
 
 
 
 
 

 
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ว�าด�วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 

เพ่ือให�การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ เป!นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน*ต+อนิสิต และเป!นไปตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห+ง
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้ง 8/2559  
เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2559 จึงออกข�อบังคับไว�ดังต+อไปนี้ 

ข�อ ๑  ข�อบังคับนี้ เรียกว+า “ข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว+าด�วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2559” 

ข�อ ๒  ให�ใช�ข�อบังคับนี้ต้ังแต+วันถัดจากวันประกาศเป!นต�นไป และใช�สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ท่ีเริ่มเข�าศึกษาต้ังแต+ปCการศึกษา ๒๕๕๙ เป!นต�นไป   

ข�อ 3  ให�ข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว+าด�วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 และ
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 ยังมีผลบังคับใช�กับนิสิตท่ีเริ่มเข�าศึกษาก+อนปCการศึกษา 2559 ในข�อท่ีว+าด�วย
การจําแนกสภาพนิสิต การพ�นสภาพนิสิต และการอนุมัติให�ปริญญาจนกว+านิสิตดังกล+าวจะสําเร็จการศึกษา
หรือพ�นจากสภาพการเป!นนิสิต  

ข�อ 4  ให�ยกเลิกข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว+าด�วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
ฉบับลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 โดยให�ใช�ข�อบังคับฉบับนี้แทน 

ข�อ 5  การดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงไม+ได�กําหนดไว�ในข�อบังคับนี้ 
และไม+ได�มีข�อบังคับหรือระเบียบอ่ืนใดกําหนดไว� ให�นําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเป!นรายกรณี และแจ�งผล
การพิจารณาให�สภามหาวิทยาลัยทราบ  

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

การศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  
“อธิการบดี” หมายความว+า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
“หัวหน�าส+วนงานวิชาการ” หมายความว+า หัวหน�าส+วนงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีภารกิจ

หลักด�านการจัดการศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  
“หัวหน�าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา” หมายความว+า หัวหน�าภาควิชาหรือประธาน

สาขาวิชาท่ีหัวหน�าส+วนงานวิชาการมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าท่ีลักษณะเดียวกับหัวหน�าภาควิชา  
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“นิสิต” หมายความว+า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและให�หมายความรวมถึงนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

“นายทะเบียน” หมายความว+า ผู �ท่ีมหาวิทยาลัยแต+งต้ังให�ควบคุมดูแลทะเบียนนิสิตของ 
วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย  

“งานทะเบียนนิสิต” หมายความว+า หน+วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียนนิสิต
ของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย 

“งานรายวิชา” หมายความว+า  การเรียนรายวิชาท่ีกําหนดตามโครงสร�างหลักสูตรซ่ึงไม+รวม 
วิทยานิพนธ*และการค�นคว�าอิสระ 

“วิทยานิพนธ*” หมายความว+า  รายงานทางวิชาการท่ีนิสิตเรียบเรียงข้ึนจากงานวิจัย  
เพ่ือเสนอเป!นส+วนหนึ่งของการศึกษาตามเง่ือนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ซ่ึง
เรียกว+า ดุษฎีนิพนธ* 

“การค�นคว�าอิสระ” หมายความว+า การศึกษาค�นคว�าโดยใช�กระบวนการวิจัยซ่ึงก+อให�เกิด
ผลงานทางวิชาการท่ีเรียกว+า รายงานการค�นคว�าอิสระ หรือสารนิพนธ** หรือภาคนิพนธ* เพ่ือเสนอเป!นส+วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามเง่ือนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต 

 
หมวดท่ี ๑ 

ประเภทนิสิตและระบบการจัดการศึกษา 
 

ข�อ 7  ประเภทของนิสิต แบ+งออกเป!น ๔ ประเภท ดังนี้  
7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเต็มเวลาและไม+เต็มเวลาในระบบการศึกษา

ภาคปกติ ซ่ึงเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส+วนก็ได� 
7.๒ นิสิตภาคพิเศษ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม+เต็มเวลาในระบบ

การศึกษาภาคพิเศษ ซ่ึงเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส+วนก็ได� 
7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตท่ีมหาวิทยาลัยรับเข�าเรียน โดยมีเง่ือนไขตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
7.๔ นิสิตอาคันตุกะ หมายถึง นิสิตจากสถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ี

มหาวิทยาลัยเปSดสอน 

ข�อ ๘  ระบบการจัดการศึกษา    
ใช�ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปCการศึกษาให�จัดการศึกษา ดังนี้   
๘.๑ การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ แบ+งออกเป!น ๒ ภาคเรียน ประกอบด�วย                 

ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒  และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร�อน โดยถือเป!นภาคเรียนหนึ่งของปC
การศึกษาด�วยก็ได�  

๘.๒ การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคพิเศษ แบ+งออกเป!น ๓ ภาคเรียน ประกอบด�วย  
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และภาคเรียนฤดูร�อน  

๘.๓ ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ให�มีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไม+น�อยกว+า ๑๘ 
สัปดาห* โดยให�มีระยะเวลาเรียนไม+น�อยกว+า ๑๕ สัปดาห* 

๘.๔ ภาคเรียนฤดูร�อน ให�มีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแต+ละรายวิชาเท+ากับจํานวนชั่วโมง 
การเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ หรือภาคเรียนท่ี ๒  
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๘.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปCการศึกษาให�นับช+วงเวลาท่ีมีภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และ
ภาคเรียนฤดูร�อนต+อเนื่องกัน 

ข�อ 9  “หน+วยกิต” หมายถึง หน+วยท่ีแสดงปริมาณการศึกษาท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตรในระบบ
ทวิภาค 

9.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช�เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปUญหา ไม+น�อยกว+า ๑๕ ชั่วโมงต+อ
ภาคการศึกษาปกติ ให�มีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต 

9.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช�เวลาฝWกหรือทดลองไม+น�อยกว+า ๓๐ ชั่วโมงต+อภาคการศึกษา
ปกติ ให�มีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต 

9.๓  การฝWกงานหรือฝWกภาคสนามท่ีใช�เวลาฝWกไม+น�อยกว+า ๔๕ ชั่วโมงต+อภาคการศึกษาปกติ 
ให�มีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต 

9.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได�รับมอบหมาย ท่ีใช�เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ไม+น�อยกว+า ๔๕ ชั่วโมง ต+อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต 

9.๕  การค�นคว�าอิสระหรือการทําวิทยานิพนธ* ท่ีใช�เวลาศึกษาค�นคว�าไม+น�อยกว+า ๔๕ ชั่วโมง
ต+อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต 

 
หมวดท่ี ๒ 

หลักสูตรการศึกษา 
 

ข�อ 10  การจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จัดเป!น ๔ ประเภทดังนี้  
10.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป!นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร�างเสริมความเชี่ยวชาญ

หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป!นหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู�สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท+ามาแล�ว ให�มีจํานวนหน+วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม+น�อยกว+า ๒๔ หน+วยกิต 

10.๒ หลักสูตรปริญญาโท เป!นหลักสูตรการศึกษาท่ีส+งเสริมความก�าวหน�าทางวิชาการและ
หรือการวิจัยในสาขาวิชาต+าง ๆ ในระดับสูงกว+าข้ันปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให�มีจํานวน 
หน+วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม+น�อยกว+า ๓๖ หน+วยกิต โดยจัดหลักสูตรการศึกษาเป!น ๒ แผน คือ 

10.๒.๑ แผน ก เป!นแผนการศึกษาท่ีเน�นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ* ดังนี้  
(๑) แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ* ไม+น�อยกว+า ๓๖ หน+วยกิต โดยหลักสูตร

อาจกําหนดให�เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได� โดยไม+นับหน+วยกิต แต+ต�อง
เป!นไปตามหลักเกณฑ*ของมหาวิทยาลัย และต�องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีหลักสูตรกําหนด  

(๒) แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ* ไม+น�อยกว+า ๑๒ หน+วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม+น�อยกว+า ๑๒ หน+วยกิต  

10.๒.๒ แผน ข เป!นแผนการศึกษาท่ีเน�นการศึกษางานรายวิชาโดยไม+ต�องทํา
วิทยานิพนธ* แต+ต�องมีรายวิชาท่ีเป!นการค�นคว�าอิสระ ๖ หน+วยกิต 

 ท้ังนี้สาขาวิชาใดเปSดสอนหลักสูตรแผน ข จะต�องมีหลักสูตร แผน ก ด�วย 
10.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป!นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร�างเสริมความ

เชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป!นหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู�สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ปC หรือผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท+ามาแล�ว ให�มี
จํานวนหน+วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม+น�อยกว+า ๒๔ หน+วยกิต 
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10.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เป!นหลักสูตรการศึกษาท่ีส+งเสริมการสร�างองค*ความรู�ใหม+และ
หรือความก�าวหน�าทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต+าง ๆ ในระดับสูงกว+าปริญญาโทและประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ให�มีจํานวนหน+วยกิตตลอดหลักสูตร ไม+น�อยกว+า ๔๘ หน+วยกิต สําหรับผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท+า และไม+น�อยกว+า ๗๒ หน+วยกิต สําหรับผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท+าท่ีมีผลการเรียนดีมากโดยจัดหลักสูตรการศึกษาเป!น ๒ แบบ คือ 

10.๔.๑ แบบ ๑ เป!นแผนการศึกษาท่ีเน�นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ*ท่ีก+อให�เกิด
ความรู�ใหม+ โดยหลักสูตรอาจกําหนดให�เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได� โดย 
ไม+นับหน+วยกิต แต+ต�องเป!นไปตามหลักเกณฑ*ของมหาวิทยาลัย และต�องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
ดังนี้  

แบบ ๑.๑ ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท+า จะต�องทํา 
วิทยานิพนธ* ไม+น�อยกว+า ๔๘ หน+วยกิต 

แบบ  ๑.๒ ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท+า จะต�องทํา
วิทยานิพนธ* ไม+น�อยกว+า ๗๒ หน+วยกิต  

ท้ังนี้ วิทยานิพนธ*ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต�องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

10.๔.๒ แบบ ๒ เป !นแผนการศึกษาท่ีเน�นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ*ท่ี มี
คุณภาพสูง และก+อให�เกิดความก�าวหน�าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้  

