูนั้น แตตองทันตอความกาวหนาทาง
วิชาการของสาขาวิชาท่ีจะเทียบและขอโอน 
    (๓) รายวิชาที่ขอโอนหนวยกิตตองมีระดับข้ันไมต่ํากวา B หรือไดรับ 
คาระดับขั้นไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
    (๔) รายวิชาที่ขอโอนหนวยกิตจะไมนํามาคํานวณแตมคะแนน          
เฉลี่ยสะสม และใหบันทึกหนวยกิตเปนรายวิชาท่ีเทียบโอนโดยไมตองบันทึกผลการเรียน 
    (๕) รายวิชาที่ขอเทียบและขอโอนหนวยกิตตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด โดยไดรับ
อนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒3.๒.๓ การศึกษาตามอัธยาศัย มีหลักเกณฑดังน้ี 
    (๑) การเทียบประสบการณกับรายวิชาตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายในปการศึกษาแรกที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการท่ีรายวิชานั้นสังกัด โดยไดรับอนุมัติจากสภา
วิชาการ 
    (๒) การเทียบประสบการณรายวิชา ตองพิจารณาจากบันทึก
ประสบการณของผูเรียน ขอมูลของแหลงที่ผูเรียนไดรับประสบการณนั้น และการเทียบเคียงประสบการณกับ
ผลลัพธการเรียนรู ทั้งน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีใชในการประเมินผลเพื่อการเทียบโอนตาม
ประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
    (3) รายวิชาที่ขอโอนหนวยกิตจะไมนํามาคํานวณแตมคะแนน          
เฉลี่ยสะสม และใหบันทึกหนวยกิตเปนรายวิชาท่ีเทียบโอนประสบการณโดยไมตองบันทึกผลการเรียน 
    (4) รายวิชาที่ขอเทียบและขอโอนหนวยกิตตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการท่ีรายวิชานั้นสังกัด  
โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย 
    ทั้งนี้ การเทียบโอนหนวยกิตสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหสามารถเทียบโอนไดรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ ๔๐ ของจํานวน 
หนวยกิตรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยไมนับรวมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการเทียบโอนจาก
การศึกษาในสถาบันหนึ่งไปยังอีกสถาบันหน่ึงไมสามารถเทียบโอนตอชวงไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่นได และตอง
ระบุไวในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) วาเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีการเทียบโอนหนวยกิตและ 
ผลการเรียน 
 



๑๘ 

หมวดท่ี ๕ 
รูปแบบการจัดการศึกษา และการลงทะเบยีน 

 ขอ ๒4 การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรปูแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบรวมกัน ดังน้ี 
  ๒4.๑ การศึกษาแบบเต็มเวลา ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๒4.๒ การศึกษาแบบไมเต็มเวลา ตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๒4.๓ การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลยักําหนด 

 ขอ ๒5 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหรับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเปนนิสิต
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดได 
โดยตองชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา     
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู รับผิดชอบหลักสูตร ประธานสาขาวิชา และหัวหนาสวนงาน
วิชาการท่ีรายวิชานั้นสังกัด 

 ขอ ๒6 นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่ไดลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลวไมนอยกวา    
๒ ภาคเรียน อาจลงทะเบียนศึกษารายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อนํามาเทียบโอน
หรือนํามาเปนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิตในหลักสูตรที่นิสิตศึกษาอยูไดโดยตองดําเนินการดังน้ี 
  ๒6.๑ นิสิตตองยื่นคําร องตอหัวหนาสวนงานวิชาการที่ นิสิตสังกัด โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด เพ่ือ
พิจารณารายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยแนบรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ประกอบการพิจารณาดวย ทั้งน้ี รายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนศึกษาน้ันตองมีเนื้อหาเหมือนหรือใกลเคียงกันกับ
รายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  ๒6.๒ ในภาคเรียนใดที่ นิสิตไปลงทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น           
โดยไมลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณเลย นิสิตจะตองดําเนินการรักษาสภาพนิสิตของ
มหาวิทยาลัยทักษิณดวย มิฉะนั้นนิสิตจะพนสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 39.๓.๓ 
  ๒6.๓ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นิสิตของมหาวทิยาลยัทักษิณลงทะเบียนศึกษารายวิชา
ไดประมวลผลการศึกษาเรียบรอยแลวใหนิสิตแจงผลการศึกษาเปนลายลักษณอักษร ซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาน้ันตอนายทะเบียนมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  ๒6.๔ การลงทะเบียนศึกษารายวิชาของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณในสถาบันอุดมศึกษา
อื่นจะตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ดวย เมื่อหัวหนาสวนงานวิชาการ        
ที่หลักสูตรสังกัดอนุมัติแลวใหแจงนายทะเบียนทราบ 

