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“นิสิต” หมายความวา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและใหหมายความรวมถึงนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

“นายทะเบียน” หมายความวา ผู ท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังใหควบคุมดูแลทะเบียนนิสิตของ 
วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย  

“งานทะเบียนนิสิต” หมายความวา หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียนนิสิต
ของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย 

“งานรายวิชา” หมายความวา  การเรียนรายวิชาท่ีกําหนดตามโครงสรางหลักสูตรซ่ึงไมรวม 
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

“วิทยานิพนธ” หมายความวา  รายงานทางวิชาการท่ีนิสิตเรียบเรียงข้ึนจากงานวิจัย  
เพ่ือเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามเง่ือนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ซ่ึง
เรียกวา ดุษฎีนิพนธ 

“การคนควาอิสระ” หมายความวา การศึกษาคนควาโดยใชกระบวนการวิจัยซ่ึงกอใหเกิด
ผลงานทางวิชาการท่ีเรียกวา รายงานการคนควาอิสระ หรือสารนิพนธ หรือภาคนิพนธ เพ่ือเสนอเปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาตามเง่ือนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต 

 
หมวดท่ี ๑ 

ประเภทนิสิตและระบบการจัดการศึกษา 
 

ขอ 7  ประเภทของนิสิต แบงออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้  
7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเต็มเวลาและไมเต็มเวลาในระบบการศึกษา

ภาคปกติ ซ่ึงเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางสวนก็ได 
7.๒ นิสิตภาคพิเศษ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเต็มเวลาในระบบ

การศึกษาภาคพิเศษ ซ่ึงเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางสวนก็ได 
7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเรียน โดยมีเง่ือนไขตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
7.๔ นิสิตอาคันตุกะ หมายถึง นิสิตจากสถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ี

มหาวิทยาลัยเปดสอน 
ขอ ๘  ระบบการจัดการศึกษา    

ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาใหจัดการศึกษา ดังนี้   
๘.๑ การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ แบงออกเปน ๒ ภาคเรียน ประกอบดวย                 

ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒  และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของป
การศึกษาดวยก็ได  

๘.๒ การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคพิเศษ แบงออกเปน ๓ ภาคเรียน ประกอบดวย  
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และภาคเรียนฤดูรอน  

๘.๓ ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ใหมีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไมนอยกวา ๑๘ 
สัปดาห โดยใหมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 

๘.๔ ภาคเรียนฤดูรอน ใหมีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาเทากับจํานวนชั่วโมง 
การเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ หรือภาคเรียนท่ี ๒  

 - ๓ - 

๘.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปการศึกษาใหนับชวงเวลาท่ีมีภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอนตอเนื่องกัน 

ขอ 9  “หนวยกิต” หมายถึง หนวยท่ีแสดงปริมาณการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรในระบบ
ทวิภาค 

9.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

9.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

9.๓  การฝกงานหรือฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

9.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

9.๕  การคนควาอิสระหรือการทําวิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

 
หมวดท่ี ๒ 

หลักสูตรการศึกษา 
 

ขอ 10  การจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จัดเปน ๔ ประเภทดังนี้  
10.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสรางเสริมความเชี่ยวชาญ

หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทามาแลว ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

10.๒ หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและ
หรือการวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับสูงกวาข้ันปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวน 
หนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดยจัดหลักสูตรการศึกษาเปน ๒ แผน คือ 

10.๒.๑ แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้  
(๑) แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดยหลักสูตร

อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได โดยไมนับหนวยกิต แตตอง
เปนไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีหลักสูตรกําหนด  

(๒) แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  

10.๒.๒ แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทํา
วิทยานิพนธ แตตองมีรายวิชาท่ีเปนการคนควาอิสระ ๖ หนวยกิต 

 ท้ังนี้สาขาวิชาใดเปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ดวย 
10.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสรางเสริมความ

เชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ป หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทามาแลว ใหมี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
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“นิสิต” หมายความวา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและใหหมายความรวมถึงนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

“นายทะเบียน” หมายความวา ผู ท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังใหควบคุมดูแลทะเบียนนิสิตของ 
วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย  

“งานทะเบียนนิสิต” หมายความวา หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียนนิสิต
ของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย 

“งานรายวิชา” หมายความวา  การเรียนรายวิชาท่ีกําหนดตามโครงสรางหลักสูตรซ่ึงไมรวม 
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

“วิทยานิพนธ” หมายความวา  รายงานทางวิชาการท่ีนิสิตเรียบเรียงข้ึนจากงานวิจัย  
เพ่ือเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามเง่ือนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ซ่ึง
เรียกวา ดุษฎีนิพนธ 

“การคนควาอิสระ” หมายความวา การศึกษาคนควาโดยใชกระบวนการวิจัยซ่ึงกอใหเกิด
ผลงานทางวิชาการท่ีเรียกวา รายงานการคนควาอิสระ หรือสารนิพนธ หรือภาคนิพนธ เพ่ือเสนอเปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาตามเง่ือนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต 

 
หมวดท่ี ๑ 

ประเภทนิสิตและระบบการจัดการศึกษา 
 

ขอ 7  ประเภทของนิสิต แบงออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้  
7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเต็มเวลาและไมเต็มเวลาในระบบการศึกษา

ภาคปกติ ซ่ึงเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางสวนก็ได 
7.๒ นิสิตภาคพิเศษ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเต็มเวลาในระบบ

การศึกษาภาคพิเศษ ซ่ึงเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางสวนก็ได 
7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเรียน โดยมีเง่ือนไขตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
7.๔ นิสิตอาคันตุกะ หมายถึง นิสิตจากสถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ี

มหาวิทยาลัยเปดสอน 
ขอ ๘  ระบบการจัดการศึกษา    

ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาใหจัดการศึกษา ดังนี้   
๘.๑ การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ แบงออกเปน ๒ ภาคเรียน ประกอบดวย                 

ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒  และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของป
การศึกษาดวยก็ได  

๘.๒ การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคพิเศษ แบงออกเปน ๓ ภาคเรียน ประกอบดวย  
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และภาคเรียนฤดูรอน  

๘.๓ ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ใหมีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไมนอยกวา ๑๘ 
สัปดาห โดยใหมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 

๘.๔ ภาคเรียนฤดูรอน ใหมีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาเทากับจํานวนชั่วโมง 
การเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ หรือภาคเรียนท่ี ๒  

 - ๓ - 

๘.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปการศึกษาใหนับชวงเวลาท่ีมีภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอนตอเนื่องกัน 

ขอ 9  “หนวยกิต” หมายถึง หนวยท่ีแสดงปริมาณการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรในระบบ
ทวิภาค 

9.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

9.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

9.๓  การฝกงานหรือฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

9.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

9.๕  การคนควาอิสระหรือการทําวิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

 
หมวดท่ี ๒ 

หลักสูตรการศึกษา 
 

ขอ 10  การจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จัดเปน ๔ ประเภทดังนี้  
10.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสรางเสริมความเชี่ยวชาญ

หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทามาแลว ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

10.๒ หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและ
หรือการวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับสูงกวาข้ันปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวน 
หนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดยจัดหลักสูตรการศึกษาเปน ๒ แผน คือ 

10.๒.๑ แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้  
(๑) แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดยหลักสูตร

อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได โดยไมนับหนวยกิต แตตอง
เปนไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีหลักสูตรกําหนด  

(๒) แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  

10.๒.๒ แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทํา
วิทยานิพนธ แตตองมีรายวิชาท่ีเปนการคนควาอิสระ ๖ หนวยกิต 

 ท้ังนี้สาขาวิชาใดเปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ดวย 
10.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสรางเสริมความ

เชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ป หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทามาแลว ใหมี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
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10.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมการสรางองคความรูใหมและ
หรือความกาวหนาทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับสูงกวาปริญญาโทและประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา และไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาท่ีมีผลการเรียนดีมากโดยจัดหลักสูตรการศึกษาเปน ๒ แบบ คือ 

10.๔.๑ แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิด
ความรูใหม โดยหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได โดย 
ไมนับหนวยกิต แตตองเปนไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
ดังนี้  

แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา จะตองทํา 
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต 

แบบ  ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จะตองทํา
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต  

ท้ังนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

10.๔.๒ แบบ ๒ เป นแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ี มี
คุณภาพสูง และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้  

แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา จะตองทํา
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