แบบ ๒.๑ ผู�เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท+า จะต�องทํา
วิทยานิพนธ* ไม+น�อยกว+า ๓๖ หน+วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม+น�อยกว+า ๑๒ หน+วยกิต 

แบบ ๒.๒ ผู �เข�าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท+า ต�องทํา 
วิทยานิพนธ* ไม+น�อยกว+า ๔๘ หน+วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม+น�อยกว+า ๒๔ หน+วยกิต 

ท้ังนี้  วิทยานิพนธ*ตาม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต�องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

ข�อ 11  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดดังนี้ 
11.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให�ใช�เวลา

การศึกษา ไม+เกิน ๓ ปCการศึกษา 
11.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให�ใช�เวลาการศึกษาไม+เกิน ๕ ปCการศึกษา 
11.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ให�ใช�เวลาการศึกษาดังนี้  

11.๓.๑ ผู �เข �าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล �วเข �าศึกษาต +อในระดับ 
ปริญญาเอก ให�ใช�เวลาการศึกษาไม+เกิน ๘ ปCการศึกษา  

11.๓.๒ ผู �เข �าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทแล �วเข �าศึกษาต +อในระดับ 
ปริญญาเอก ให�ใช�เวลาการศึกษาไม+เกิน ๖ ปCการศึกษา 
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หมวดท่ี ๓ 
อาจารย.ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
ข�อ 12  อาจารย*ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด�วย 

12.๑ อาจารย*ประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหน+งอาจารย* ผู�ช+วยศาสตราจารย*  
รองศาสตราจารย* และศาสตราจารย* ในมหาวิทยาลัยท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ
ปฏิบัติหน�าท่ีเต็มเวลา 

12.๒ อาจารย*ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย*ประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ*กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปSดสอน ซ่ึงมีหน�าท่ีสอนและค�นคว�าวิจัยในสาขาวิชาดังกล+าว ท้ังนี้ สามารถเป!น
อาจารย*ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได�ในเวลาเดียวกัน แต+ต�องเป!นหลักสูตรท่ีอาจารย*ผู�นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ*กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

12.๓ อาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย*ประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหน�าท่ีใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต+การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตรต�องอยู+ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษา โดยจะเป!นอาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว+า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม+ได� ยกเว�น 
พหุวิทยาการหรือ สหวิทยาการ ให�เป!นอาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตรได�อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย*
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าได�ไม+เกิน ๒ คน 

 ในแต+ละหลักสูตรท่ีเปSดสอนระดับบัณฑิตศึกษาให�มีอาจารย*ผู �รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยแต+งต้ังในรูปของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

12.๔ อาจารย*ผู�สอน หมายถึง อาจารย*ประจําหรืออาจารย*พิเศษ ท่ีได�รับแต+งต้ังจากบัณฑิต
วิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร ให�ทําหน�าท่ีในรายวิชาหรือบางหัวข�อใน 
แต+ละรายวิชา 

12.๕ อาจารย* ท่ี ปรึกษาท่ั วไป  หมาย ถึง อาจารย*ประจํ า ท่ี ได� รับการแต+ ง ต้ั งจาก
คณะกรรมการประจําส+วนงานท่ีหลักสูตรสังกัด โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือ
ทําหน�าท่ีให�คําปรึกษาด�านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนิสิตให�สอดคล�องกับหลักสูตร และแนวทาง
ปฏิบัติต+าง ๆ ตลอดจนเป!นท่ีปรึกษาของนิสิตในเรื่องอ่ืนตามความจําเป!นและเหมาะสม โดยให�อาจารย*ท่ี
ปรึกษาท่ัวไปทําหน�าท่ีจนกระท่ังนิสิตมีอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หลักหรืออาจารย*ท่ีปรึกษาการค�นคว�า
อิสระ 

12.๖ อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หลัก หมายถึง อาจารย*ประจําหลักสูตรท่ีได�รับแต+งต้ัง
จากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร ให�รับผิดชอบกระบวนการ
เรียนรู�เพ่ือวิทยานิพนธ*ของนิสิตเฉพาะราย เช+น การพิจารณาเค�าโครง การให�คําแนะนําและการควบคุมดูแล
รวมท้ังการประเมินความก�าวหน�า การสอบวิทยานิพนธ* การตีพิมพ*เผยแพร+ผลงานวิทยานิพนธ*ของนิสิต 

12.๗ อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วม หมายถึง อาจารย*ประจํา หรือผู�ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีได�รับแต+งต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือทํา
หน�าท่ีร+วมกับอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หลักในการพิจารณาเค�าโครง รวมท้ังช+วยเหลือให�คําแนะนําและ
ควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ*ของนิสิต 
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12.๘ อาจารย*ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระ หมายถึง อาจารย*ประจําหลักสูตรท่ีได�รับแต+งต้ัง
จากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะ กรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย*ท่ีมีคุณสมบัติตามข�อ 
12.๖ และ 12.๗ สามารถทําหน�าท่ีเป!นอาจารย*ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระได�ด�วย โดยให�รับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรู�เพ่ือการค�นคว�าอิสระของนิสิต รวมท้ังช+วยเหลือให�คําแนะนําและควบคุมดูแลการ 
การค�นคว�าอิสระของนิสิต 

12.๙ อาจารย*ผู�สอบวิทยานิพนธ* หมายถึง อาจารย*ประจําหลักสูตรและผู�ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันท่ีได�รับแต+งต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร  

12.๑๐ ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู�ท่ีมิได�เป!นอาจารย*ประจําท่ีได�รับแต+งต้ังจาก
บัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร ให�ทําหน�าท่ีอาจารย*ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ*ร+วม หรือสอบวิทยานิพนธ* ในกรณีท่ีเป!นสาขาท่ีขาดแคลนและมีความจําเป!นอย+างยิ่งอาจแต+งต้ัง
ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกเป!นอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หลักได�โดยอนุโลม 

12.๑๑ ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู�ท่ีมิได�เป!นอาจารย*ประจําท่ีได�รับแต+งต้ังจากบัณฑิต
วิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร ให�ทําหน�าท่ีบางส+วนในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู�ท่ีได�รับแต+งต้ังนั้นไม+มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหน+งทางวิชาการตามท่ี
กําหนดในหน�าท่ีนั้น ๆ แต+มีความเชี่ยวชาญ หรือชํานาญเฉพาะท่ีเป!นประโยชน*อย+างยิ่งโดยตรงต+อหน�าท่ี 
ท่ีได�รับมอบหมายนั้น ๆ ท้ังนี้หากจะแต+งต้ังให�เป!นอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ* จะต�องมีความรู� ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ*สูงมากเป!นท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ*กับหัวข�อวิทยานิพนธ* โดยความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยและแจ�งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ แต+หากจะแต+งต้ังให�เป!นอาจารย*ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ*หลัก ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะจะต�องเป!นบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัยเท+านั้น   

12.๑๒ อาจารย*พิเศษ หมายถึง ผู�สอนท่ีไม+ใช+อาจารย*ประจํา ซ่ึงได�รับแต+งต้ังโดย
มหาวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร  

ข�อ 13  จํานวน คุณวุฒิ และสมบัติของอาจารย*ระดับบัณฑิตศึกษา 
การแต+งต้ังอาจารย*ระดับบัณฑิตศึกษาให�ส+วนงานวิชาการท่ีรับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่อ

ต+อคณะกรรมการประจําส+วนงาน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาให�ความเห็นชอบ 
และแต+งต้ังโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

13.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
13.๑.๑ อาจารย*ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+า และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการ
เผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง โดยอย+างน�อย ๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย*ประจําหลักสูตรต�องมีคุณสมบัติเป!นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

13.๑.๒ อาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย+างน�อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการ  
ท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ* 
ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง 
โดยอย+างน�อย ๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย  
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 กรณีท่ีมีความจําเป!นอย+างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม+สามารถสรรหาอาจารย*
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตน�อยกว+า ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยต�องเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให�คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป!นรายกรณี  

13.๑.๓ อาจารย*ผู�สอน ต�องเป!นอาจารย*ประจําหรืออาจารย*พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท+า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ*กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และ
ต�องมีประสบการณ*ด�านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารง
ตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง  

 ในกรณีของอาจารย*พิเศษ อาจได�รับการยกเว�นคุณวุฒิปริญญาโท แต+ท้ังนี้
ต�องมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท+า และมีประสบการณ*การทํางานท่ีเก่ียวข�องกับวิชาท่ีสอนมาแล�วไม+
น�อยกว+า ๖ ปC ท้ังนี้อาจารย*พิเศษต�องมีชั่วโมงสอนไม+เกินร�อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย*ประจําเป!น
ผู�รับผิดชอบรายวิชานั้น สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย*ผู�สอนต�องมีคุณสมบัติ
เป!นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

13.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
13.๒.๑ อาจารย*ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนด  ในการพิจารณา
แต+งต้ัง ให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง โดยอย+างน�อย  
๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย  

 สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย*ประจํา
หลักสูตรต�องมีคุณสมบัติเป!นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

13.๒.๒ อาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย+างน�อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ี
กําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง 
โดยอย+างน�อย ๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย  

 กรณีท่ีมีความจําเป!นอย+างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม+สามารถสรรหาอาจารย*
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนิสิตน�อยกว+า ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยต�องเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให�คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป!นรายกรณี  

13.๒.๓ อาจารย*ผู�สอน ต�องเป!นอาจารย*ประจําหรืออาจารย*พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย* ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ*กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และต�องมีประสบการณ*ด�านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการ
เผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย  
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง  
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 ในกรณีของอาจารย*พิเศษ อาจได�รับการยกเว�นคุณวุฒิปริญญาเอก แต+ท้ังนี้
ต�องมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+า และมีประสบการณ*การทํางานท่ีเก่ียวข�องกับวิชาท่ีสอนมาแล�วไม+
น�อยกว+า ๔ ปC ท้ังนี้อาจารย*พิเศษต�องมีชั่วโมงสอนไม+เกินร�อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย*ประจําเป!น
ผู�รับผิดชอบรายวิชานั้น สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย*ผู�สอนต�องมี
คุณสมบัติเป!นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