 ขอ ๒7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและการลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
  ๒7.๑ กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๒7.๒ ลําดับรายวิชาหรือขอกําหนดการลงทะเบียนรายวิชาใดใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร 
 



๑๙ 

  ๒7.๓ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเม่ือไดชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาภายใน
วันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณทีีช่ําระหลงัเวลาที่กําหนดจะตองชําระเงินคาปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
   กรณีที่นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนโดยสมบูรณในภาคเรียนใด ภายในกําหนดวันตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยจะไมมีสิทธ์ิเรียนในภาคเรียนนั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ 
รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายเปนราย ๆ ไป 
  ๒7.๔ การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระนิสิตดําเนินการไดเม่ือไดรับ
อนุมัติชื่อเรื่องและคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบ       
หลักสูตรแลว ทั้งน้ี การสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระจะดําเนินการไดเมื่อนิสิตไดลงทะเบียน
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระแลวเทานั้น 
  ๒7.๕ จํานวนหนวยกิตแตละภาคเรียน 
   ๒7.๕.๑ นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระแตละภาคเรียนตามประเภทนิสิต ดังน้ี 
    (๑) นิสิตภาคปกติ จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต 
    (๒) นิสิตภาคพิเศษ จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
ในภาคเรียนปกติ และไมเกิน ๖ หนวยกิตในภาคเรียนฤดูรอน 
    (๓) นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระ ในแตละภาคเรียนโดยใชจํานวนหนวยกิตนอยกวาที่กําหนดในหลักสูตร และสามารถ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระซ้ําเพ่ือใหไดหนวยกิตรวมไมนอยกวาท่ีกําหนดในหลักสูตร ทั้งน้ี  
ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดตกลงกับนายทะเบียนไว 
   ๒7.๕.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระที่มี
จํานวนหนวยกิตรวมนอยกวาหรือมากกวาเกณฑท่ีกําหนดในหัวขอ ๒7.๕.๑ (๑) และ (๒) ใหอยูในดุลยพินิจ
และการอนุมัติของหัวหนาสวนงานวชิาการที่หลักสูตรสังกัด แลวแจงนายทะเบียนทราบ 
  ๒7.๖ ในกรณีที่มีความจําเปน หัวหนาสวนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด อาจอนุมัติให
นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนรวมกันไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลกัสูตร 
  ๒7.๗ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีได
โดยไมนับหนวยกิต ทั้งน้ี รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีน้ันไมนับเปนสวนหน่ึงของการศึกษา
ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีใหใชระเบียบและขอบังคับ 
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรีในสวนที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียนเรียน การขอถอน การขอเพ่ิม การวัด
และประเมินผลสําหรับรายวชิาน้ันโดยอนุโลม 

 ขอ ๒8 การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพื่อเพิ่มพูนความรู โดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคเรียนและจํานวนหนวยกิตตาม
หลกัสูตรตองดําเนินการ ดังน้ี 
  ๒8.๑ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนในรายวิชาน้ัน โดยไดรับอนุมัติ
จากอาจารยที่ปรึกษา และประธานสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหงานทะเบียนทราบ 



๒๐ 

  ๒8.๒ ใหงานทะเบียนบันทึกลงในใบแสดงผลการเรียนในชองผลการเรียนวา “AUD” 
เฉพาะผูท่ีผานการประเมินจากอาจารยผูสอน และมีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้น 
  ๒8.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไมใชนิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียน
บางวชิาเปนกรณีพิเศษ โดยเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ 29 การขอเพ่ิมและขอถอนรายวิชา 
  29.๑  การลงทะเบียนเพิ่มหรือถอนรายวิชาภายในวัน เวลา ที่กําหนดในปฏิทิน
การศึกษา ใหนิสิตดําเนินการดวยตนเองผานระบบสารสนเทศงานทะเบียน 
  29.๒ การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาหลังจากเวลาท่ีกําหนด นิสิตตองไดรับอนุมั ติ           
จากอาจารยผูสอน และหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด โดยนิสิตชําระเงินคาธรรมเนียมการเพ่ิมรายวิชา 
ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคเรยีน 
  29.3 การขอถอนรายวิชา นิสิตตองดําเนินการถอนรายวิชาดวยตนเองผานระบบ
สารสนเทศงานทะเบียน อยางนอย 7 วันทําการกอนวันแรกของการสอบปลายภาค โดยจะปรากฏสัญลักษณ 
W ในใบแสดงผลการเรียน 

 ขอ ๓0 การรักษาสภาพนิสิต 
  30.๑ นิสิตตองดําเนินกิจกรรมใดที่เปนสวนหน่ึงของหลักสูตรโดยไมไดลงทะเบียนเรียน   
แตตองไดรับการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนน้ัน ใหนิสิตดําเนินการรักษาสภาพนิสิต 
  30.๒ นิสิตที่เรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรแลวแตไมประสงคจะขอสําเร็จการศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยใหละเวนการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนน้ันดวยสาเหตุไดรับโทษทางวินัยหรือกรณีอื่น ๆ 
ใหดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกวาจะขอสําเร็จการศึกษา 
  30.๓ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหรักษาสภาพนิสิตใหนับระยะเวลาที่รักษาสภาพนิสิต
รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 

 ขอ ๓1 การลาพักการเรียน 
  ๓1.๑ นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนตอหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิต
สังกัดได ในกรณีตอไปน้ี 
   ๓1.๑.๑ มีความจําเปนสวนตัวและไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวอยางนอย      
๑ ภาคเรียน 
   ๓1.๑.๒ เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินกวารอยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้นตามคําส่ังแพทย โดยมีใบรับรองแพทยของทางราชการหรือสถานพยาบาลของ
เอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
   ๓1.๑.๓ มีเหตุผลที่เก่ียวของกับการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติหรือการไดรับ
ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
   ๓1.๑.๔ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน 
   ๓1.๑.๕ กรณมีีความจําเปนอ่ืนที่ไมไดกําหนดไว ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณา 



๒๑ 

  ๓1.๒ การขอลาพักการเรียน ตองไดรับอนุมัติครั้งละไมเกิน ๑ ภาคเรียน และตองไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด โดยตองชําระเงิน
คาธรรมเนียมตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี ตองดําเนินการใหเสร็จส้ินกอน ๗ วัน ทําการของวันเริ่ม
สอบปลายภาคเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๓1.๓ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียน
รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
  ๓1.๔ ในระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นิสิตตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิต   
ทุกภาคเรียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคดัช่ือออกจากมหาวิทยาลัยตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๓1.๕ ในกรณีที่นิสิตเจ็บปวย ตามขอ ๓1.๑.๒ และไดชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียนในภาคเรียนที่ลงทะเบียนแลว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไมติดสัญลักษณ W 
ได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
ทั้งน้ีจะไมไดรับคืนเงินคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น ๆ คืน 

 ขอ ๓2 การลาออก 
  นิสิตท่ีประสงคจะลาออกจากการเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยใหยื่นคํารองผานอาจารยท่ี
ปรึกษาทางวิชาการและประธานสาขาวิชา เพ่ือเสนอหัวหนาสวนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัดพิจารณาอนุมัติ 
และแจงใหนายทะเบียนทราบ 
 

หมวดท่ี ๖ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ขอ ๓3 การมีสิทธิ์เขาสอบ 
  นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหน่ึง ๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ไดรับผลการเรียนรายวิชานั้นนิสิตที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดและไมไดขอถอนรายวิชา ใหอาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนเปนระดับข้ัน F ในรายวิชานั้น
เมื่อส้ินสุดภาคเรียน 