แบบ ๒.๒ ผู เขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองทํา 
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

ท้ังนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

ขอ 11  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดดังนี้ 
11.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใหใชเวลา

การศึกษา ไมเกิน ๓ ปการศึกษา 
11.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา 
11.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ใหใชเวลาการศึกษาดังนี้  

11.๓.๑ ผู เข าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล วเข าศึกษาต อในระดับ 
ปริญญาเอก ใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา  

11.๓.๒ ผู เข าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทแล วเข าศึกษาต อในระดับ 
ปริญญาเอก ใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา 
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10.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมการสรางองคความรูใหมและ
หรือความกาวหนาทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับสูงกวาปริญญาโทและประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา และไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาท่ีมีผลการเรียนดีมากโดยจัดหลักสูตรการศึกษาเปน ๒ แบบ คือ 

10.๔.๑ แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิด
ความรูใหม โดยหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได โดย 
ไมนับหนวยกิต แตตองเปนไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
ดังนี้  

แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา จะตองทํา 
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต 

แบบ  ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จะตองทํา
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต  

ท้ังนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

10.๔.๒ แบบ ๒ เป นแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ี มี
คุณภาพสูง และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้  

แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา จะตองทํา
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

แบบ ๒.๒ ผู เขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองทํา 
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

ท้ังนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

ขอ 11  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดดังนี้ 
11.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใหใชเวลา

การศึกษา ไมเกิน ๓ ปการศึกษา 
11.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา 
11.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ใหใชเวลาการศึกษาดังนี้  

11.๓.๑ ผู เข าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล วเข าศึกษาต อในระดับ 
ปริญญาเอก ใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา  

11.๓.๒ ผู เข าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทแล วเข าศึกษาต อในระดับ 
ปริญญาเอก ใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 - ๕ - 

หมวดท่ี ๓ 
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

 
ขอ 12  อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย 

12.๑ อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัยท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ
ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 

12.๒ อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้ สามารถเปน
อาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร 

12.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน 
พหุวิทยาการหรือ สหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าไดไมเกิน ๒ คน 

 ในแตละหลักสูตรท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหมีอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยแตงต้ังในรูปของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

12.๔ อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีไดรับแตงต้ังจากบัณฑิต
วิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหทําหนาท่ีในรายวิชาหรือบางหัวขอใน 
แตละรายวิชา 

12.๕ อาจารย ท่ี ปรึกษาท่ั วไป  หมาย ถึง อาจารยประจํ า ท่ี ได รับการแต ง ต้ั งจาก
คณะกรรมการประจําสวนงานท่ีหลักสูตรสังกัด โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือ
ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาดานการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนิสิตใหสอดคลองกับหลักสูตร และแนวทาง
ปฏิบัติตาง ๆ ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาของนิสิตในเรื่องอ่ืนตามความจําเปนและเหมาะสม โดยใหอาจารยท่ี
ปรึกษาท่ัวไปทําหนาท่ีจนกระท่ังนิสิตมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควา
อิสระ 

12.๖ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับแตงต้ัง
จากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหรับผิดชอบกระบวนการ
เรียนรูเพ่ือวิทยานิพนธของนิสิตเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคาโครง การใหคําแนะนําและการควบคุมดูแล
รวมท้ังการประเมินความกาวหนา การสอบวิทยานิพนธ การตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนิสิต 

12.๗ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม หมายถึง อาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีไดรับแตงต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือทํา
หนาท่ีรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักในการพิจารณาเคาโครง รวมท้ังชวยเหลือใหคําแนะนําและ
ควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธของนิสิต 
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12.๘ อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับแตงต้ัง
จากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะ กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 
12.๖ และ 12.๗ สามารถทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระไดดวย โดยใหรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรูเพ่ือการคนควาอิสระของนิสิต รวมท้ังชวยเหลือใหคําแนะนําและควบคุมดูแลการ 
การคนควาอิสระของนิสิต 

12.๙ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันท่ีไดรับแตงต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร  

12.๑๐ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผูท่ีมิไดเปนอาจารยประจําท่ีไดรับแตงต้ังจาก
บัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม หรือสอบวิทยานิพนธ ในกรณีท่ีเปนสาขาท่ีขาดแคลนและมีความจําเปนอยางยิ่งอาจแตงต้ัง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม 

12.๑๑ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูท่ีมิไดเปนอาจารยประจําท่ีไดรับแตงต้ังจากบัณฑิต
วิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหทําหนาท่ีบางสวนในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยผูท่ีไดรับแตงต้ังนั้นไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหนงทางวิชาการตามท่ี
กําหนดในหนาท่ีนั้น ๆ แตมีความเชี่ยวชาญ หรือชํานาญเฉพาะท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งโดยตรงตอหนาท่ี 
ท่ีไดรับมอบหมายนั้น ๆ ท้ังนี้หากจะแตงต้ังใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จะตองมีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยและแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ แตหากจะแตงต้ังใหเปนอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก ผูเชี่ยวชาญเฉพาะจะตองเปนบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัยเทานั้น   

12.๑๒ อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา ซ่ึงไดรับแตงต้ังโดย
มหาวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ขอ 13  จํานวน คุณวุฒิ และสมบัติของอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 
การแตงต้ังอาจารยระดับบัณฑิตศึกษาใหสวนงานวิชาการท่ีรับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่อ

ตอคณะกรรมการประจําสวนงาน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 
และแตงต้ังโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

13.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
13.๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

13.๑.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการ  
ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ 
ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  
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 กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตนอยกวา ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยตองเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี  

13.๑.๓ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และ
ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารง
ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง  

 ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แตท้ังนี้
ตองมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรหีรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไม
นอยกวา ๖ ป ท้ังนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

13.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
13.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  ในการพิจารณา
แตงต้ัง ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย  
๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  

 สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารยประจํา
หลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

13.๒.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  

 กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนิสิตนอยกวา ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยตองเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี  

13.๒.๓ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง  

 
 

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564

24



 - ๖ - 

12.๘ อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับแตงต้ัง
จากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะ กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 
12.๖ และ 12.๗ สามารถทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระไดดวย โดยใหรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรูเพ่ือการคนควาอิสระของนิสิต รวมท้ังชวยเหลือใหคําแนะนําและควบคุมดูแลการ 
การคนควาอิสระของนิสิต 

12.๙ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันท่ีไดรับแตงต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร  

12.๑๐ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผูท่ีมิไดเปนอาจารยประจําท่ีไดรับแตงต้ังจาก
บัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม หรือสอบวิทยานิพนธ ในกรณีท่ีเปนสาขาท่ีขาดแคลนและมีความจําเปนอยางยิ่งอาจแตงต้ัง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม 

12.๑๑ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูท่ีมิไดเปนอาจารยประจําท่ีไดรับแตงต้ังจากบัณฑิต
วิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหทําหนาท่ีบางสวนในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยผูท่ีไดรับแตงต้ังนั้นไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหนงทางวิชาการตามท่ี
กําหนดในหนาท่ีนั้น ๆ แตมีความเชี่ยวชาญ หรือชํานาญเฉพาะท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งโดยตรงตอหนาท่ี 
ท่ีไดรับมอบหมายนั้น ๆ ท้ังนี้หากจะแตงต้ังใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จะตองมีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยและแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ แตหากจะแตงต้ังใหเปนอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก ผูเชี่ยวชาญเฉพาะจะตองเปนบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัยเทานั้น   

12.๑๒ อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา ซ่ึงไดรับแตงต้ังโดย
มหาวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ขอ 13  จํานวน คุณวุฒิ และสมบัติของอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 
การแตงต้ังอาจารยระดับบัณฑิตศึกษาใหสวนงานวิชาการท่ีรับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่อ

ตอคณะกรรมการประจําสวนงาน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 
และแตงต้ังโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

13.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
13.๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

13.๑.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการ  
ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ 
ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  

 - ๗ - 

 กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตนอยกวา ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยตองเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี  

13.๑.๓ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และ
ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารง
ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง  

 ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แตท้ังนี้
ตองมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรหีรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไม
นอยกวา ๖ ป ท้ังนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

13.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
13.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  ในการพิจารณา
แตงต้ัง ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย  
๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  

 สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารยประจํา
หลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

13.๒.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  

 กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนิสิตนอยกวา ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยตองเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี  