13.๓ ปริญญาโท  
13.๓.๑ อาจารย*ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+า และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับ 
การเผยแพร+ ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง โดยอย+างน�อย ๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย  

13.๓.๒ อาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย+างน�อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการ
ท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ี
กําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง 
โดยอย+างน�อย ๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย  

 กรณีท่ีมีความจําเป!นอย+างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม+สามารถสรรหาอาจารย*
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตน�อยกว+า ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยต�องเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให�คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป!นรายกรณี  

13.๓.๓ อาจารย* ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*และการค�นคว�าอิสระ แบ+งออกเป!น  
๒ ประเภท คือ  

(๑) อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หลักและการค�นคว�าอิสระ ต�องเป!น
อาจารย*ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+ง
รองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป!นผลงานทาง
วิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการ
อย+างน�อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง โดยอย+างน�อย ๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย  

(๒) อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วม (ถ�ามี) ต�องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังนี้  

 อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วมท่ีเป!นอาจารย*ประจําต�องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช+นเดียวกับอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หลัก  

 สําหรับอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วมท่ีเป!นผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต�องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการตีพิมพ*เผยแพร+ในวารสารท่ีมีชื่ออยู+
ในฐานข�อมูลท่ีเป!นท่ียอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ*กับหัวข�อวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ  
ไม+น�อยกว+า ๑๐ เรื่อง  
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 กรณีผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม+มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดข�างต�น ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต�องเป!นผู�มีความรู�ความเชี่ยวชาญและประสบการณ*สูงเป!นท่ียอมรับ 
ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ*กับหัวข�อวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ โดยผ+านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และแจ�งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

13.๓.๔ อาจารย*ผู�สอบวิทยานิพนธ* ต�องประกอบด�วยอาจารย*ประจําหลักสูตรและ
ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม+น�อยกว+า ๓ คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบต�องไม+เป!นอาจารย*ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ*หลักหรืออาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วม โดยอาจารย*ผู�สอบวิทยานิพนธ*ต�องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
และผลงานทางวิชาการ ดังนี้  

(๑) กรณีอาจารย*ประจําหลักสูตร ต�องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า 
หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของ
การศึกษา เพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง โดยอย+างน�อย 
๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย  

(๒) กรณีผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก ต�องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการตีพิมพ*เผยแพร+ในวารสารท่ีมีชื่ออยู+ในฐานข�อมูลท่ีเป!นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ*กับหัวข�อวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ ไม+น�อยกว+า ๑๐ เรื่อง  

 กรณีผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม+มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดข�างต�น ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต�องเป!นผู�มีความรู�ความเชี่ยวชาญและประสบการณ*สูงเป!นท่ียอมรับ 
ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ*กับหัวข�อวิทยานิพนธ* หรือการค�นคว�าอิสระ โดยผ+านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และแจ�งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

13.๓.๕ อาจารย*ผู�สอน ต�องเป!นอาจารย*ประจําหรืออาจารย*พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท+า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ*กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และ
ต�องมีประสบการณ*ด�านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารง
ตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง ท้ังนี้ อาจารย*พิเศษต�องมีชั่วโมงสอนไม+เกิน
ร�อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย*ประจําเป!นผู�รับผิดชอบรายวิชานั้น  

13.๔ ปริญญาเอก  
13.๔.๑ อาจารย*ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาและเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ัง
ให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง โดยอย+างน�อย ๑ รายการต�อง
เป!นผลงานวิจัย  

13.๔.๒ อาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย+างน�อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ี
กําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง 
โดยอย+างน�อย ๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย   
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 กรณีท่ีมีความจําเป!นอย+างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม+สามารถสรรหาอาจารย*
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตน�อยกว+า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต�องเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให�คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป!นราย
กรณี  

13.๔.๓ อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ* แบ+งออกเป!น ๒ ประเภท คือ  
(๑) อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หลัก ต�องเป!นอาจารย*ประจําหลักสูตร  

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับ 
การเผยแพร+ ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย  
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง โดยอย+างน�อย ๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย  

(๒) อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วม (ถ�ามี) ต�องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังนี้  

 อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วมท่ีเป!นอาจารย*ประจํา ต�องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช+นเดียวกับอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หลัก  

 สําหรับอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วมท่ีเป!นผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต�องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการตีพิมพ*เผยแพร+ในวารสารท่ีมีชื่ออยู+
ในฐาน ข�อมูลท่ีเป!นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ*กับหัวข�อวิทยานิพนธ* ไม+น�อยกว+า ๕ เรื่อง  

 กรณีผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม+มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดข�างต�น ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต�องเป!นผู�มีความรู�ความเชี่ยวชาญและประสบการณ*สูงมากเป!นท่ี
ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ*กับหัวข�อวิทยานิพนธ* โดยผ+านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ�ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

13.๔.๔ อาจารย*ผู�สอบวิทยานิพนธ* ต�องประกอบด�วยอาจารย*ประจําหลักสูตรและ
ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม+น�อยกว+า ๕ คน ท้ังนี้ประธานกรรมการสอบต�องเป!นผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
โดยอาจารย*ผู�สอบวิทยานิพนธ*ต�องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้  

(๑) กรณีอาจารย*ประจําหลักสูตร ต�องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า 
หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง โดยอย+างน�อย 
๑ รายการต�องเป!นผลงานวิจัย  

(๒) กรณีผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก ต�องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการตีพิมพ*เผยแพร+ในวารสารท่ีมีชื่ออยู+ในฐานข�อมูลท่ีเป!นท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ*กับหัวข�อวิทยานิพนธ* ไม+น�อยกว+า ๕ เรื่อง  

 กรณีผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม+มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดข�างต�น ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต�องเป!นผู�มีความรู�ความเชี่ยวชาญและประสบการณ*สูงมากเป!นท่ี
ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ*กับหัวข�อวิทยานิพนธ* โดยผ+านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ�ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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13.๔.๕ อาจารย*ผู�สอน ต�องเป!นอาจารย*ประจําหรืออาจารย*พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย* ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชา ท่ีสัมพันธ*กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และต�องมีประสบการณ*ด�านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการ ท่ีไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการ
เผยแพร+ตามหลักเกณฑ* ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต+งต้ังให�บุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างน�อย  
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปCย�อนหลัง  

 ในกรณีรายวิชาท่ีสอนไม+ใช+วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให�อาจารย*
ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งทางวิชาการตํ่ากว+ารองศาสตราจารย* ทําหน�าท่ีอาจารย*
ผู�สอนได� ท้ังนี้ อาจารย*พิเศษต�องมีชั่วโมงสอนไม+เกินร�อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย*ประจําเป!น
ผู�รับผิดชอบรายวิชานั้น  

ข�อ 14  ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*และการค�นคว�าอิสระ  
14.๑ อาจารย*ประจําหลักสูตร ๑ คน ให�เป!นอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หลักของนิสิต

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ* ดังนี้  
14.๑.๑ กรณีอาจารย*ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า และมี

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ* ให�เป!นอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ของนิสิตระดับปริญญาโทและเอกรวมได� 
ไม+เกิน ๕ คน ต+อภาคการศึกษา  

14.๑.๒ กรณีอาจารย*ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า และดํารง
ตําแหน+งระดับผู�ช+วยศาสตราจารย*ข้ึนไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท+าท่ีมีตําแหน+งรองศาสตราจารย*
ข้ึนไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ* ให�เป!นอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*ของนิสิตระดับปริญญาโทและ
เอกรวมได�ไม+เกิน ๑๐ คนต+อภาคการศึกษา  

14.๑.๓ กรณีอาจารย*ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า และดํารง
ตําแหน+งศาสตราจารย*และมีความจําเป!นต�องดูแลนิสิตเกินกว+าจํานวนท่ีกําหนดให�เสนอต+อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา แต+ท้ังนี้ต�องไม+เกิน ๑๕ คนต+อภาคการศึกษา หากมีความจําเป!นต�องดูแลนิสิตมากกว+า ๑๕ คน ให�ขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป!นรายกรณี  

14.๒ อาจารย*ประจําหลักสูตร ๑ คน ให� เป!นอาจารย* ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระ  
ของนักศึกษาปริญญาโทได�ไม+เกิน ๑๕ คน หากเป!นอาจารย*ท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ*และการค�นคว�าอิสระ ให�
คิดสัดส+วนจํานวนนิสิตท่ีทําวิทยานิพนธ* ๑ คน เทียบได�กับจํานวนนิสิตท่ีค�นคว�าอิสระ ๓ คน แต+ท้ังนี้รวมแล�ว
ต�องไม+เกิน ๑๕ คนต+อภาคการศึกษา  

14.๓ อาจารย*ผู�รับผิดชอบหลักสูตร ต�องทําหน�าท่ีอาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*และ/หรือ
อาจารย*ผู�สอบวิทยานิพนธ* และ/หรืออาจารย*ผู�สอนในหลักสูตรนั้นด�วย 

ข�อ 15  คณะกรรมการสอบประมวลความรู� 
คณะกรรมการสอบประมวลความรู� ได�รับการแต+งต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย  โดยการเสนอชื่อ

ของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไม+น�อยกว+า ๓ คน ท้ังนี้ ให�เป!นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

ข�อ 16  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได�รับการแต+งต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของ

คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไม+น�อยกว+า ๓ คน ท้ังนี้ให�เป!นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดท่ี ๔ 
การรับเข�าเป0นนิสิต การเปล่ียนประเภท ระดับการศึกษา 

และการเปล่ียนวิชาเอก หรือสาขาวิชา 
 

ข�อ 17  คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 
๑7.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท ผู�เข�าศึกษาต�องเป!นผู�สําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท+าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรองและต�องมี
คุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด  

๑7.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู�เข�าศึกษาต�องเป!นผู�สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ปC หรือ ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท+าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และต�องมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑7.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ผู�เข�าศึกษาต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑7.๓.๑ ผู�เข�าศึกษาต�องเป!นผู�สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท+า ตามท่ีหลักสูตรกําหนด

และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 
๑7.๓.๒ ผู�เข�าศึกษาต�องเป!นผู�สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท+า ในสาขาวิชาเดียวกัน

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ*กันกับหลักสูตรท่ีเข�าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก (มีค+าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ต้ังแต+ ๓.๕๐ ข้ึนไป) และมีพ้ืนฐานความรู�ความสามารถและศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําวิทยานิพนธ*ได� 
หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 

๑7.๓.๓ ผู�เข�าศึกษาต�องเป!นผู�สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท+า ในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ*กันกับหลักสูตรท่ีเข�าศึกษา โดยมีผลการเรียนดี (มีค+าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ต้ังแต+ ๓.๐๐ ข้ึนไป) อาจได�รับการพิจารณาให�เข�าศึกษาภายใต�เง่ือนไข ดังนี้ 

(๑) ยอมรับเง่ือนไขท่ีจะลงทะเบียนกระบวนวิชาของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทตามท่ีคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรกําหนด 

(๒) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาพิจารณาเห็นแล�วว+า
สมควรรับเข�าเป!นนิสิต และมีพ้ืนฐานความรู�ความสามารถและศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําวิทยานิพนธ*ได� หรือมี
คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข�อ ๑8  การรับเข�าเป!นนิสิต 
ให�เป!นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยอาจใช�วิธีการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือรับโอนจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือตามโครงการความร+วมมือท่ีผ+านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ หรือโดยวิธีอ่ืน ๆ  
ท่ีสภาวิชาการให�ความเห็นชอบ 

ข�อ ๑9  การข้ึนทะเบียนเป!นนิสิต 
๑9.๑ ผู�ท่ีจะข้ึนทะเบียนเป!นนิสิตต�องเป!นผู�ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข�าเป!นนิสิตตามข�อ ๑8 
๑9.๒ ผู�สมัครท่ีได�รับการคัดเลือกให�เข�าเป!นนิสิตประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของ 

ส+วนงานวิชาการใด จะต�องข้ึนทะเบียนเป!นนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส+วนงานวิชาการนั้น  
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๑9.๓ ผู �ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข�าเป!นนิสิตจะมีสภาพเป!นนิสิตโดยสมบูรณ*ก็ต +อเม่ือได�ข้ึน
ทะเบียนเป!นนิสิต พร�อมชําระเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+าเล+าเรียน และหรือค+าธรรมเนียมอ่ืนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด   

 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะไม+คืนเงินค+าบํารุงการศึกษาค+าเล+าเรียน หรือค+าธรรมเนียม 
ต+าง ๆ ให�ไม+ว+ากรณีใด ๆ 

๑9.๔ ผู� ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข�าเป!นนิสิตจะต�องแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวให�เป!นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 กรณีท่ีไม+สามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได� ให�ส+งเอกสารล+าช�าภายใน ๑๐ 
วันทําการ นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กรณี  ท่ีนิสิตไม+สามารถแสดงหลักฐานได�ให�นายทะเบียนเพิกถอน
การรายงานตัวของบุคคลนั้น 

 เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ต�องระบุวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
อย+างช�าไม+เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให�เป!นวันรายงานตัว 

๑9.๕ ผู �ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข�าเป!นนิสิตไม+สามารถมารายงานตัวเป!นนิสิตตามวันเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตให�รายงานตัวเป!นนิสิตได�ภายใน ๗ วัน ท้ังนี้ นิสิตต�องชําระ
เงินค+ารายงานตัวช�า ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข�อ 20  การเปลี่ยนประเภทนิสิต 
20.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเป!นนิสิตภาคพิเศษ หรือนิสิตภาคพิเศษจะเปลี่ยน

ประเภทเป!นนิสิตภาคปกติได� ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป!นอย+างยิ่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน�าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด โดยได�
รับอนุมัติจากอธิการบดีและแจ�งให�นายทะเบียนทราบ ท้ังนี้ นิสิตจะต�องปฏิบัติตามข�อบังคับและระเบียบต+าง ๆ 
รวมท้ังชําระเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+าเล+าเรียนในอัตราตามประเภทของนิสิตภายหลังจากได�รับอนุมัติให�
เปลี่ยนประเภทนิสิตแล�ว 

20.๒ นิสิตท่ีจะเปลี่ยนประเภท จะต�องมีเวลาเรียนในประเภทเดิม มาแล�วอย+างน�อย  
๑ ภาคเรียน 

20.๓ ในกรณีนิสิตท่ีเปลี่ยนประเภทต�องโอนจํานวนหน+วยกิตในประเภทเดิมท้ังหมดท่ีได�
เรียนมาแล�วจะโอนเป!นบางรายวิชาไม+ได� และให�นับระยะเวลาการศึกษาต้ังแต+เข�าเรียนในประเภทเดิม 

ข�อ 21  การเปลี่ยนระดับการศึกษา  
นิสิตอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทไปเป!นระดับปริญญาเอกหรือ

กลับกันได�ในสาขาวิชาเดียวกันโดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจําส+วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด และได�รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี
หลักเกณฑ*ดังนี้  

21.๑ นิสิตในหลักสูตระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกท่ีสอบผ+านการสอบวัดคุณสมบัติ ซ่ึงจัดข้ึนสําหรับนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอก อาจได�รับการ
พิจารณาเข�าศึกษาในระดับปริญญาเอกได� โดยนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก ๑ จะต�องมี
ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ*ท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาให�เป!นดุษฎีนิพนธ*ในระดับปริญญาเอกได� หรือในกรณีท่ี
เป!นนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก ๒ จะต�องเรียนรายวิชามาแล�วไม+น�อยกว+า ๑๒ หน+วยกิต 
และได�ค+าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม+ต่ํากว+า ๓.๕๐  
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21.๒ นิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีไม+สามารถสอบผ+านการสอบวัดคุณสมบัติ  
อาจได�รับการพิจารณาเข�าศึกษาในระดับปริญญาโทได� 

21.๓ การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระทําได�เพียง ๑ ครั้ง เท+านั้น 
21.๔ การเปลี่ยนระดับการศึกษาท่ีนอกเหนือจากนี้ ให�เป!นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ข�อ 22  การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา และการเปลี่ยนแผนการศึกษา 
22.๑ นิสิตท่ีเข�าศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาใด ถ�ามีความประสงค*จะเปลี่ยนวิชาเอกหรือ

สาขาวิชาท่ีศึกษาให�กระทําโดยการสอบคัดเลือกใหม+ 
22.๒ กรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป!นอย+างยิ่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน�าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ี
หลักสูตรสังกัด อาจอนุมัติให�นิสิตเปลี่ยนแผนการศึกษาได�และแจ�งให�นายทะเบียนทราบ 

ข�อ 23  การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา และการเทียบประสบการณ*   
นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรปริญญาเอกอาจเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับโอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา หรือ
เทียบประสบการณ*ในหลักสูตรระดับเดียวกันท่ีนิสิตได�ศึกษามาแล�ว เพ่ือนับเป!นส+วนหนึ่งของหน+วยกิตรายวิชา
ในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาได�โดยไม+ต�องเรียนรายวิชานั้นซํ้าอีก รายวิชาท่ีขอรับโอนหรือขอเทียบโอน ต�องเป!น
รายวิชาท่ีเรียนมาแล�วไม+เกิน ๕ ปC นับจากภาคเรียนท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และรายวิชาท่ีขอรับ
โอนหรือเทียบโอน จะต�องมีระดับข้ันไม+ตํ่ากว+า B (๓.๐๐) ท้ังนี้ จํานวนหน+วยกิตท่ีขอรับโอนรายวิชา เทียบโอน
รายวิชา และเทียบประสบการณ* รวมกันแล�วต�องไม+เกินร�อยละ ๔๐ ของจํานวนหน+วยกิตรายวิชาตามโครงสร�
างหลักสูตร โดยไม+นับรวมวิทยานิพนธ*และการค�นคว�าอิสระ 

ให �งานทะเบียนนิสิตบันทึกรายวิชาท่ีได �รับอนุ มั ติ ให �รับโอน เทียบโอน หรือเทียบ 
ประสบการณ*ลงในระเบียนการเรียนของนิสิต 

23.๑ การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว+างหลักสูตรเก+ากับหลักสูตรใหม+
หรือการเทียบรายวิชาระหว+างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาท่ีขอเทียบต�องเป!นรายวิชาใน
หลักสูตรท่ีใหม+กว+ารายวิชาตามหลักสูตรท่ีนิสิตต�องเรียน เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาท่ีขอเทียบ
จะต�องครอบคลุมเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตรท่ีนิสิตต�องเรียนไม+น�อยกว+าร�อยละ ๗๕ 
โดยความเห็นชอบของหัวหน�าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจําส+วนงานท่ีรายวิชานั้น
สังกัด และต�องได�รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได�รับมอบหมาย 

23.๒ การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบัน การศึกษาอ่ืน หรือจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ ยึดหลักเกณฑ* ดังนี้ 

23.๒.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตท่ีเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแล�ว 
(๑) กรณีนิสิตเข�าศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาต+องาน

ทะเบียนนิสิต โดยผ+านความเห็นชอบของหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และต�องได�รับอนุมัติจาก
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได�รับมอบหมาย 

(๒) กรณีนิสิตเข�าศึกษาในหลักสูตรใหม+หรือหลักสูตรปรับปรุงให�ดําเนินการ
ขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ*ข�อ 23.๑ ก+อนได�รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได�รับมอบหมาย
ให�โอนรายวิชา 
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(๓) ไม+นําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนมาคํานวณค+าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม
รวม ท้ังนี้ให�ระบุรายวิชาท่ีรับโอนในระเบียนนิสิตว+าเป!นรายวิชาท่ีรับโอนมา โดยให�คํานวณค+าระดับข้ันเฉลี่ย
สะสมเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท+านั้น 

(๔) การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาต�องดําเนินการให�เสร็จสิ้นภายใน
ปCการศึกษาแรกท่ีนิสิตเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

23.๒.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ยึดหลักเกณฑ* ดังนี้ 
(๑) รายวิชาท่ีรับโอนต�องเป!นรายวิชาท่ีนิสิตได�ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง มาแล�วไม+เกิน ๕ ปC 
(๒) ไม+นําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณค+าระดับ