 ขอ ๓4 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้
  ๓4.๑ การสอบประมวลความรู เปนการสอบความรู ความสามารถที่จะนําหลักวิชาและ
ประสบการณการเรยีนหรือการวจิัยไปประยุกตใชในการปฏิบัตงิาน 
  ๓4.๒ การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพื่อวัดความรู ความสามารถของนิสิตใน 
การทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ ความรอบรูในเน้ือหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอ
ผลงาน ทั้งดานการพูด การเขียนและการตอบคําถาม 
  ๓4.๓ การสอบคนควาอิสระ เปนการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนิสิตใน
หลักสูตรปริญญาโท แผน ๒ แบบวชิาชีพ 
  ๓4.๔ การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบเพ่ือประเมินความรูพื้นฐาน ความพรอม 
ความสามารถและศักยภาพของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก เพ่ือวัดวานิสิตมีความพรอมในการทําวิทยานิพนธใน
ระดับปริญญาเอก 



๒๒ 

  ๓4.๕ การสอบภาษาต า งประเทศ เปนการสอบเทียบความรู ความสามารถ
ภาษาตางประเทศของนิสิตหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
  การสอบตามขอ ๓4.๑ – ๓4.๕ ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๓5 ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ และการสอบพิเศษ 
  ๓5.๑ กรณีหลักสูตรไมกําหนดเปนอยางอ่ืนใหประเมินผลการเรียนรายวิชาเปนระดับข้ัน
โดยมีความหมายและคาระดับขั้น ดังน้ี 
  ระดบัข้ัน ความหมาย คาระดับขั้น 
  A  ดีเยี่ยม (Excellent) 4.๐ 
  B+  ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
  B  ดี (Good) ๓.๐ 
  C+  ดีพอใช (Fairly Good) 2.๕ 
  C  พอใช (Fair) 2.0 
  D+  ออน (Poor) ๑.๕ 
  D  ออนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
  F  ตก (Fail) ๐.๐ 
  ๓5.๒ กรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตรไมมีการประเมินผลเปนระดับขั้น ใหรายงานผลเปน 
สัญลกัษณและมีความหมาย ดังน้ี 
  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/อยูในระดับเปนที่พอใจ  
    (Satisfactory) 
  U  ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับไมเปนท่ีพอใจ  
    (Unsatisfactory) 
  I  การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
  รายวิชาที่ตองใหสัญลักษณ VG, G, S และ U ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตรหรือ
ตามที่สภาวิชาการกําหนด 
  ๓5.๓ กรณีการประเมินผลการสอบพิเศษ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธหรือ 
การคนควาอิสระ ใหรายงานผลเปนสัญลักษณและมีความหมาย ดังน้ี 
  สัญลักษณ ความหมาย 
  VG  ผานระดับดีมาก (Very Good) 
  G  ผานระดับดี (Good) 
  P  ผาน (Pass) 
  F  ไมผาน (Fail) 