13.๒.๓ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง  
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 ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาเอก แตท้ังนี้
ตองมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไม
นอยกวา ๔ ป ท้ังนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมี
คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

13.๓ ปริญญาโท  
13.๓.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ 
การเผยแพร ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  

13.๓.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการ
ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  

 กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตนอยกวา ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยตองเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี  

13.๓.๓ อาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ แบงออกเปน  
๒ ประเภท คือ  

(๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการคนควาอิสระ ตองเปน
อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนง
รองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทาง
วชิาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  

(๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังนี้  

 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจําตองมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  

 สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยู
ในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  
ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง  

 
 
 
 

 - ๙ - 

 กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ 
ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

13.๓.๔ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา ๓ คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
และผลงานทางวิชาการ ดังนี้  

(๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษา เพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 
๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  

(๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง  

 กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ 
ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

13.๓.๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และ
ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารง
ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง ท้ังนี้ อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกิน
รอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น  

13.๔ ปริญญาเอก  
13.๔.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ัง
ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตอง
เปนผลงานวิจัย  

13.๔.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย   

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564
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 - ๘ - 

 ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาเอก แตท้ังนี้
ตองมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไม
นอยกวา ๔ ป ท้ังนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมี
คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

13.๓ ปริญญาโท  
13.๓.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ 
การเผยแพร ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  

13.๓.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการ
ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  

 กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตนอยกวา ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยตองเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี  

13.๓.๓ อาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ แบงออกเปน  
๒ ประเภท คือ  

(๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการคนควาอิสระ ตองเปน
อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนง
รองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทาง
วชิาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  

(๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังนี้  

 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจําตองมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  

 สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยู
ในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  
ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง  

 
 
 
 

 - ๙ - 

 กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ 
ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

13.๓.๔ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา ๓ คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
และผลงานทางวิชาการ ดังนี้  

(๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษา เพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 
๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  

(๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง  

 กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ 
ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

13.๓.๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และ
ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารง
ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง ท้ังนี้ อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกิน
รอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น  

13.๔ ปริญญาเอก  
13.๔.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ัง
ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตอง
เปนผลงานวิจัย  

13.๔.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย   

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564
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 กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตนอยกวา ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนราย
กรณี  

13.๔.๓ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ  
(๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร  

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ 
การเผยแพร ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  

(๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังนี้  

 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  

 สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยู
ในฐาน ขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๕ เรื่อง  

 กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ี
ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

13.๔.๔ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา ๕ คน ท้ังนี้ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้  

(๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 
๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  

(๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๕ เรื่อง  

 กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ี
ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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13.๔.๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชา ท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการ ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง  

 ในกรณีรายวิชาท่ีสอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมใหอาจารย
ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตํ่ากวารองศาสตราจารย ทําหนาท่ีอาจารย
ผูสอนได ท้ังนี้ อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น  

ขอ 14  ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  
14.๑ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนิสิต

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ ดังนี้  
14.๑.๑ กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมี

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาโทและเอกรวมได 
ไมเกิน ๕ คน ตอภาคการศึกษา  

14.๑.๒ กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารง
ตําแหนงระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย
ข้ึนไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาโทและ
เอกรวมไดไมเกิน ๑๐ คนตอภาคการศึกษา  

14.๑.๓ กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยและมีความจําเปนตองดูแลนิสิตเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา แตท้ังนี้ตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแลนิสิตมากกวา ๑๕ คน ใหขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี  

14.๒ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ให เปนอาจารย ท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ  
ของนักศึกษาปริญญาโทไดไมเกิน ๑๕ คน หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ให
คิดสัดสวนจํานวนนิสิตท่ีทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนิสิตท่ีคนควาอิสระ ๓ คน แตท้ังนี้รวมแลว
ตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา  

14.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรือ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย 

ขอ 15  คณะกรรมการสอบประมวลความรู 
คณะกรรมการสอบประมวลความรู ไดรับการแตงต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย  โดยการเสนอชื่อ

ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

ขอ 16  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ไดรับการแตงต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของ

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน ท้ังนี้ใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564
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 กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตนอยกวา ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนราย
กรณี  

13.๔.๓ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ  
(๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร  

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ 
การเผยแพร ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  

(๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังนี้  

 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  

 สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยู
ในฐาน ขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๕ เรื่อง  

 กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ี
ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

13.๔.๔ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา ๕ คน ท้ังนี้ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้  

(๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 
๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  

(๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๕ เรื่อง  

 กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ี
ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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13.๔.๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชา ท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการ ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง  

 ในกรณีรายวิชาท่ีสอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมใหอาจารย
ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตํ่ากวารองศาสตราจารย ทําหนาท่ีอาจารย
ผูสอนได ท้ังนี้ อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น  

ขอ 14  ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  
14.๑ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนิสิต

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ ดังนี้  
14.๑.๑ กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมี

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาโทและเอกรวมได 
ไมเกิน ๕ คน ตอภาคการศึกษา  

14.๑.๒ กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารง
ตําแหนงระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย
ข้ึนไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาโทและ
เอกรวมไดไมเกิน ๑๐ คนตอภาคการศึกษา  

14.๑.๓ กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยและมีความจําเปนตองดูแลนิสิตเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา แตท้ังนี้ตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแลนิสิตมากกวา ๑๕ คน ใหขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี  

14.๒ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ให เปนอาจารย ท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ  
ของนักศึกษาปริญญาโทไดไมเกิน ๑๕ คน หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ให
คิดสัดสวนจํานวนนิสิตท่ีทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนิสิตท่ีคนควาอิสระ ๓ คน แตท้ังนี้รวมแลว
ตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา  

14.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรือ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย 

ขอ 15  คณะกรรมการสอบประมวลความรู 
คณะกรรมการสอบประมวลความรู ไดรับการแตงต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย  โดยการเสนอชื่อ

ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

ขอ 16  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ไดรับการแตงต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของ

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน ท้ังนี้ใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
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หมวดท่ี ๔ 
การรับเขาเปนนิสิต การเปล่ียนประเภท ระดับการศึกษา 

และการเปล่ียนวิชาเอก หรือสาขาวิชา 
 

ขอ 17  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
๑7.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรองและตองมี
คุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด  

๑7.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ป หรือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑7.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ผูเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑7.๓.๑ ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเทา ตามท่ีหลักสูตรกําหนด

และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 
๑7.๓.๒ ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาเดียวกัน

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันกับหลักสูตรท่ีเขาศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก (มีคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ต้ังแต ๓.๕๐ ข้ึนไป) และมีพ้ืนฐานความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําวิทยานิพนธได 
หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 

๑7.๓.๓ ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันกับหลักสูตรท่ีเขาศึกษา โดยมีผลการเรียนดี (มีคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ต้ังแต ๓.๐๐ ข้ึนไป) อาจไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

(๑) ยอมรับเง่ือนไขท่ีจะลงทะเบียนกระบวนวิชาของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนด 

(๒) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาพิจารณาเห็นแลววา
สมควรรับเขาเปนนิสิต และมีพ้ืนฐานความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําวิทยานิพนธได หรือมี
คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑8  การรับเขาเปนนิสิต 
ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยอาจใชวิธีการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือรับโอนจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือตามโครงการความรวมมือท่ีผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ หรือโดยวิธีอ่ืน ๆ  
ท่ีสภาวิชาการใหความเห็นชอบ 

ขอ ๑9  การข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 
๑9.๑ ผูท่ีจะข้ึนทะเบียนเปนนิสิตตองเปนผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตตามขอ ๑8 
๑9.๒ ผูสมัครท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของ 

สวนงานวิชาการใด จะตองข้ึนทะเบียนเปนนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของสวนงานวิชาการนั้น  

 - ๑๓ - 

๑9.๓ ผู ท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตโดยสมบูรณก็ต อเม่ือไดข้ึน
ทะเบียนเปนนิสิต พรอมชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน และหรือคาธรรมเนียมอ่ืนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด   

 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาบํารุงการศึกษาคาเลาเรียน หรือคาธรรมเนียม 
ตาง ๆ ใหไมวากรณีใด ๆ 

๑9.๔ ผู ท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตจะตองแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 กรณีท่ีไมสามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได ใหสงเอกสารลาชาภายใน ๑๐ 
วันทําการ นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กรณี  ท่ีนิสิตไมสามารถแสดงหลักฐานไดใหนายทะเบียนเพิกถอน
การรายงานตัวของบุคคลนั้น 

 เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ตองระบุวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
อยางชาไมเกิน ๑๒๐ วันนับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนวันรายงานตัว 

๑9.๕ ผู ท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตไมสามารถมารายงานตัวเปนนิสิตตามวันเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตใหรายงานตัวเปนนิสิตไดภายใน ๗ วัน ท้ังนี้ นิสิตตองชําระ
เงินคารายงานตัวชา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 20  การเปลี่ยนประเภทนิสิต 
20.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเปนนิสิตภาคพิเศษ หรือนิสิตภาคพิเศษจะเปลี่ยน

ประเภทเปนนิสิตภาคปกติได ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และหัวหนาสวนงานวชิาการท่ีนิสิตสังกัด โดยได
รับอนุมัติจากอธิการบดีและแจงใหนายทะเบียนทราบ ท้ังนี้ นิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ 
รวมท้ังชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนในอัตราตามประเภทของนิสิตภายหลังจากไดรับอนุมัติให
เปลี่ยนประเภทนิสิตแลว 

20.๒ นิสิตท่ีจะเปลี่ยนประเภท จะตองมีเวลาเรียนในประเภทเดิม มาแลวอยางนอย  
๑ ภาคเรียน 

20.๓ ในกรณีนิสิตท่ีเปลี่ยนประเภทตองโอนจํานวนหนวยกิตในประเภทเดิมท้ังหมดท่ีได
เรียนมาแลวจะโอนเปนบางรายวิชาไมได และใหนับระยะเวลาการศึกษาต้ังแตเขาเรียนในประเภทเดิม 

ขอ 21  การเปลี่ยนระดับการศึกษา  
นิสิตอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทไปเปนระดับปริญญาเอกหรือ

กลับกันไดในสาขาวิชาเดียวกันโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี
หลักเกณฑดังนี้  

21.๑ นิสิตในหลักสูตระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกท่ีสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ ซ่ึงจัดข้ึนสําหรับนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอก อาจไดรับการ
พิจารณาเขาศึกษาในระดับปริญญาเอกได โดยนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก ๑ จะตองมี
ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาใหเปนดุษฎีนิพนธในระดับปริญญาเอกได หรือในกรณีท่ี
เปนนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก ๒ จะตองเรียนรายวิชามาแลวไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
และไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๕๐  

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564
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 - ๑๒ - 

หมวดท่ี ๔ 
การรับเขาเปนนิสิต การเปล่ียนประเภท ระดับการศึกษา 

และการเปล่ียนวิชาเอก หรือสาขาวิชา 
 

ขอ 17  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
๑7.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรองและตองมี
คุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด  

๑7.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ป หรือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑7.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ผูเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑7.๓.๑ ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเทา ตามท่ีหลักสูตรกําหนด

และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 
๑7.๓.๒ ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาเดียวกัน

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันกับหลักสูตรท่ีเขาศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก (มีคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ต้ังแต ๓.๕๐ ข้ึนไป) และมีพ้ืนฐานความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําวิทยานิพนธได 
หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 

๑7.๓.๓ ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันกับหลักสูตรท่ีเขาศึกษา โดยมีผลการเรียนดี (มีคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ต้ังแต ๓.๐๐ ข้ึนไป) อาจไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

(๑) ยอมรับเง่ือนไขท่ีจะลงทะเบียนกระบวนวิชาของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนด 

(๒) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาพิจารณาเห็นแลววา
สมควรรับเขาเปนนิสิต และมีพ้ืนฐานความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําวิทยานิพนธได หรือมี
คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑8  การรับเขาเปนนิสิต 
ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยอาจใชวิธีการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือรับโอนจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือตามโครงการความรวมมือท่ีผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ หรือโดยวิธีอ่ืน ๆ  
ท่ีสภาวิชาการใหความเห็นชอบ 

ขอ ๑9  การข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 
๑9.๑ ผูท่ีจะข้ึนทะเบียนเปนนิสิตตองเปนผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตตามขอ ๑8 
๑9.๒ ผูสมัครท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของ 

สวนงานวิชาการใด จะตองข้ึนทะเบียนเปนนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของสวนงานวิชาการนั้น  

 - ๑๓ - 

๑9.๓ ผู ท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตโดยสมบูรณก็ต อเม่ือไดข้ึน
ทะเบียนเปนนิสิต พรอมชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน และหรือคาธรรมเนียมอ่ืนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด   

 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาบํารุงการศึกษาคาเลาเรียน หรือคาธรรมเนียม 
ตาง ๆ ใหไมวากรณีใด ๆ 

๑9.๔ ผู ท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตจะตองแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 กรณีท่ีไมสามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได ใหสงเอกสารลาชาภายใน ๑๐ 
วันทําการ นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กรณี  ท่ีนิสิตไมสามารถแสดงหลักฐานไดใหนายทะเบียนเพิกถอน
การรายงานตัวของบุคคลนั้น 

 เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ตองระบุวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
อยางชาไมเกิน ๑๒๐ วันนับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนวันรายงานตัว 

๑9.๕ ผู ท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตไมสามารถมารายงานตัวเปนนิสิตตามวันเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตใหรายงานตัวเปนนิสิตไดภายใน ๗ วัน ท้ังนี้ นิสิตตองชําระ
เงินคารายงานตัวชา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 20  การเปลี่ยนประเภทนิสิต 
20.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเปนนิสิตภาคพิเศษ หรือนิสิตภาคพิเศษจะเปลี่ยน

ประเภทเปนนิสิตภาคปกติได ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และหัวหนาสวนงานวชิาการท่ีนิสิตสังกัด โดยได
รับอนุมัติจากอธิการบดีและแจงใหนายทะเบียนทราบ ท้ังนี้ นิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ 
รวมท้ังชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนในอัตราตามประเภทของนิสิตภายหลังจากไดรับอนุมัติให
เปลี่ยนประเภทนิสิตแลว 

20.๒ นิสิตท่ีจะเปลี่ยนประเภท จะตองมีเวลาเรียนในประเภทเดิม มาแลวอยางนอย  
๑ ภาคเรียน 

20.๓ ในกรณีนิสิตท่ีเปลี่ยนประเภทตองโอนจํานวนหนวยกิตในประเภทเดิมท้ังหมดท่ีได
เรียนมาแลวจะโอนเปนบางรายวิชาไมได และใหนับระยะเวลาการศึกษาต้ังแตเขาเรียนในประเภทเดิม 

ขอ 21  การเปลี่ยนระดับการศึกษา  
นิสิตอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทไปเปนระดับปริญญาเอกหรือ

กลับกันไดในสาขาวิชาเดียวกันโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี
หลักเกณฑดังนี้  

21.๑ นิสิตในหลักสูตระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกท่ีสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ ซ่ึงจัดข้ึนสําหรับนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอก อาจไดรับการ
พิจารณาเขาศึกษาในระดับปริญญาเอกได โดยนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก ๑ จะตองมี
ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาใหเปนดุษฎีนิพนธในระดับปริญญาเอกได หรือในกรณีท่ี
เปนนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก ๒ จะตองเรียนรายวิชามาแลวไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
และไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๕๐  

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
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21.๒ นิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีไมสามารถสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ  
อาจไดรับการพิจารณาเขาศึกษาในระดับปริญญาโทได 

21.๓ การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระทําไดเพียง ๑ ครั้ง เทานั้น 
21.๔ การเปลี่ยนระดับการศึกษาท่ีนอกเหนือจากนี้ ใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 22  การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา และการเปลี่ยนแผนการศึกษา 
22.๑ นิสิตท่ีเขาศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาใด ถามีความประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือ

สาขาวิชาท่ีศึกษาใหกระทําโดยการสอบคัดเลือกใหม 
22.๒ กรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และหัวหนาสวนงานวิชาการท่ี
หลักสูตรสังกัด อาจอนุมัติใหนิสิตเปลี่ยนแผนการศึกษาไดและแจงใหนายทะเบียนทราบ 

ขอ 23  การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา และการเทียบประสบการณ   
นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรปริญญาเอกอาจเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับโอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา หรือ
เทียบประสบการณในหลักสูตรระดับเดียวกันท่ีนิสิตไดศึกษามาแลว เพ่ือนับเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตรายวิชา
ในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก รายวิชาท่ีขอรับโอนหรือขอเทียบโอน ตองเปน
รายวิชาท่ีเรียนมาแลวไมเกิน ๕ ป นับจากภาคเรียนท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และรายวิชาท่ีขอรับ
โอนหรือเทียบโอน จะตองมีระดับข้ันไมตํ่ากวา B (๓.๐๐) ท้ังนี้ จํานวนหนวยกิตท่ีขอรับโอนรายวิชา เทียบโอน
รายวิชา และเทียบประสบการณ รวมกันแลวตองไมเกินรอยละ ๔๐ ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาตามโครงสร
างหลักสูตร โดยไมนับรวมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