ข้ันเฉลี่ยสะสมรวม ท้ังนี้ให�ระบุรายวิชาท่ีรับโอนในระเบียนนิสิตว+าเป!นรายวิชาท่ีรับโอนมา โดยให�คํานวณค+า
ระดับข้ันเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท+านั้น 

ท้ังนี้  การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให�เป!นตาม
หลักเกณฑ*ข�อ 23.๑ 

23.๓ การเทียบประสบการณ* 
มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให�นําประสบการณ*จากการปฏิบัติงานของนิสิตมาเทียบ

ประสบการณ*ได� ดังนี้    
23.๓.๑ ประสบการณ*ท่ีนํามาเทียบต�องเป!นประสบการณ*ท่ีได�จากการปฏิบัติงานใน

ระยะเวลาไม+น�อยกว+า ๘ ปC 
23 .๓ .๒  การเทียบรายวิชากับประสบการณ *ต �องได �รับการเห็ นชอบจาก

คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน�าภาควิชา และคณะกรรมการประจําส+วนงานท่ีรายวิชานั้นสังกัด
และได�รับอนุมัติจากสภาวิชาการ 

23.๓.๓ จํานวนหน+วยกิตรวมท่ีได�รับจากการเทียบประสบการณ**ต�องไม+เกิน ร�อยละ 
๒๕ ของจํานวนหน+วยกิตรวมตามโครงสร�างหลักสูตร  

 นิสิตต�องเสนอหลักฐานท่ีได�จากการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีระบุถึง
ประสบการณ*ดังกล+าวมากพอต+อการพิจารณาเทียบประสบการณ*กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย โดยการรับรอง
จากผู�บังคับบัญชาของหน+วยงานท่ีนิสิตนําประสบการณ*มาแสดง  

 การยื่นคําร�องขอเทียบประสบการณ*ให�ดําเนินการภายในปCการศึกษาแรก
ของการรายงานตัวเข�าเป!นนิสิต เม่ือได�รับการเทียบรายวิชาแล�วให�ถือว+ามหาวิทยาลัยได�ยกเว�นการเรียน
รายวิชาดังกล+าว โดยไม+นําผลการเรียนรายวิชาท่ีเทียบประสบการณ*มาคํานวณค+าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมรวม 
ท้ังนี้ ให�ระบุในระเบียนนิสิตเป!นรายวิชาเทียบประสบการณ* 

ข�อ 24  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ยึดหลักเกณฑ* ดังนี้ 
24.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

มหาวิทยาลัยรับรองและกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยทักษิณได� 

24.๒ การรับโอนต�องลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล�วไม+น �อยกว+า ๑  
ภาคเรียน  

24.๓ ผู �ท่ีจะขอโอนต�องยื่นคําร�องถึงมหาวิทยาลัยทักษิณอย+างน�อย ๒ ภาคเรียน ก+อน
สําเร็จการศึกษา 
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24.๔ ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตนักศึกษาท่ีรับโอนให �นับต้ังแต +เริ่มเข �าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเดิม 

24.๕ การเทียบโอนรายวิชาอาจกระทําได� ตามข�อ 23  
 การโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีไม+สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาให�เสนอสภาวิชาการพิจารณาเป!นราย ๆ ไป และแจ�งให�มหาวิทยาลัยทราบ 
 

หมวดท่ี  ๕ 
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน 

 
ข�อ 25  การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร+วมกัน ดังนี้ 

25.๑ การศึกษาแบบเฉพาะบางช+วงเวลา เป!นการจัดการศึกษาในบางช+วงเวลาของ 
ปCการศึกษา ตามหลักเกณฑ*ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๒ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป!นการจัดการศึกษาโดยใช�การ
สอนทางไกลผ+านระบบการสื่อสารหรือเครือข+ายสารสนเทศต+าง ๆ ตามหลักเกณฑ*ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๓ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป!นการจัดการศึกษาเป!นรายวิชาหรือ
กลุ+มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเป!นไปตามหลักเกณฑ*ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๔ การศึกษาแบบนานาชาติ เป!นการจัดการศึกษาโดยใช�ภาษาต+างประเทศท้ังหมด  
ซ่ึงอาจจะเป!นความร+วมมือระหว+างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน+วยงานในประเทศ หรือต+างประเทศ 
และมีการจัดการท่ีมีมาตรฐานเช+นเดียวกับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๕ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
25.๖ การศึกษาเพ่ือรับปริญญาท่ีสอง ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
25.๗ รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว+าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข�อ 26  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให �รับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเป !นนิสิต
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําหน+วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีตนสังกัด
ได� โดยต�องชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว+าด�วย การเก็บเงินค+าบํารุงและค+าธรรมเนียมการศึกษา 
ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน�าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และ 
หัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีรายวิชานั้นสังกัด 

ข�อ 27 นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณท่ีได�ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณมาแล�วไม+น�อยกว+า  
๒ ภาคเรียน อาจลงทะเบียนศึกษารายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือนํามาเทียบโอน
หรือนํามาเป!นรายวิชาท่ีไม+นับหน+วยกิตในหลักสูตรท่ีนิสิตศึกษาอยู+ได�โดยต�องดําเนินการดังนี้ 

27.๑ นิสิตต�องยื่นคําร�องต+อหัวหน�าส+วนงานท่ีนิสิตสังกัด โดยผ+านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจําส+วนงานท่ีนิสิตสังกัด เพ่ือพิจารณารายวิชาท่ี
นิสิตลงทะเบียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยแนบรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาประกอบ การพิจารณา 
ด�วย ท้ังนี้ รายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนศึกษานั้นต�องมีเนื้อหาเหมือนหรือใกล�เคียงกันกับรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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27.๒ ในภาคเรียนใดท่ีนิสิตไปลงทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยไม+
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณเลย นิสิตจะต�องดําเนินการรักษาสภาพนิสิตของ
มหาวิทยาลัยทักษิณด�วย มิฉะนั้นนิสิตจะพ�นสภาพการเป!นนิสิต ตามข�อ 40.๓.๓ 

27.๓ เม่ือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณลงทะเบียนศึกษารายวิชาได�
ประมวลผลการศึกษาเรียบร�อยแล�วให�นิสิตแจ�งผลการศึกษาเป!นลายลักษณ*อักษร ซ่ึงออกโดยมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษานั้นต+อนายทะเบียนมหาวิทยาลัยทักษิณโดยตรง  

27.๔ การลงทะเบียนศึกษารายวิชาของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
จะต�องเป!นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ด�วยเม่ือหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ี
หลักสูตรสังกัดอนุมัติแล�วให�แจ�งนายทะเบียนทราบ 

ข�อ 28  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและการลงทะเบียนวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ  
28.๑ กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต+ละภาคเรียนให�เป !นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
28.๒ รายวิชาใดท่ีกําหนดให�เรียนบุรพวิชา นิสิตจะต�องเรียนรายวิชานั้นแล�ว และสอบได�

ระดับข้ัน 
28.๓ รายวิชาใดท่ีกําหนดให�เรียนควบคู+ นิสิตต�องลงทะเบียนรายวิชาควบคู+พร�อมกัน  

หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะต�องงดเรียนรายวิชาควบคู+ในคราวเดียวกันด�วย หากไม+งดเรียน
รายวิชาควบคู+งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต+อเนื่องควบคู+นั้นทันที เว�นแต+ได�รับการอนุมัติจากหัวหน�าส+วนงาน
วิชาการ 

28.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ*ต+อเม่ือได�ชําระเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+าเล+าเรียน
ของมหาวิทยาลัยเรียบร�อยแล�ว นิสิตผู �ใดชําระเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+าเล+าเรียน ภายหลังจากวันท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด จะต�องชําระเงินค+าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย  

 กรณีท่ีนิสิตท่ีไม+ได�ลงทะเบียนโดยสมบูรณ*ในภาคเรียนใด ภายในกําหนดวันตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย จะไม+มีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เว�นแต+จะได�รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ 
รองอธิการบดีท่ีได�รับมอบหมายเป!นราย ๆ ไป 

28.๕ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระนิสิตดําเนินการได�เม่ือได�รับอนุมัติ
ชื่อเรื่องและคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระจากคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร
แล�ว ท้ังนี้  การสอบเค�าโครงวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระจะดําเนินการได�เม่ือนิสิตได�ลงทะเบียน 
วิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระแล�วเท+านั้น 

28.๖ จํานวนหน+วยกิตแต+ละภาคเรียน  
28.๖.๑ นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ 

แต+ละภาคเรียนตามประเภทนิสิต ดังนี้ 
(๑) นิสิตภาคปกติ จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได�ไม+เกิน ๑๕ หน+วยกิต 
(๒) นิสิตภาคพิเศษ จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได�ไม+เกิน ๙ หน+วยกิต 

ในภาคเรียนปกติ และไม+เกิน ๖ หน+วยกิตในภาคเรียนฤดูร�อน 
(๓) นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ*หรือ

การค�นคว�าอิสระ ในแต+ละภาคเรียนโดยใช�จํานวนหน+วยกิตน�อยกว+าท่ีกําหนดในหลักสูตร และสามารถ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระซํ้าเพ่ือให�ได�หน+วยกิตรวมไม+น�อยกว+าท่ีกําหนดในหลักสูตร ท้ังนี้ 
ให�เป!นไปตามท่ีคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรได�ตกลงกับนายทะเบียนไว� 
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28.๖.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระท่ีมี
จํานวนหน+วยกิตรวมน�อยกว+าหรือมากกว+าเกณฑ*ท่ีกําหนดในหัวข�อ 28.๖.๑ (๑) และ (๒) ให�อยู+ในดุลยพินิจ
และการอนุมัติของหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด แล�วแจ�งนายทะเบียนทราบ 

28.๗ ในกรณีท่ีมีความจําเป!น หัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด อาจอนุมัติให�นิสิต
ภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนร+วมกันได�โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบ
หลักสูตร  

28.๘ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีได�โดย
ไม+นับหน+วยกิต ท้ังนี้รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีนั้นไม+นับเป!นส+วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีให�ใช�ระเบียบและข�อบังคับว+าด�วย
การศึกษาระดับปริญญาตรีในส+วนท่ีเก่ียวข�องกับการลงทะเบียนเรียน การขอถอน การขอเพ่ิม การวัดและ
ประเมินผลสําหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม 