๒๓ 

   ๓5.๓.๑ การสอบพิเศษตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก  การสอบภาษา 
(Language Examination) การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) และการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) 
   ๓5.๓.๒ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ จะประเมินเมื่อ
เสร็จสิ้นการสอบปากเปลาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือ 
การคนควาอิสระ 
  ทั้งน้ีการประเมินความกาวหนาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระในระหวางที่ลงทะเบียน
เรียนในแตละภาคเรียนใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระประเมินผลเปนจํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยใหมีการประเมินผลเปนสัญลักษณ S สําหรับผลการประเมิน
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระของนิสิตเปนที่พอใจ โดยระบุจํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระที่ไดรับการประเมินในแตละภาคเรียนน้ัน และใชสัญลักษณ U สําหรับ 
ผลการประเมินที่ไมมีความกาวหนาหรือไมเปนท่ีพอใจ แตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน และ
หลักเกณฑการประเมินความกาวหนาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระใหเปนไปตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๓5.๔ นอกจากการแสดงผลการประเมินผลเปนระดับขั้นตามขอ ๓5.๑ หรือเปน 
สัญลกัษณตามขอ ๓5.๒ แลวใหใชเครื่องหมายกํากับผลการเรียนรายวิชาตามความหมาย ดังน้ี 
  เครื่องหมาย ความหมาย 
  #  รายวิชาที่ไมคํานวณคาระดับขั้น 
  ##  รายวชิาที่เทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
  ###  รายวชิาที่เทียบโอนประสบการณ 
  *  รายวชิาเทียบโอนหนวยกิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  **  รายวชิาที่ยกเวนหนวยกิต 
  ๓5.๕ การใหระดับขั้น F หรือ U 
   อาจารยผูสอนใหระดับข้ัน F หรือ U ในกรณีตอไปน้ี 
   ๓5.๕.๑ นิสิตลงทะเบียนแลวไมเขาชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียน 
นอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   ๓5.๕.๒ นิสิตทุจริตในการสอบ โดยมีหลักฐานการทุจริต ใหอาจารยผูสอน
ประเมินผลการเรียนในรายวิชาน้ัน เปนระดับขั้น F ทั้งน้ี ไมตองรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต 
   ๓5.๕.๓ นิสิตท่ีไดรับการใหสัญลักษณ I ตามขอ ๓5.๖ แตไมไดขอประเมินผล    
เพื่อแกสัญลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียนถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ เปนระดับข้ัน F หรือ U 
   ๓5.๕.๔ นิสิตที่ไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเงื่อนไขท่ีกําหนด
ไวตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบของรายวิชานั้น ซึ่งเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 
 



๒๔ 

  ๓5.๖ การให I ในรายวชิาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 
   ๓5.๖.๑ นิสิตที่มีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ ๓3 แตไมไดสอบเพราะปวย
หรือเหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
   ๓5.๖.๒ อาจารยผูสอน ประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
หัวหนาสวนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด เห็นสมควรใหรอผลการประเมินระดับขั้น 
  ๓5.๗ การขอประเมินผลเพื่อแกสัญลักษณ I ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน    
นับจากวันเปดภาคเรียนถัดไปตามระบบการศึกษา หากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหงานทะเบียนนิสิตเปล่ียน
สัญลักษณ I  เปนระดับข้ัน F หรือ U โดยอัตโนมัติ เวนแตไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับ
มอบหมายเห็นสมควรใหขยายเวลา เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย 
  ทั้งนี้ ใหนําผลการประเมินที่แกสัญลักษณ I แลวมาคํานวณในภาคเรียนเดิมที่นิสิตได
สัญลกัษณ I 
  ๓5.๘ การใหสัญลักษณ W ในรายวิชาใดกระทําไดในกรณตีอไปน้ี 
   ๓5.๘.๑ นิสิตไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาน้ัน 
   ๓5.๘.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
   ๓5.๘.๓ นิสิตไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการของสวนงานที่นิสิตสังกัด
ใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I ที่นิสิตไดรับตามขอ ๓5.๖.๑ และครบกําหนดการเปล่ียนสัญลักษณ I แลวแต 
การปวยหรือเหตุสดุวสัิยยังไมส้ินสุด 
   ๓5.๘.๔ นิสิตลาออกหรือเสียชีวิตกอนวันสุดทายของการประเมินผลประจํา       
ภาคเรียนน้ัน 

 ขอ ๓6 การนับจํานวนหนวยกิต เพ่ือใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย 
  ๓6.๑ การนับจํานวนหนวยกิต เพ่ือใชในการคํานวณหาคาระดับข้ันเฉล่ียในภาคเรียนใด 
ใหนับจากรายวิชาท่ีมีการประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น และไมมีเครื่องหมายกํากับ ยกเวนรายวชิาที่เทียบ 
  ๓6.๒ การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพ่ือใหครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสูตร ใหนับ
เฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่ไดระดับข้ัน B ขึ้นไป และนับรวมกับหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนหนวยกิต 
  ๓6.๓ คาระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคเรียนใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียน
นั้น โดยนําผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวน 
หนวยกิตตามขอ ๓6.๑ 
  ๓6.๔ คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของที่นิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยนําผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาที่
เรียนทั้งหมดเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด 
  ๓6.๕ รายวิชาที่ไดสัญลักษณ I ไมนําไปแสดงในใบแสดงผลการเรียนแตจัดเก็บไวใน
ระเบียนวิชาเรยีนของนิสิต 
 