ให งานทะเบียนนิสิตบันทึกรายวิชาท่ีได รับอนุ มั ติ ให รับโอน เทียบโอน หรือเทียบ 
ประสบการณลงในระเบียนการเรียนของนิสิต 

23.๑ การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรเกากับหลักสูตรใหม
หรือการเทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาท่ีขอเทียบตองเปนรายวิชาใน
หลักสูตรท่ีใหมกวารายวิชาตามหลักสูตรท่ีนิสิตตองเรียน เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาท่ีขอเทียบ
จะตองครอบคลุมเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรท่ีนิสิตตองเรียนไมนอยกวารอยละ ๗๕ 
โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจําสวนงานท่ีรายวิชานั้น
สังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย 

23.๒ การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบัน การศึกษาอ่ืน หรือจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ ยึดหลักเกณฑ ดังนี้ 

23.๒.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตท่ีเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลว 
(๑) กรณีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาตองาน

ทะเบียนนิสิต โดยผานความเห็นชอบของหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และตองไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย 

(๒) กรณีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงใหดําเนินการ
ขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑขอ 23.๑ กอนไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย
ใหโอนรายวิชา 
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(๓) ไมนําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนมาคํานวณคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสม
รวม ท้ังนี้ใหระบุรายวิชาท่ีรับโอนในระเบียนนิสิตวาเปนรายวิชาท่ีรับโอนมา โดยใหคํานวณคาระดับข้ันเฉลี่ย
สะสมเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเทานั้น 

(๔) การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน
ปการศึกษาแรกท่ีนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

23.๒.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ยึดหลักเกณฑ ดังนี้ 
(๑) รายวิชาท่ีรับโอนตองเปนรายวิชาท่ีนิสิตไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง มาแลวไมเกิน ๕ ป 
(๒) ไมนําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณคาระดับ

ข้ันเฉลี่ยสะสมรวม ท้ังนี้ใหระบุรายวิชาท่ีรับโอนในระเบียนนิสิตวาเปนรายวิชาท่ีรับโอนมา โดยใหคํานวณคา
ระดับข้ันเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเทานั้น 

ท้ังนี้  การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ใหเปนตาม
หลักเกณฑขอ 23.๑ 

23.๓ การเทียบประสบการณ 
มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตใหนําประสบการณจากการปฏิบัติงานของนิสิตมาเทียบ

ประสบการณได ดังนี้    
23.๓.๑ ประสบการณท่ีนํามาเทียบตองเปนประสบการณท่ีไดจากการปฏิบัติงานใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๘ ป 
23 .๓ .๒  การเทียบรายวิชากับประสบการณ ต องได รับการเห็ นชอบจาก

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชา และคณะกรรมการประจําสวนงานท่ีรายวิชานั้นสังกัด
และไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ 

23.๓.๓ จํานวนหนวยกิตรวมท่ีไดรับจากการเทียบประสบการณตองไมเกิน รอยละ 
๒๕ ของจํานวนหนวยกิตรวมตามโครงสรางหลักสูตร  

 นิสิตตองเสนอหลักฐานท่ีไดจากการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีระบุถึง
ประสบการณดังกลาวมากพอตอการพิจารณาเทียบประสบการณกับรายวิชาในมหาวิทยาลัย โดยการรับรอง
จากผูบังคับบัญชาของหนวยงานท่ีนิสิตนําประสบการณมาแสดง  

 การยื่นคํารองขอเทียบประสบการณใหดําเนินการภายในปการศึกษาแรก
ของการรายงานตัวเขาเปนนิสิต เม่ือไดรับการเทียบรายวิชาแลวใหถือวามหาวิทยาลัยไดยกเวนการเรียน
รายวิชาดังกลาว โดยไมนําผลการเรียนรายวิชาท่ีเทียบประสบการณมาคํานวณคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมรวม 
ท้ังนี้ ใหระบุในระเบียนนิสิตเปนรายวิชาเทียบประสบการณ 

ขอ 24  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ยึดหลักเกณฑ ดังนี้ 
24.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

มหาวิทยาลัยรับรองและกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยทักษิณได 

24.๒ การรับโอนตองลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลวไมน อยกวา ๑  
ภาคเรียน  

24.๓ ผู ท่ีจะขอโอนตองยื่นคํารองถึงมหาวิทยาลัยทักษิณอยางนอย ๒ ภาคเรียน กอน
สําเร็จการศึกษา 

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
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21.๒ นิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีไมสามารถสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ  
อาจไดรับการพิจารณาเขาศึกษาในระดับปริญญาโทได 

21.๓ การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระทําไดเพียง ๑ ครั้ง เทานั้น 
21.๔ การเปลี่ยนระดับการศึกษาท่ีนอกเหนือจากนี้ ใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 22  การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา และการเปลี่ยนแผนการศึกษา 
22.๑ นิสิตท่ีเขาศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาใด ถามีความประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือ

สาขาวิชาท่ีศึกษาใหกระทําโดยการสอบคัดเลือกใหม 
22.๒ กรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และหัวหนาสวนงานวิชาการท่ี
หลักสูตรสังกัด อาจอนุมัติใหนิสิตเปลี่ยนแผนการศึกษาไดและแจงใหนายทะเบียนทราบ 

ขอ 23  การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา และการเทียบประสบการณ   
นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรปริญญาเอกอาจเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับโอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา หรือ
เทียบประสบการณในหลักสูตรระดับเดียวกันท่ีนิสิตไดศึกษามาแลว เพ่ือนับเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตรายวิชา
ในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก รายวิชาท่ีขอรับโอนหรือขอเทียบโอน ตองเปน
รายวิชาท่ีเรียนมาแลวไมเกิน ๕ ป นับจากภาคเรียนท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และรายวิชาท่ีขอรับ
โอนหรือเทียบโอน จะตองมีระดับข้ันไมตํ่ากวา B (๓.๐๐) ท้ังนี้ จํานวนหนวยกิตท่ีขอรับโอนรายวิชา เทียบโอน
รายวิชา และเทียบประสบการณ รวมกันแลวตองไมเกินรอยละ ๔๐ ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาตามโครงสร
างหลักสูตร โดยไมนับรวมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

ให งานทะเบียนนิสิตบันทึกรายวิชาท่ีได รับอนุ มั ติ ให รับโอน เทียบโอน หรือเทียบ 
ประสบการณลงในระเบียนการเรียนของนิสิต 

23.๑ การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรเกากับหลักสูตรใหม
หรือการเทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาท่ีขอเทียบตองเปนรายวิชาใน
หลักสูตรท่ีใหมกวารายวิชาตามหลักสูตรท่ีนิสิตตองเรียน เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาท่ีขอเทียบ
จะตองครอบคลุมเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรท่ีนิสิตตองเรียนไมนอยกวารอยละ ๗๕ 
โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจําสวนงานท่ีรายวิชานั้น
สังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย 

23.๒ การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบัน การศึกษาอ่ืน หรือจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ ยึดหลักเกณฑ ดังนี้ 

23.๒.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตท่ีเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลว 
(๑) กรณีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาตองาน

ทะเบียนนิสิต โดยผานความเห็นชอบของหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และตองไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย 

(๒) กรณีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงใหดําเนินการ
ขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑขอ 23.๑ กอนไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรบัมอบหมาย
ใหโอนรายวิชา 
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(๓) ไมนําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนมาคํานวณคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสม
รวม ท้ังนี้ใหระบุรายวิชาท่ีรับโอนในระเบียนนิสิตวาเปนรายวิชาท่ีรับโอนมา โดยใหคํานวณคาระดับข้ันเฉลี่ย
สะสมเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเทานั้น 

(๔) การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน
ปการศึกษาแรกท่ีนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

23.๒.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ยึดหลักเกณฑ ดังนี้ 
(๑) รายวิชาท่ีรับโอนตองเปนรายวิชาท่ีนิสิตไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง มาแลวไมเกิน ๕ ป 
(๒) ไมนําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณคาระดับ

ข้ันเฉลี่ยสะสมรวม ท้ังนี้ใหระบุรายวิชาท่ีรับโอนในระเบียนนิสิตวาเปนรายวิชาท่ีรับโอนมา โดยใหคํานวณคา
ระดับข้ันเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเทานั้น 

ท้ังนี้  การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ใหเปนตาม
หลักเกณฑขอ 23.๑ 

23.๓ การเทียบประสบการณ 
มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตใหนําประสบการณจากการปฏิบัติงานของนิสิตมาเทียบ

ประสบการณได ดังนี้    
23.๓.๑ ประสบการณท่ีนํามาเทียบตองเปนประสบการณท่ีไดจากการปฏิบัติงานใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๘ ป 
23 .๓ .๒  การเทียบรายวิชากับประสบการณ ต องได รับการเห็ นชอบจาก

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชา และคณะกรรมการประจําสวนงานท่ีรายวิชานั้นสังกัด
และไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ 

23.๓.๓ จํานวนหนวยกิตรวมท่ีไดรับจากการเทียบประสบการณตองไมเกิน รอยละ 
๒๕ ของจํานวนหนวยกิตรวมตามโครงสรางหลักสูตร  

 นิสิตตองเสนอหลักฐานท่ีไดจากการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีระบุถึง
ประสบการณดังกลาวมากพอตอการพิจารณาเทียบประสบการณกับรายวิชาในมหาวิทยาลัย โดยการรับรอง
จากผูบังคับบัญชาของหนวยงานท่ีนิสิตนําประสบการณมาแสดง  

 การยื่นคํารองขอเทียบประสบการณใหดําเนินการภายในปการศึกษาแรก
ของการรายงานตัวเขาเปนนิสิต เม่ือไดรับการเทียบรายวิชาแลวใหถือวามหาวิทยาลัยไดยกเวนการเรียน
รายวิชาดังกลาว โดยไมนําผลการเรียนรายวิชาท่ีเทียบประสบการณมาคํานวณคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมรวม 
ท้ังนี้ ใหระบุในระเบียนนิสิตเปนรายวิชาเทียบประสบการณ 

ขอ 24  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ยึดหลักเกณฑ ดังนี้ 
24.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

มหาวิทยาลัยรับรองและกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยทักษิณได 

24.๒ การรับโอนตองลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลวไมน อยกวา ๑  
ภาคเรียน  

24.๓ ผู ท่ีจะขอโอนตองยื่นคํารองถึงมหาวิทยาลัยทักษิณอยางนอย ๒ ภาคเรียน กอน
สําเร็จการศึกษา 

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564
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24.๔ ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตนักศึกษาท่ีรับโอนให นับตั้งแต เริ่มเข าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเดิม 

24.๕ การเทียบโอนรายวิชาอาจกระทําได ตามขอ 23  
 การโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีไมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาใหเสนอสภาวิชาการพิจารณาเปนราย ๆ ไป และแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ 
 

หมวดท่ี  ๕ 
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน 

 
ขอ 25  การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบรวมกัน ดังนี้ 

25.๑ การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา เปนการจัดการศึกษาในบางชวงเวลาของ 
ปการศึกษา ตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๒ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใชการ
สอนทางไกลผานระบบการสื่อสารหรือเครือขายสารสนเทศตาง ๆ ตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๓ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการศึกษาเปนรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชา ตามกําหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๔ การศึกษาแบบนานาชาติ เปนการจัดการศึกษาโดยใชภาษาตางประเทศท้ังหมด  
ซ่ึงอาจจะเปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหนวยงานในประเทศ หรือตางประเทศ 
และมีการจัดการท่ีมีมาตรฐานเชนเดียวกับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๕ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
25.๖ การศึกษาเพ่ือรับปริญญาท่ีสอง ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
25.๗ รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 26  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให รับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเป นนิสิต
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีตนสังกัด
ได โดยตองชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 
ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และ 
หัวหนาสวนงานวิชาการท่ีรายวิชานั้นสังกัด 

ขอ 27 นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณท่ีไดลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลวไมนอยกวา  
๒ ภาคเรียน อาจลงทะเบียนศึกษารายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือนํามาเทียบโอน
หรือนํามาเปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตในหลักสูตรท่ีนิสิตศึกษาอยูไดโดยตองดําเนินการดังนี้ 

27.๑ นิสิตตองยื่นคํารองตอหัวหนาสวนงานท่ีนิสิตสังกัด โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจําสวนงานท่ีนิสิตสังกัด เพ่ือพิจารณารายวิชาท่ี
นิสิตลงทะเบียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยแนบรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาประกอบ การพิจารณา 
ดวย ท้ังนี้ รายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนศึกษานั้นตองมีเนื้อหาเหมือนหรือใกลเคียงกันกับรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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27.๒ ในภาคเรียนใดท่ีนิสิตไปลงทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยไม
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณเลย นิสิตจะตองดําเนินการรักษาสภาพนิสิตของ
มหาวิทยาลัยทักษิณดวย มิฉะนั้นนิสิตจะพนสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 40.๓.๓ 

27.๓ เม่ือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณลงทะเบียนศึกษารายวิชาได
ประมวลผลการศึกษาเรียบรอยแลวใหนิสิตแจงผลการศึกษาเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงออกโดยมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษานั้นตอนายทะเบียนมหาวิทยาลัยทักษิณโดยตรง  

27.๔ การลงทะเบียนศึกษารายวิชาของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
จะตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ดวยเม่ือหัวหนาสวนงานวิชาการท่ี
หลักสูตรสังกัดอนุมัติแลวใหแจงนายทะเบียนทราบ 

ขอ 28  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและการลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  
28.๑ กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนใหเป นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
28.๒ รายวิชาใดท่ีกําหนดใหเรียนบุรพวิชา นิสิตจะตองเรียนรายวิชานั้นแลว และสอบได

ระดับข้ัน 
28.๓ รายวิชาใดท่ีกําหนดใหเรียนควบคู นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาควบคูพรอมกัน  

หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะตองงดเรียนรายวิชาควบคูในคราวเดียวกันดวย หากไมงดเรียน
รายวิชาควบคูงานทะเบียนจะถอนรายวิชาตอเนื่องควบคูนั้นทันที เวนแตไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสวนงาน
วิชาการ 

28.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเม่ือไดชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นิสิตผู ใดชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน ภายหลังจากวันท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองชําระเงินคาปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย  

 กรณีท่ีนิสิตท่ีไมไดลงทะเบียนโดยสมบูรณในภาคเรียนใด ภายในกําหนดวันตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ 
รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายเปนราย ๆ ไป 

28.๕ การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระนิสิตดําเนินการไดเม่ือไดรับอนุมัติ
ชื่อเรื่องและคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลกัสูตร
แลว ท้ังนี้  การสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระจะดําเนินการไดเม่ือนิสิตไดลงทะเบียน 
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระแลวเทานั้น 

28.๖ จาํนวนหนวยกิตแตละภาคเรียน  
28.๖.๑ นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

แตละภาคเรียนตามประเภทนิสิต ดังนี้ 
(๑) นิสิตภาคปกติ จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต 
(๒) นิสิตภาคพิเศษ จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน ๙ หนวยกิต 

ในภาคเรียนปกติ และไมเกิน ๖ หนวยกิตในภาคเรียนฤดูรอน 
(๓) นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือ

การคนควาอิสระ ในแตละภาคเรียนโดยใชจํานวนหนวยกิตนอยกวาท่ีกําหนดในหลักสูตร และสามารถ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระซํ้าเพ่ือใหไดหนวยกิตรวมไมนอยกวาท่ีกําหนดในหลักสูตร ท้ังนี้ 
ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดตกลงกับนายทะเบียนไว 

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
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24.๔ ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตนักศึกษาท่ีรับโอนให นับตั้งแต เริ่มเข าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเดิม 

24.๕ การเทียบโอนรายวิชาอาจกระทําได ตามขอ 23  
 การโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีไมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาใหเสนอสภาวิชาการพิจารณาเปนราย ๆ ไป และแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ 
 