ข�อ 29  การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม+นับหน+วยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� โดยไม+นับหน+วยกิตรวมเข�าในจํานวนหน+วยกิตในภาคเรียนและจํานวนหน+วยกิตตาม
หลักสูตร ต�องดําเนินการดังนี้  

29.๑ นิสิตต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย*ผู�สอนในรายวิชานั้น โดยได�รับอนุมัติจาก
อาจารย*ท่ีปรึกษา และหัวหน�าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีนิสิตสังกัด แล�วแจ�งให�งานทะเบียนทราบ 

29.๒ ให�งานทะเบียนบันทึกลงในใบแสดงผลการเรียนใน ช+องผลการเรียนว+า “AUD” 
เฉพาะผู�ท่ีผ+านการประเมินจากอาจารย*ผู�สอน และมีเวลาเรียนไม+น�อยกว+า ร�อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด
ของรายวิชานั้น   

29.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให�บุคคลภายนอกท่ีไม+ใช+นิสิตของมหาวิทยาลัยเข�าเรียนบาง
วิชาเป!นกรณีพิเศษ โดยเป!นตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข�อ 30  การขอเพ่ิมและขอถอนรายวิชา  
30.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาหลังสิ้นสุด ตามข�อ 28.๑ นิสิตต�องได�รับอนุมัติจากอาจารย*ผู�สอน 

อาจารย*ท่ีปรึกษา และหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด แล�วแจ�งให�นายทะเบียนทราบ โดยนิสิตต�องชําระ
เงินค+าขอเพ่ิมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห*แรกนับจากวันเปSดภาคเรียน 

30.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตาม ข�อ 28.๑ ต�องได�รับความเห็นชอบจาก
อาจารย*ท่ีปรึกษาและได�รับอนุมัติจากอาจารย*ผู�สอน อย+างน�อย ๗ วันทําการก+อนวันแรกของการสอบ 
ปลายภาคตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข�อ 31  การรักษาสภาพนิสิต  
31.๑ นิสิตท่ียังไม+สําเร็จการศึกษาไม+ว+ากรณีใด ๆ ต�องลงทะเบียนเรียนหรือชําระเงินค+า

รักษาสภาพนิสิต พร�อมชําระค+าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให�แล�วเสร็จภายในภาคเรียนนั้น ๆ  
31.๒ นิสิตท่ีเรียนครบตามโครงสร�างหลักสูตรแล�วแต+ไม+ประสงค*จะขอสําเร็จการศึกษา 

หรือมหาวิทยาลัยให�ละเว�นการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นด�วยสาเหตุได�รับโทษทางวินัยหรือกรณีอ่ืน ๆ 
ให�ดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว+าจะขอสําเร็จการศึกษา 

31.๓ ในกรณีท่ีนิสิตได�รับอนุมัติให�รักษาสภาพนิสิตให�นับระยะเวลาท่ีรักษาสภาพนิสิต
รวมอยู+ในระยะเวลาการศึกษาด�วย 
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ข�อ 32  การลาพักการเรียน  
32.๑ นิสิตอาจยื่นคําร�องขอลาพักการเรียนต+อหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัดได�

ในกรณีต+อไปนี้ 
32.๑.๑ ถูกเกณฑ*เข�ารับราชการทหารกองประจําการหรือได�รับหมายเรียกเข�ารับ

การตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพลหรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน  
32.๑.๒ ได�รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว+างประเทศหรือได�รับทุนอ่ืนใดซ่ึง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  
32.๑.๓ เจ็บปrวยจนต�องพักรักษาตัวเป!นเวลานานเกินกว+าร�อยละ ๒๐ ของเวลา

เรียนท้ังหมดในภาคเรียนนั้นตามคําสั่งแพทย*โดยมีใบรับรองแพทย*จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว+าด�วยสถานพยาบาลซ่ึงเป!นเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

32.๑.๔  มีความจําเป !นส+วนตัว ในกรณีนี้นิสิตต�องเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล�ว 
อย+างน�อย ๑ ภาคเรียน 

32.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน 
32.๒ การขอลาพักการเรียน จะต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย*ท่ีปรึกษา หัวหน�าส+วน

งานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และแจ�งให�นายทะเบียนทราบ ท้ังนี้ต�องดําเนินการให�เสร็จสิ้นก+อนปSดภาคเรียนนั้น ๆ 
32.๓ การขอลาพักการเรียน ให�อนุมัติได�ครั้งละไม+เกิน ๑ ภาคเรียน กรณีท่ีนิสิตยังมี

ความจําเป!นท่ีจะต�องลาพักการเรียนต+ออีกให�ยื่นคําร�องขอลาพักการเรียนใหม+  
32.๔ ในกรณีท่ีนิสิตได�รับอนุมัติให�ลาพักการเรียน ให�นับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยู+

ในระยะเวลาการศึกษาด�วย 
32.๕ ในระหว+างท่ีได�รับอนุมัติให�ลาพักการเรียน นิสิตต�องชําระเงินค+ารักษาสภาพนิสิตทุก

ภาคเรียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
32.๖ ในกรณีท่ีนิสิตเจ็บปrวย ตามข�อ 32.๑.๓ และได�ชําระเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+า 

เล+าเรียนในภาคเรียนท่ีลงทะเบียนแล�ว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไม+ติดสัญลักษณ* W ได� 
ซ่ึงต�องมีใบรับรองแพทย*จากโรงพยาบาลของรัฐ และได�รับอนุมัติจากหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด ท้ังนี้
จะไม+ได�รับคืนเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+าเล+าเรียนคืน 

ข�อ 33  การลาออก  
นิสิตท่ีประสงค*จะลาออกจากการเป!นนิสิตของมหาวิทยาลัยให�ยื่นคําร�องผ+านอาจารย*ท่ี

ปรึกษาทางวิชาการและหัวหน�าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา เพ่ือเสนอหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีหลักสูตร
สังกัดพิจารณาอนุมัติ และแจ�งให�นายทะเบียนทราบ 
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หมวดท่ี ๖ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
ข�อ 34  การมีสิทธิ์เข�าสอบ 

นิสิตจะต�องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม+น�อยกว+าร�อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ได�รับผลการเรียนรายวิชานั้นนิสิตท่ีมีเวลาเรียนรายวิชาใดน�อยกว+าร�อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนท้ังหมดและไม+ได�ขอถอนรายวิชา ให�อาจารย*ผู�สอนประเมินผลการเรียนเป!นระดับข้ัน F ในรายวิชา
นั้นเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน 

ข�อ 35  การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
35.๑ การสอบประมวลความรู� เป!นการสอบความรู� ความสามารถท่ีจะนําหลักวิชาและ

ประสบการณ*การเรียนหรือการวิจัยไปประยุกต*ใช�ในการปฏิบัติงาน 
35.๒ การสอบวิทยานิพนธ* เป!นการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถของนิสิต ในการทํา

วิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ* ความรอบรู�ในเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงาน ท้ัง
ด�านการพูด การเขียนและการตอบคําถาม 

35.๓ การสอบค�นคว�าอิสระ เป!นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนิสิตใน
หลักสูตรปริญญาโท แผน ข 

35.๔ การสอบวัดคุณสมบัติ เป!นการสอบเพ่ือประเมินความรู� พ้ืนฐาน ความพร�อม 
ความสามารถและศักยภาพของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก เพ่ือวัดว+านิสิตมีความพร�อมในการทําวิทยานิพนธ*ใน
ระดับปริญญาเอก 

35.๕ การส อบ ภ าษ าต+ า งป ระ เท ศ  เป! น ก ารส อบ เที ยบ ความ รู� ค ว ามส าม ารถ
ภาษาต+างประเทศของนิสิตหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก 

การสอบตามข�อ 35.๑ - 35.๕ ให�เป!นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ข�อ 36  ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา วิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ และการสอบ
พิเศษ 

36.๑ กรณีหลักสูตรไม+กําหนดเป!นอย+างอ่ืนให�ประเมินผลการเรียนรายวิชาเป!นระดับข้ัน
โดยมีความหมายและค+าระดับข้ัน ดังนี้ 

 
ระดับข้ัน     ความหมาย    ค�าระดับข้ัน   
A        ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐  
B+       ดีมาก (Very  Good)  ๓.๕  
B  ดี (Good)  ๓.๐ 
C+ ดีพอใช� (Fairly  Good) ๒.๕  
C   พอใช� (Fair)  ๒.๐  
D+  อ+อน (Poor)  ๑.๕  
D อ+อนมาก (Very  Poor) ๑.๐  
F ตก (Fail)  ๐.๐ 
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36.๒ กรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตรไม+มีการประเมินผลเป!นระดับข้ัน ให�รายงานผลเป!น 
สัญลักษณ*และมีความหมาย ดังนี้  

สัญลักษณ.       ความหมาย  
AUD               การเรียนโดยไม+นับหน+วยกิต (Audit)  
W                  การถอนรายวิชาโดยได�รับอนุมัติ (Withdraw) 
VG                 ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝWกงาน/อยู+ในระดับดีมาก (Very Good) 
G                   ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝWกงาน/อยู+ในระดับดี (Good)  
S                   ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝWกงาน/อยู+ในระดับเป!นท่ีพอใจ 
 (Satisfactory) 
U                   ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝWกงาน/อยู+ในระดับไม+เป!นท่ีพอใจ 
 (Unsatisfactory) 
I                    การประเมินผลยังไม+สมบูรณ* (Incomplete) 
รายวิชาท่ีต�องให�สัญลักษณ* VG, G, S และ U ให�เป!นไปตามท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร

หรือตามท่ีสภาวิชาการกําหนด 
36.๓ กรณีการประเมินผลการสอบพิเศษ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�า

อิสระ ให�รายงานผลเป!นสัญลักษณ*และมีความหมาย ดังนี้ 
สัญลักษณ. ความหมาย  
VG  ผ+านระดับดีมาก (Very Good)  
G  ผ+านระดับดี (Good) 
P  ผ+าน (Pass)  
F  ไม+ผ+าน (Fail) 
36 .๓.๑ การสอบพิเศษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ได �แก + การสอบภาษา 

(Language Examination) การสอบประมวลความรู � (Comprehensive Examination) และการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