 
 
 



๒๕ 

 ขอ ๓7 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
  รายวิชาใดท่ีนิสิตไดระดับขั้นต่ํากวา B นิสิตตองลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเลือกเรียน
รายวิชาอ่ืนในระดับชั้นปและหมวดวิชาเดียวกัน ทั้งน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการและ
ประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบของประธานสาขาวิชา และไดรับอนุมัติ
จากหัวหนาสวนงานวชิาการท่ีหลักสตูรสังกัดกอนการลงทะเบียนเรียน 

 ขอ ๓8 การทุจริตในการสอบ 
  นิสิตที่ทําการทุจริตดวยประการใด ๆ เกี่ยวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผูสอนจะให
ระดับข้ัน F ในรายวิชาน้ันแลว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขอบังคับวาดวยวินัยนิสิตไดดวย 
 

หมวดท่ี ๗ 
การพนสภาพนิสิต และการคืนสภาพนิสิต 

 

 ขอ 39 การพนจากสภาพนิสิต นิสิตจะตองพนจากสภาพในกรณีดังตอไปน้ี 
  39.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหปริญญา 
  39.๒ ไดรับอนุมัติใหลาออก 
  39.๓ ถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัย ในกรณตีอไปนี ้
   39.๓.๑ ไมมารายงานตัวเปนนิสิตตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   39.๓.๒ มารายงานตัวเปนนิสิตแตไมลงทะเบียนเรียน ไมชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาในภาคเรียนแรก 
   39.๓.๓ เมื่อพนกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแลวไมชําระเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัย
เพื่อรักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน 
   39.๓.๔ ขาดคุณสมบัต ิอยางใดอยางหน่ึง ตามขอ ๑6 
   39.๓.๕ เมื่อคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ํากวา ๒.๗๕ 
   39.๓.๖ เมื่อหมดระยะเวลาการศึกษาตามขอ ๑0 
   39.๓.7 ไมผานการสอบประมวลความรูเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
จํานวน ๓ ครั้ง 
   39.๓.8 ไมผานการสอบวัดคุณสมบัติเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
จํานวน ๓ ครั้ง 
   39.๓.9 ถูกลงโทษถึงที่สุดใหไลออกตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย
วินัยนิสิต 
 
   39.๓.๑0 ไมไดรบัอนุมัติเคาโครงวทิยานิพนธภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังตอไปนี ้
     (๑)  หลักสูตรปริญญาโท ภายใน ๓ ปการศึกษา นับแตภาคเรียนแรก
ที่เขาศึกษา 
     (๒)  หลักสูตรปริญญาเอก ภายใน ๔ ปการศึกษา นับแตภาคเรียน
แรกที่เขาศกึษา 



๒๖ 

 ขอ ๔0 การคืนสภาพนิสิต 
  นิสิตอาจไดรับการอนุมัติใหคืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยตองชําระเงินคาคืนสภาพ
นิสิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน 60 วนั นับจากวนัประกาศพนสภาพ เน่ืองจากพนสภาพนิสิต จากกรณี
ตอไปนี ้
  40.๑ ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดใหลาออกไปแลวไมเกิน 60 วัน 
  40.2 เมื่อพนกําหนดเวลาหน่ึงภาคเรียนแลวไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อ
รักษาสภาพนิสิต 
 

หมวดท่ี ๘ 
การสอบพิเศษ และการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

 ขอ ๔1 การสอบภาษา 
  ๔1.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกตองสอบผานการสอบภาษา 
(Language Examination) ที่ไมใชภาษาประจําชาติของตนอยางนอยหนึ่งภาษา การกําหนดภาษาที่จะสอบให
อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยความเห็นชอบของประธานสาขาวิชา หัวหนา        
สวนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด และการอนุมัตขิองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๔1.๒ การดําเนินการสอบภาษาและการยกเวนการสอบภาษาใหเปนไปตามเกณฑและ
ประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย 