หมวดท่ี  ๕ 
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน 

 
ขอ 25  การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบรวมกัน ดังนี้ 

25.๑ การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา เปนการจัดการศึกษาในบางชวงเวลาของ 
ปการศึกษา ตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๒ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใชการ
สอนทางไกลผานระบบการสื่อสารหรือเครือขายสารสนเทศตาง ๆ ตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๓ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการศึกษาเปนรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชา ตามกําหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๔ การศึกษาแบบนานาชาติ เปนการจัดการศึกษาโดยใชภาษาตางประเทศท้ังหมด  
ซ่ึงอาจจะเปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหนวยงานในประเทศ หรือตางประเทศ 
และมีการจัดการท่ีมีมาตรฐานเชนเดียวกับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๕ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
25.๖ การศึกษาเพ่ือรับปริญญาท่ีสอง ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
25.๗ รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 26  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให รับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเป นนิสิต
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีตนสังกัด
ได โดยตองชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 
ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และ 
หัวหนาสวนงานวิชาการท่ีรายวิชานั้นสังกัด 

ขอ 27 นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณท่ีไดลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลวไมนอยกวา  
๒ ภาคเรียน อาจลงทะเบียนศึกษารายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือนํามาเทียบโอน
หรือนํามาเปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตในหลักสูตรท่ีนิสิตศึกษาอยูไดโดยตองดําเนินการดังนี้ 

27.๑ นิสิตตองยื่นคํารองตอหัวหนาสวนงานท่ีนิสิตสังกัด โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจําสวนงานท่ีนิสิตสังกัด เพ่ือพิจารณารายวิชาท่ี
นิสิตลงทะเบียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยแนบรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาประกอบ การพิจารณา 
ดวย ท้ังนี้ รายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนศึกษานั้นตองมีเนื้อหาเหมือนหรือใกลเคียงกันกับรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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27.๒ ในภาคเรียนใดท่ีนิสิตไปลงทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยไม
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณเลย นิสิตจะตองดําเนินการรักษาสภาพนิสิตของ
มหาวิทยาลัยทักษิณดวย มิฉะนั้นนิสิตจะพนสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 40.๓.๓ 

27.๓ เม่ือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณลงทะเบียนศึกษารายวิชาได
ประมวลผลการศึกษาเรียบรอยแลวใหนิสิตแจงผลการศึกษาเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงออกโดยมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษานั้นตอนายทะเบียนมหาวิทยาลัยทักษิณโดยตรง  

27.๔ การลงทะเบียนศึกษารายวิชาของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
จะตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ดวยเม่ือหัวหนาสวนงานวิชาการท่ี
หลักสูตรสังกัดอนุมัติแลวใหแจงนายทะเบียนทราบ 

ขอ 28  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและการลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  
28.๑ กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนใหเป นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
28.๒ รายวิชาใดท่ีกําหนดใหเรียนบุรพวิชา นิสิตจะตองเรียนรายวิชานั้นแลว และสอบได

ระดับข้ัน 
28.๓ รายวิชาใดท่ีกําหนดใหเรียนควบคู นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาควบคูพรอมกัน  

หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะตองงดเรียนรายวิชาควบคูในคราวเดียวกันดวย หากไมงดเรียน
รายวิชาควบคูงานทะเบียนจะถอนรายวิชาตอเนื่องควบคูนั้นทันที เวนแตไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสวนงาน
วิชาการ 

28.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเม่ือไดชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นิสิตผู ใดชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน ภายหลังจากวันท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองชําระเงินคาปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย  

 กรณีท่ีนิสิตท่ีไมไดลงทะเบียนโดยสมบูรณในภาคเรียนใด ภายในกําหนดวันตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ 
รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายเปนราย ๆ ไป 

28.๕ การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระนิสิตดําเนินการไดเม่ือไดรับอนุมัติ
ชื่อเรื่องและคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลกัสูตร
แลว ท้ังนี้  การสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระจะดําเนินการไดเม่ือนิสิตไดลงทะเบียน 
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระแลวเทานั้น 

28.๖ จาํนวนหนวยกิตแตละภาคเรียน  
28.๖.๑ นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

แตละภาคเรียนตามประเภทนิสิต ดังนี้ 
(๑) นิสิตภาคปกติ จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต 
(๒) นิสิตภาคพิเศษ จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน ๙ หนวยกิต 

ในภาคเรียนปกติ และไมเกิน ๖ หนวยกิตในภาคเรียนฤดูรอน 
(๓) นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือ

การคนควาอิสระ ในแตละภาคเรียนโดยใชจํานวนหนวยกิตนอยกวาท่ีกําหนดในหลักสูตร และสามารถ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระซํ้าเพ่ือใหไดหนวยกิตรวมไมนอยกวาท่ีกําหนดในหลักสูตร ท้ังนี้ 
ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดตกลงกับนายทะเบียนไว 

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
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28.๖.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระท่ีมี
จํานวนหนวยกิตรวมนอยกวาหรือมากกวาเกณฑท่ีกําหนดในหัวขอ 28.๖.๑ (๑) และ (๒) ใหอยูในดุลยพินิจ
และการอนุมัติของหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด แลวแจงนายทะเบียนทราบ 

28.๗ ในกรณีท่ีมีความจําเปน หัวหนาสวนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด อาจอนุมัติใหนิสิต
ภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนรวมกันไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตร  

28.๘ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีไดโดย
ไมนับหนวยกิต ท้ังนี้รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีนั้นไมนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีใหใชระเบียบและขอบังคับวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสวนท่ีเก่ียวของกับการลงทะเบียนเรียน การขอถอน การขอเพ่ิม การวัดและ
ประเมินผลสําหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม 

ขอ 29  การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู โดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคเรียนและจํานวนหนวยกิตตาม
หลักสูตร ตองดําเนินการดังนี้  

29.๑ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนในรายวิชานั้น โดยไดรับอนุมัติจาก
อาจารยท่ีปรึกษา และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีนิสิตสังกัด แลวแจงใหงานทะเบียนทราบ 

29.๒ ใหงานทะเบียนบันทึกลงในใบแสดงผลการเรียนใน ชองผลการเรียนวา “AUD” 
เฉพาะผูท่ีผานการประเมินจากอาจารยผูสอน และมีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด
ของรายวิชานั้น   

29.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกท่ีไมใชนิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียนบาง
วิชาเปนกรณีพิเศษ โดยเปนตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 30  การขอเพ่ิมและขอถอนรายวิชา  
30.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาหลังสิ้นสุด ตามขอ 28.๑ นิสิตตองไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 

อาจารยท่ีปรึกษา และหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด แลวแจงใหนายทะเบียนทราบ โดยนิสิตตองชําระ
เงินคาขอเพ่ิมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคเรียน 

30.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตาม ขอ 28.๑ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ีปรึกษาและไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน อยางนอย ๗ วันทําการกอนวันแรกของการสอบ 
ปลายภาคตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 31  การรักษาสภาพนิสิต  
31.๑ นิสิตท่ียังไมสําเร็จการศึกษาไมวากรณีใด ๆ ตองลงทะเบียนเรียนหรือชําระเงินคา

รักษาสภาพนิสิต พรอมชําระคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหแลวเสร็จภายในภาคเรียนนั้น ๆ  
31.๒ นิสิตท่ีเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรแลวแตไมประสงคจะขอสําเร็จการศึกษา 

หรือมหาวิทยาลัยใหละเวนการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นดวยสาเหตุไดรับโทษทางวินัยหรือกรณีอ่ืน ๆ 
ใหดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกวาจะขอสําเร็จการศึกษา 

31.๓ ในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหรักษาสภาพนิสิตใหนับระยะเวลาท่ีรักษาสภาพนิสิต
รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 

 

 - ๑๙ - 

ขอ 32  การลาพักการเรียน  
32.๑ นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนตอหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัดได

ในกรณีตอไปนี้ 
32.๑.๑ ถูกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขารับ

การตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพลหรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน  
32.๑.๒ ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือไดรับทุนอ่ืนใดซ่ึง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  
32.๑.๓ เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินกวารอยละ ๒๐ ของเวลา

เรียนท้ังหมดในภาคเรียนนั้นตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซ่ึงเปนเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

32.๑.๔  มีความจําเป นสวนตัว ในกรณีนี้นิสิตตองเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลว 
อยางนอย ๑ ภาคเรียน 

32.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน 
32.๒ การขอลาพักการเรียน จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาสวน

งานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และแจงใหนายทะเบียนทราบ ท้ังนี้ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนปดภาคเรียนนั้น ๆ 
32.๓ การขอลาพักการเรียน ใหอนุมัติไดครั้งละไมเกิน ๑ ภาคเรียน กรณีท่ีนิสิตยังมี