36.๓.๒ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ จะประเมินเม่ือเสร็จ
สิ้นการสอบปากเปล+าวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ 

 ท้ังนี้การประเมินความก�าวหน�าวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระในระหว+าง
ท่ีลงทะเบียนเรียนในแต+ละภาคเรียนให�คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระประเมินผล
เป!นจํานวนหน+วยกิตวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ โดยให�มีการประเมินผลเป!นสัญลักษณ* S สําหรับผลการ
ประเมินความก�าวหน�าในการทําวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระของนิสิตเป!นท่ีพอใจ โดยระบุจํานวน 
หน+วยกิตวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระท่ีได�รับการประเมินในแต+ละภาคเรียนนั้น และใช�สัญลักษณ* U 
สําหรับผลการประเมินท่ีไม+มีความก�าวหน�าหรือไม+เป!นท่ีพอใจ แต+ต�องไม+เกินจํานวนหน+วยกิตท่ีลงทะเบียน  
และหลักเกณฑ*การประเมินความก�าวหน�าวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระให�เป!นไปตามข�อกําหนดของ
คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

36.๔ นอกจากการแสดงผลการประเมินผลเป!นระดับข้ันตามข�อ 36.๑ หรือเป!นสัญลักษณ*
ตามข�อ 36.๒ แล�วให�ใช�เครื่องหมายกํากับผลการเรียนรายวิชาตามความหมาย ดังนี้ 
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เครื่องหมาย  ความหมาย  
#            รายวิชาท่ีไม+คํานวณค+าระดับข้ัน  
##                  รายวิชาท่ีโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
###         รายวิชาท่ีเทียบโอนประสบการณ*  
*              รายวิชาท่ีเทียบ/เรียนแทน 
**             รายวิชาท่ียกเว�นหน+วยกิต 

36.๕ การให�ระดับข้ัน F หรือ U 

อาจารย*ผู�สอนให�ระดับข้ัน F หรือ U ในกรณีต+อไปนี้ได�ด�วย  
36.๕.๑ นิสิตลงทะเบียนแล�วไม+เข�าชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียนน�อยกว+า

ร�อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด  
36.๕.๒ นิสิตทุจริตในการสอบ โดยมีหลักฐานการทุจริต ให�อาจารย*ผู�สอน

ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เป!นระดับข้ัน F ท้ังนี้ ไม+ต�องรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต  
36.๕.๓ นิสิตท่ีได�รับการให�สัญลักษณ* I ตามข�อ 36.๖ แต+ไม+ได�ขอประเมินผลเพ่ือ

แก�สัญลักษณ * I ให �เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปSดภาคเรียนถัดไป หากพ�นกําหนดดังกล+าว 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ* เป!นระดับข้ัน F หรือ U 

36.๕.๔ นิสิตท่ีไม+มีส+วนร+วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�
ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบของรายวิชานั้น ซ่ึงเป!นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

36.๖ การให� I ในรายวิชาใดจะกระทําได�ในกรณีต+อไปนี้  
36.๖.๑ นิสิตท่ีมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ*ในข�อ 34 แต+ไม+ได�สอบเพราะปrวยหรือ 

เหตุสุดวิสัย  และได�รับอนุมัติจากหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
36.๖.๒ อาจารย*ผู�สอน ประธานคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร และหัวหน�า

ส+วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด เห็นสมควรให�รอผลการประเมินระดับข้ัน 
36.๗ นิสิตท่ีได�รับสัญลักษณ* I ตามความในข�อ 36.๖.๑ ในรายวิชาใดจะต�องดําเนินการ 

ขอประเมินผลเพ่ือแก�สัญลักษณ* I ให�สมบูรณ* ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปSดภาคเรียนถัดไปตามระบบ
การศึกษา หากพ�นกําหนดเวลาดังกล+าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ* I เป!นระดับข้ัน F หรือ U โดย
อัตโนมัติ เว�นแต+ได�รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได�รับมอบหมาย เห็นสมควรให�ขยายเวลา 
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย 

 ท้ังนี้ ให�นําผลการประเมินท่ีแก�สัญลักษณ* I แล�วมาคํานวณในภาคเรียนเดิมท่ีนิสิตได�
สัญลักษณ* I   

36.๘ การให�สัญลักษณ* W ในรายวิชาใด กระทําได�ในกรณีต+อไปนี้  
36.๘.๑ นิสิตได�รับอนุมัติให�ถอนรายวิชานั้น  
36.๘.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
36.๘.๓ นิสิตได�รับอนุมัติจากหัวหน�าส+วนงานวิชาการของคณะท่ีนิสิตสังกัดให�

เปลี่ยนจากสัญลักษณ* I ท่ีนิสิตได�รับตามข�อ 36.๖.๑ และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ* I แล�วแต+การปrวย
หรือเหตุสุดวิสัยยังไม+สิ้นสุด 

36.๘.๔ นิสิตลาออกหรือเสียชีวิตก+อนวันสุดท�ายของการประเมินผลประจํา 
ภาคเรียนนั้น 
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ข�อ 37  การนับจํานวนหน+วยกิต เพ่ือใช�ในการคํานวณหาค+าระดับข้ันเฉลี่ย  
37.๑ การนับจํานวนหน+วยกิต เพ่ือใช�ในการคํานวณหาค+าระดับ ข้ันเฉลี่ยในภาคเรียนใด  

ให�นับจากรายวิชาท่ีมีการประเมินผลการเรียนเป!นระดับข้ัน และไม+มีเครื่องหมายกํากับ ยกเว�นรายวิชาท่ีเทียบ
หรือเรียนแทน 

37.๒ การนับจํานวนหน+วยกิตสะสมเพ่ือให�ครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสูตร ให�นับ
เฉพาะหน+วยกิตของรายวิชาท่ีได�ระดับข้ัน B ข้ึนไป และนับรวมกับหน+วยกิตท่ีได�รับการยกเว�นหน+วยกิต  

37.๓ ค+าระดับข้ันเฉลี่ยรายภาคเรียนให�คํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น  
โดยนําผลคูณระหว+างจํานวนหน+วยกิตกับค+าระดับข้ันของแต+ละรายวิชาเป!นตัวต้ังแล�วหารด�วยจํานวนหน+วยกิต 
ตามข�อ 37.๑ 

37.๔ ค+าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม ให�คํานวณจากผลการเรียนของท่ีนิสิตต้ังแต+เริ่มเข�าเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดท�าย โดยนําผลรวมของผลคูณระหว+างจํานวนหน+วยกิตกับค+าระดับข้ันของแต+ละรายวิชาท่ี
เรียนท้ังหมดเป!นตัวต้ังแล�วหารด�วยจํานวนหน+วยกิตรวมท้ังหมด  

37.๕ รายวิชาท่ีได�สัญลักษณ* I ไม+นําไปแสดงในใบแสดงผลการเรียนแต+จัดเก็บไว�ใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต 

ข�อ 38  การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน  
รายวิชาใดท่ีนิสิตได�ระดับข้ันตํ่ากว+า B นิสิตต�องลงทะเบียนเรียนซํ้า หรือเลือกเรียนรายวิชา

อ่ืนในระดับชั้นปCและหมวดวิชาเดียวกัน ท้ังนี้ให�อยู+ในดุลยพินิจของอาจารย*ท่ีปรึกษาทางวิชาการและประธาน
คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร โดยผ+านความเห็นชอบของหัวหน�าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได�
รับอนุมัติจากหัวหน�าส+วนงานวิชาการ ท่ีหลักสูตรสังกัด ก+อนการลงทะเบียนเรียน 

ข�อ 39  การทุจริตในการสอบ  
นิสิตท่ีทําการทุจริตด�วยประการใดๆ เก่ียวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผู�สอนจะให�ระดับ

ข้ัน F ในรายวิชานั้นแล�ว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามข�อบังคับว+าด�วยวินัยนิสิตได�ด�วย 
 

หมวดท่ี ๗ 
การพ�นสภาพนิสิต และการคืนสภาพนิสิต 

 
ข�อ 40  การพ�นจากสภาพนิสิต  

นิสิตจะต�องพ�นจากสภาพนิสิตในกรณีดังต+อไปนี้  
40.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได�รับปริญญาตามข�อ 45 
40.๒ หัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดอนุมัติให�ลาออก  
40.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีต+อไปนี้  

40.๓.๑ ไม+มารายงานตัวเป!นนิสิตตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
40.๓.๒ มารายงานตัวเป!นนิสิตแต+ไม+ลงทะเบียนเรียน ไม+ชําระเงินค+าบํารุงการศึกษา

และค+าเล+าเรียนในภาคเรียนแรกยกเว�นได�รับอนุมัติจากหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดในกรณีต+อไปนี้ 
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(๑) ถูกเกณฑ*เข�ารับราชการทหารกองประจําการหรือได�รับหมายเรียก 
เข�ารับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน 

(๒) ได �รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว +างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซ่ึง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

(๓) เจ็บปrวยจนต�องพักรักษาตัวเป!นเวลานานเกิน ร�อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ท้ังหมดในภาคเรียนนั้น ตามคําสั่งแพทย*โดยมีใบรับรองแพทย*จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว+าด�วยสถานพยาบาลซ่ึงเป!นของเอกชนและท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

40.๓.๓ เม่ือพ�นกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแล�ว ไม+ชําระเงินค+าบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน 

40.๓.๔ ขาดคุณสมบัติ อย+างใดอย+างหนึ่ง ตามข�อ 17   
40.๓.๕ เม่ือค+าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนตํ่ากว+า ๒.๗๕  
40.๓.๖ ได�รับค+าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตํ่ากว+า ๓.๐๐ เม่ือเรียนครบตามระยะเวลาท่ี

กําหนดตามข�อ 11 
40.๓.๗ หมดระยะเวลาการศึกษาตามข�อ 11 
40.๓.๘ ไม+ผ+านการสอบประมวลความรู �เป !นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

จํานวน ๓ ครั้ง  
40.๓.๙ ไม+ผ+านการสอบวัดคุณสมบัติเป!นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ครั้ง  
40.๓.๑๐ ถูกลงโทษถึงท่ีสุดให�ไล+ออก ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว+าด�วยวินัยนิสิต 
40.๓.๑๑ ไม+ได�รับอนุมัติเค�าโครงวิทยานิพนธ*ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังต+อไปนี้ 