 ขอ ๔2 การสอบประมวลความรู และการสอบวดัคุณสมบัต ิ
  ๔2.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ๒ แบบวิชาชีพ ตองสอบผานการสอบประมวล
ความรู (Comprehensive Examination) 
  ๔2.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) 
  ๔2.3 การสอบประมวลความรู และการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามเกณฑและ
ประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย 

 ขอ ๔3 การสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
  การทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ และการสอบวิทยานิพนธหรือคนควาอิสระให
เปนไปตามเกณฑและประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย 

 

หมวดท่ี ๙ 
การสําเร็จการศึกษา และการใหปริญญา 

 

 ขอ ๔4 การขอสําเร็จการศึกษา 
  ๔4.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตตองแจงชื่อตองานทะเบียนนิสิตเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลา ๑ เดือนนับแตวันเปดภาคเรียนนั้น และตองชําระเงินคาขึ้นทะเบียนปริญญาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด หากพนกําหนดเวลานิสิตตองยื่นคํารองตอนายทะเบียนเพื่อขออนุมัติแจงขอสําเร็จการศึกษาชา ทั้งน้ี
ตองชําระเงนิคาปรับขอแจงสําเร็จการศึกษาชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 



๒๗ 

  ๔4.๒ นิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
   44.2.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  
    (1) นิสิตตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร 
และไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวชิาไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน หรือเทียบเทา 
    (2) นิสิตตองมีเวลาเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมนอยกวา  
๒ ภาคเรียน 
    (3) นิสิตตองเปนผูมีความประพฤติดี ไมอยูระหวางการรับโทษทาง
วินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยวนัิยนิสิต 
    (4) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
   44.2.2 ปริญญาโท แผน 1  
    (1) นิสิตตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร      
(ถามี) และไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน หรือเทียบเทา 
    (2) มีการเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้น
สุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
    (3) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยไดรับการเผยแพรในรูปบทความหรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐหรือผลงานทางวิชาการอื่น  
ซึ่งสามารถสืบคนไดตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
    (4) สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย 
    (5) สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
    (6) นิสิตตองมีเวลาเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมนอยกวา  
๒ ภาคเรียน 
    (7) นิสิตตองเปนผูมีความประพฤติดี ไมอยูระหวางการรับโทษทาง
วินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย วินัยนิสิต 
    (8) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
   44.2.3 ปริญญาโท แผน 2  
    (1) นิสิตตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร 
และไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวชิาไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน หรือเทียบเทา 
    (2) ส อ บ ผ า น ก า ร ส อ บ ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู  ( Comprehensive 
Examination) ตามเกณฑและประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
    (3) เสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลา     
ขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
    (4) ผลงานการคนควาอิสระหรือสวนหน่ึงของการคนควาอิสระไดรับ
การตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการเผยแพรในรูปบทความหรือนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐหรือผลงานทาง
วิชาการอ่ืน ซึ่งสามารถสืบคนไดตามที่สภามหาวทิยาลัยกําหนด 
    (5) สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย 



๒๘ 

    (6) ส  ง รายงานการค นคว  า อิสระฉ บับสม บูรณ ตาม เกณฑ  ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
    (7) นิสิตตองมีเวลาเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมนอยกวา  
๒ ภาคเรียน 
    (8) นิสิตตองเปนผูมีความประพฤติดี ไมอยูระหวางการรับโทษทาง
วินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย วินัยนิสิต 
    (9) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
   44.2.4 ปริญญาเอก แผน 1  
    (1) นิสิตตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  
    (2) สอบผ านการสอบวัดคุณสม บัติ  (Qualifying Examination)  
เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวทิยานิพนธ 
    (3) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย  
จนบรรลุผลลัพธการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา การสอบปากเปลาใหดําเนินการโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ทักษิณ และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได ทั้งน้ี เกณฑการวัดผลสัมฤทธ์ิในการสอบ ประกอบดวย 
องคความรูใหมซึ่งพิจารณาจากขอความแหงการริเริ่ม และความรูความเขาใจในวิทยานิพนธของนิสิต  
    (4) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
เผยแพร หรืออยางนอยไดรับการยอมรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด อยางนอย 2 เรื่อง หรือผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของ
วิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพเผยแพร หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด อยางนอย ๑ เรื่อง และ 
เปนผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสรางสรรคที่สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชิงสังคม และเศรษฐกิจ 
อยางนอย ๑ เรื่อง หรือไดรับสิทธิบัตร อยางนอย ๑ สิทธิบัตร 
      กรณีผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสรางสรรควิทยานิพนธตอง
ไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเก่ียวของอยางนอย 3 คน ที่เปน
ผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
      สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอกกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร อาจเผยแพรในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
กําหนด 
    (5) สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย 
    (6) สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
    (7) นิสิตตองมีเวลาเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมนอยกวา  
๒ ภาคเรียน 
    (8) นิสิตตองเปนผูมีความประพฤติดี ไมอยูระหวางการรับโทษทาง
วินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย วินัยนิสิต 
    (9) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 



๒๙ 

   44.2.5 ปริญญาเอก แผน 2  
    (1) นิสิตตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร    
และไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวชิาไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน หรือเทียบเทา 
    (2) สอบผานการสอบวัด คุณสมบัติ  (Qualifying Examination)         
เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวทิยานิพนธ 
    (3) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย  
จนบรรลุผลลัพธการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา การสอบปากเปลาใหดําเนินการโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ทักษิณ และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได ทั้งน้ี เกณฑการวัดผลสัมฤทธ์ิในการสอบ ประกอบดวย 
องคความรูใหมซึ่งพิจารณาจากขอความแหงการริเร่ิม และความรูความเขาใจในวิทยานิพนธของนิสิต  
    (4) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
เผยแพร หรืออยางนอยไดรับการยอมรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด หรือไดรับสิทธิบัตร หรือเปนผลงานนวัตกรรม หรือผลงาน
สรางสรรคที่สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชิงสังคมและเศรษฐกิจ 
      กรณีผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสรางสรรควิทยานิพนธตอง
ไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเก่ียวของอยางนอย 3 คน ที่เปน
ผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
      สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอกกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร อาจเผยแพรในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
กําหนด 
    (5) สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย 
    (6) สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
    (7) นิสิตตองมีเวลาเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมนอยกวา  
๒ ภาคเรียน 
    (8) นิสิตตองเปนผูมีความประพฤติดี ไมอยูระหวางการรับโทษทาง
วินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย วินัยนิสิต 
    (9) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 

 ขอ ๔5 การใหปริญญา  
  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอช่ือนิสิตที่ยื่นความจํานงขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๔4.๒ ตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปริญญา 

 ขอ ๔6 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจในการออกประกาศ 
คําสั่ง หลักเกณฑที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยคําแนะนําของสภาวิชาการไดเทาท่ี
ไมขัดกับขอบังคับนี ้
 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการดําเนินการหรือการตีความตามขอบังคับ ใหอธิการบดีมีอํานาจ
วินิจฉัยสั่งการไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือขอบังคับน้ี หรือในกรณีที่ขอบังคับน้ีไมไดกําหนดไวให 
สภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด และคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยใหถือเปนท่ีสุด 



๓๐ 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 47 ใหขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙           
ยังมีผลบังคับใชกับนิสิตที่เริ่มเขาศึกษากอนปการศึกษา 2566 ในขอที่วาดวยการจําแนกสภาพนิสิต             
การพนสภาพนิสิต และการอนุมัติใหปริญญาจนกวานิสิตดังกลาวจะสําเร็จการศึกษาหรือพนจากสภาพ 
การเปนนิสิต 

 
ประกาศ ณ วันที ่ ๔  กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 
 
 
 
 

 (ศาสตราจารย ดร.นายแพทยวรีะศักดิ์  จงสูวิวัฒนวงศ) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 