(๑) หลักสูตรปริญญาโท ภายใน ๓ ปCการศึกษา นับแต+ภาคเรียนแรกท่ีเข�าศึกษา 
(๒) หลักสูตรปริญญาเอก ภายใน ๔ ปCการศึกษา นับแต+ภาคเรียนแรกท่ีเข�าศึกษา” 

ข�อ 41  การคืนสภาพนิสิต 
นิสิตอาจได�รับการอนุมัติให�คืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยต�องชําระเงินค+าคืนสภาพนิสิต

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพ�นสภาพ เนื่องจากพ�นสภาพนิสิต จากกรณี
ต+อไปนี้ 

41.๑ ได�รับอนุมัติจากหัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดให�ลาออกไปแล�วไม+เกิน ๓๐ วัน 

41.๒ ไม+ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกท่ีต�องข้ึนทะเบียนเป!นนิสิต 
41.๓ เม่ือพ�นกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแล�วไม+ชําระเงินค+าบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษา

สภาพนิสิต 
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หมวดท่ี ๘ 
การสอบพิเศษ และการทําวิทยานิพนธ.หรือการค�นคว�าอิสระ 

 
ข�อ 42  การสอบภาษา 

42.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกต�องสอบผ+านการสอบภาษา 
(Language Examination) ท่ีไม+ใช+ภาษาประจําชาติของตนอย+างน�อยหนึ่งภาษา การกําหนดภาษาท่ีจะสอบ 
ให�อยู+ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร โดยความเห็นชอบของหัวหน�าภาควิชาหรือประธาน
สาขาวิชา หัวหน�าส+วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด และการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตปริญญา
เอกท่ีสอบผ+านการสอบภาษาจากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง ตามเกณฑ*ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอาจได�
รับการยกเว�นการสอบภาษาตามความในวรรคหนึ่งได�  

42.๒ ให�บัณฑิตวิทยาลัยแต+งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบภาษาประกอบด�วยบุคคล 
ท่ีเหมาะสมเป!นไปตามเกณฑ*การสอบภาษาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด เพ่ือดําเนินการจัดสอบและควบคุม 
การสอบให�ได�มาตรฐาน  

42.๓ การดําเนินการสอบภาษาให�เป!นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
42.๔ มหาวิทยาลัยอาจยกเว�นให�นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม+ต�องสอบภาษาได�ในกรณีใด

กรณีหนึ่งดังต+อไปนี้  
42.๔.๑ นิสิตสอบผ+านการสอบภาษา ตามเกณฑ*ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจาก

สถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง โดยให�งานทะเบียนระบุในใบแสดงผลการเรียนว+า ได�รับการยกเว�นการ
สอบภาษาจากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

42.๔.๒ นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาท่ีไม+ใช+ภาษาประจําชาติของตน ดังนี้  
(๑) นิสิตระดับปริญญาโท ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาท่ีไม+ใช+ภาษา

ประจําชาติของตน โดยมีเวลาเรียนสัปดาห*ละไม+น�อยกว+า ๒ ชั่วโมง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร และได�รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดให�เรียนโดยไม+นับหน+วยกิต ท้ังนี้ นิสิต
จะต�องได�รับการประเมินผลการเรียนระดับข้ัน S (Satisfactory) ข้ึนไป โดยใช�แบบทดสอบภาษาท่ีเป!น
มาตรฐานของรายวิชา 

(๒) ระดับปริญญาเอก โดยมีเวลาเรียนสัปดาห*ละ ไม+น�อยกว+า ๓ ชั่วโมง 
จํานวน ๒ รายวิชา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร และ
ได�รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดให�เรียนโดยไม+นับหน+วยกิต ท้ังนี้ นิสิตจะต�องได�รับการประเมินผลการ
เรียนระดับข้ัน S (Satisfactory) ข้ึนไป โดยใช�แบบทดสอบภาษาท่ีเป!นมาตรฐานของรายวิชา  

42.๔.๓ นิสิตระดับปริญญาโทท่ีศึกษาในวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาท่ีไม+ใช+
ภาษาประจําชาติของตน ซ่ึงมีรายวิชาเก่ียวกับการอ+านและการใช�ภาษา ไม+น�อยกว+า ๘ หน+วยกิต 

ข�อ 43  การสอบประมวลความรู� และการสอบวัดคุณสมบัติ 
43.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ต �องสอบผ +านการสอบประมวลความรู �  

(Comprehensive Examination)  
43.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก ต �องสอบผ +านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) 
43.๓ นิสิตหลักสูตรปริญญาโทควบปริญญาเอก ต�องสอบผ+านการสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) 
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43.๔ การสอบประมวลความรู � และการสอบวัดคุณสมบัติให�เป !น ไปตามเกณฑ*และ
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข�อ 44  การสอบวิทยานิพนธ* 
การทําวิทยานิพนธ*หรือการค�นคว�าอิสระ และการสอบวิทยานิพนธ*หรือค�นคว�าอิสระให� 

เป!นไปตามเกณฑ*และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี ๙ 
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร และการให�ปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

 
ข�อ 45  การขอสําเร็จการศึกษา 

45.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตต�องแจ�งชื่อต+องานทะเบียนนิสิตเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลา ๑ เดือนนับแต+วันเปSดภาคเรียนนั้น และต�องชําระเงินค+าข้ึนทะเบียนปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด หากพ�นกําหนดเวลานิสิตต�องยื่นคําร�องต+อนายทะเบียนเพ่ือขออนุมัติแจ�งขอสําเร็จการศึกษาช�า ท้ังนี้
ต�องชําระเงินค+าปรับขอแจ�งสําเร็จการศึกษาช�าตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

45.๒ นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรได�ต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
45.๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  

(๑) มีเวลาเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไม+น�อยกว+า ๒ ภาคเรียน 
(๒) เรียนครบตามจํานวนหน+วยกิตท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร และได�ค+าระดับ

ข้ันเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม+ตํ่ากว+า ๓.๐๐ 
(๓) มีความประพฤติดี  

45.๒.๒ คุณสมบัติของนิสิตผู�ขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ให�เป!นไปตามข�อ 45.๒.๑ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด  

45.๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผู�ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข 
(๑) สอบผ+านการสอบภาษาตามข�อ 42 หรือได�รับการยกเว�น ตามข�อ 42   
(๒) สอบผ+านการสอบประมวลความรู�ตามข�อ 43 
(๓) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด  
(๔) เสนอรายงานการค�นคว�าอิสระตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
(๕) สอบผ+านการสอบปากเปล+าการค�นคว�าอิสระ 
(๖) ส+งรายงานการค�นคว�าอิสระฉบับสมบูรณ* ตามเกณฑ*ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(๗) รายงานการค�นคว�าอิสระหรือส+วนหนึ่งของรายงานการค�นคว�าอิสระ

ต�องได�รับการเผยแพร+ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค�นได� 
45.๒.๔ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผู�ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๑  

(๑) สอบผ+านการสอบภาษาตามข�อ 42 หรือได�รับการยกเว�นตาม ข�อ 42 
(๒) สอบผ+านการสอบปากเปล+าวิทยานิพนธ*  
(๓) เสนอวิทยานิพนธ*ฉบับสมบูรณ*ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
(๔) ส+งวิทยานิพนธ*ฉบับสมบูรณ* ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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(๕) ผลงานวิทยานิพนธ*หรือส+วนหนึ่งของวิทยานิพนธ*ต�องได�รับการตีพิมพ* 
หรืออย+างน�อยได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ*การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร+ผลงานวิชาการ 

(๖) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
45.๒.๕ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผู�ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๒  

(๑) สอบผ+านการสอบภาษาตามข�อ 42 หรือได�รับการยกเว�นตาม ข�อ 42  
(๒) ได�รับผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ*และการสอบปากเปล+า 

วิทยานิพนธ*ในระดับผ+าน  
(๓) ส+งวิทยานิพนธ*ฉบับสมบูรณ* ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
(๔) ผลงานวิทยานิพนธ*หรือส+วนหนึ่งของวิทยานิพนธ*ต�องได�รับการตีพิมพ* 

หรืออย+างน�อยได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ*การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร+ผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอต+อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ* (Full Paper) ได�รับการตีพิมพ*
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

(๕) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
45.๒.๖ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผู�ขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

(๑) สอบผ+านการสอบภาษา ตามข�อ 42 หรือได�รับการยกเว�นตามข�อ 42 
(๒) สอบผ+านการสอบวัดคุณสมบัติ ตามข�อ 43  
(๓) เสนอวิทยานิพนธ*ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(๔) สอบผ+านการสอบปากเปล+าวิทยานิพนธ*  
(๕) ส+งวิทยานิพนธ*ฉบับสมบูรณ* ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(๖) ผลงานวิทยานิพนธ*หรือส+วนหนึ่งของวิทยานิพนธ*ต�องได�รับการตีพิมพ* 

หรืออย+างน�อยได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ*การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร+ผลงานทางวิชาการ 

 กรณีนิสิตผู�ขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ ผลงานวิทยานิพนธ*หรือ
ส+วนหนึ่งของวิทยานิพนธ*ต�องได�รับการตีพิมพ*หรืออย+างน�อยได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ*การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร+ผลงานวิชาการอย+างน�อย ๒ เรื่อง 

 กรณีเป!นผู�ท่ีได�รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จะต�อง
มีผลงานท่ีเป!นส+วนหนึ่งของวิทยานิพนธ*ตีพิมพ*หรือได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ*ตามหลักเกณฑ*ของ คปก. จึงจะ
สําเร็จการศึกษาได� รวมท้ังกรณีท่ีได�รับทุนจากแหล+งอ่ืนให�เป!นไปตามหลักเกณฑ*และเง่ือนไขของทุนท่ีได�รับ 

(๗) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

ข�อ 46  การให�ปริญญาหรือประกาศนียบัตร  
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตท่ียื่นความจํานงขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

ซ่ึงมีคุณสมบัติตามข�อ 45.๒ ต+อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
 
 



 - ๒๘ - 

ข�อ 47  ให�อธิการบดีรักษาการให�เป!นไปตามข�อบังคับนี้ กรณีมีข�อขัดข�องหรือมีปUญหาในทางปฏิบัติ
ให�อธิการบดีวินิจฉัยสั่งการโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

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