ความจําเปนท่ีจะตองลาพักการเรียนตออีกใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม  
32.๔ ในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยู

ในระยะเวลาการศึกษาดวย 
32.๕ ในระหวางท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นิสิตตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิตทุก

ภาคเรียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
32.๖ ในกรณีท่ีนิสิตเจ็บปวย ตามขอ 32.๑.๓ และไดชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและคา 

เลาเรียนในภาคเรียนท่ีลงทะเบียนแลว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไมติดสัญลักษณ W ได 
ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด ท้ังนี้
จะไมไดรับคืนเงินคาบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนคืน 

ขอ 33  การลาออก  
นิสิตท่ีประสงคจะลาออกจากการเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยใหยื่นคํารองผานอาจารยท่ี

ปรึกษาทางวิชาการและหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา เพ่ือเสนอหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีหลักสูตร
สังกัดพิจารณาอนุมัติ และแจงใหนายทะเบียนทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564
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28.๖.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระท่ีมี
จํานวนหนวยกิตรวมนอยกวาหรือมากกวาเกณฑท่ีกําหนดในหัวขอ 28.๖.๑ (๑) และ (๒) ใหอยูในดุลยพินิจ
และการอนุมัติของหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด แลวแจงนายทะเบียนทราบ 

28.๗ ในกรณีท่ีมีความจําเปน หัวหนาสวนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด อาจอนุมัติใหนิสิต
ภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนรวมกันไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตร  

28.๘ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีไดโดย
ไมนับหนวยกิต ท้ังนี้รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีนั้นไมนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีใหใชระเบียบและขอบังคับวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสวนท่ีเก่ียวของกับการลงทะเบียนเรียน การขอถอน การขอเพ่ิม การวัดและ
ประเมินผลสําหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม 

ขอ 29  การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู โดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคเรียนและจํานวนหนวยกิตตาม
หลักสูตร ตองดําเนินการดังนี้  

29.๑ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนในรายวิชานั้น โดยไดรับอนุมัติจาก
อาจารยท่ีปรึกษา และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีนิสิตสังกัด แลวแจงใหงานทะเบียนทราบ 

29.๒ ใหงานทะเบียนบันทึกลงในใบแสดงผลการเรียนใน ชองผลการเรียนวา “AUD” 
เฉพาะผูท่ีผานการประเมินจากอาจารยผูสอน และมีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด
ของรายวิชานั้น   

29.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกท่ีไมใชนิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียนบาง
วิชาเปนกรณีพิเศษ โดยเปนตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 30  การขอเพ่ิมและขอถอนรายวิชา  
30.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาหลังสิ้นสุด ตามขอ 28.๑ นิสิตตองไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 

อาจารยท่ีปรึกษา และหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด แลวแจงใหนายทะเบียนทราบ โดยนิสิตตองชําระ
เงินคาขอเพ่ิมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคเรียน 

30.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตาม ขอ 28.๑ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ีปรึกษาและไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน อยางนอย ๗ วันทําการกอนวันแรกของการสอบ 
ปลายภาคตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 31  การรักษาสภาพนิสิต  
31.๑ นิสิตท่ียังไมสําเร็จการศึกษาไมวากรณีใด ๆ ตองลงทะเบียนเรียนหรือชําระเงินคา

รักษาสภาพนิสิต พรอมชําระคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหแลวเสร็จภายในภาคเรียนนั้น ๆ  
31.๒ นิสิตท่ีเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรแลวแตไมประสงคจะขอสําเร็จการศึกษา 

หรือมหาวิทยาลัยใหละเวนการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นดวยสาเหตุไดรับโทษทางวินัยหรือกรณีอ่ืน ๆ 
ใหดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกวาจะขอสําเร็จการศึกษา 

31.๓ ในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหรักษาสภาพนิสิตใหนับระยะเวลาท่ีรักษาสภาพนิสิต
รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 

 

 - ๑๙ - 

ขอ 32  การลาพักการเรียน  
32.๑ นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนตอหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัดได

ในกรณีตอไปนี้ 
32.๑.๑ ถูกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขารับ

การตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพลหรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน  
32.๑.๒ ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือไดรับทุนอ่ืนใดซ่ึง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  
32.๑.๓ เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินกวารอยละ ๒๐ ของเวลา

เรียนท้ังหมดในภาคเรียนนั้นตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซ่ึงเปนเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

32.๑.๔  มีความจําเป นสวนตัว ในกรณีนี้นิสิตตองเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลว 
อยางนอย ๑ ภาคเรียน 

32.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน 
32.๒ การขอลาพักการเรียน จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาสวน

งานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และแจงใหนายทะเบียนทราบ ท้ังนี้ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนปดภาคเรียนนั้น ๆ 
32.๓ การขอลาพักการเรียน ใหอนุมัติไดครั้งละไมเกิน ๑ ภาคเรียน กรณีท่ีนิสิตยังมี

ความจําเปนท่ีจะตองลาพักการเรียนตออีกใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม  
32.๔ ในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยู

ในระยะเวลาการศึกษาดวย 
32.๕ ในระหวางท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นิสิตตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิตทุก

ภาคเรียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
32.๖ ในกรณีท่ีนิสิตเจ็บปวย ตามขอ 32.๑.๓ และไดชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและคา 

เลาเรียนในภาคเรียนท่ีลงทะเบียนแลว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไมติดสัญลักษณ W ได 
ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด ท้ังนี้
จะไมไดรับคืนเงินคาบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนคืน 

ขอ 33  การลาออก  
นิสิตท่ีประสงคจะลาออกจากการเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยใหยื่นคํารองผานอาจารยท่ี

ปรึกษาทางวิชาการและหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา เพ่ือเสนอหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีหลักสูตร
สังกัดพิจารณาอนุมัติ และแจงใหนายทะเบียนทราบ 
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หมวดท่ี ๖ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
ขอ 34  การมีสิทธิ์เขาสอบ 

นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ไดรับผลการเรียนรายวิชานั้นนิสิตท่ีมีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนท้ังหมดและไมไดขอถอนรายวิชา ใหอาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนเปนระดับข้ัน F ในรายวิชา
นั้นเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน 

ขอ 35  การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
35.๑ การสอบประมวลความรู เปนการสอบความรู ความสามารถท่ีจะนําหลักวิชาและ

ประสบการณการเรียนหรือการวิจัยไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
35.๒ การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถของนิสิต ในการทํา

วิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ ความรอบรูในเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงาน ท้ัง
ดานการพูด การเขียนและการตอบคําถาม 

35.๓ การสอบคนควาอิสระ เปนการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนิสิตใน
หลักสูตรปริญญาโท แผน ข 

35.๔ การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบเพ่ือประเมินความรู พ้ืนฐาน ความพรอม 
ความสามารถและศักยภาพของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก เพ่ือวัดวานิสิตมีความพรอมในการทําวิทยานิพนธใน
ระดับปริญญาเอก 

35.๕ การสอบ ภ าษ าต า งป ระ เท ศ  เป น ก ารสอบ เที ยบ ความ รู ค ว ามส าม ารถ
ภาษาตางประเทศของนิสิตหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก 

การสอบตามขอ 35.๑ - 35.๕ ใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 36  ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ และการสอบ

พิเศษ 
36.๑ กรณีหลักสูตรไมกําหนดเปนอยางอ่ืนใหประเมินผลการเรียนรายวิชาเปนระดับข้ัน

โดยมีความหมายและคาระดับข้ัน ดังนี้ 
 

ระดับข้ัน     ความหมาย    คาระดับข้ัน   
A        ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐  
B+       ดีมาก (Very  Good)  ๓.๕  
B  ดี (Good)  ๓.๐ 
C+ ดีพอใช (Fairly  Good) ๒.๕  
C   พอใช (Fair)  ๒.๐  
D+  ออน (Poor)  ๑.๕  
D ออนมาก (Very  Poor) ๑.๐  
F ตก (Fail)  ๐.๐ 

 - ๒๑ - 

36.๒ กรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตรไมมีการประเมินผลเปนระดับข้ัน ใหรายงานผลเปน 
สัญลักษณและมีความหมาย ดังนี้  

สัญลักษณ       ความหมาย  
AUD               การเรียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit)  
W                  การถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw) 
VG                 ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับดีมาก (Very Good) 
G                   ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับดี (Good)  
S                   ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับเปนท่ีพอใจ 
 (Satisfactory) 
U                   ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับไมเปนท่ีพอใจ 
 (Unsatisfactory) 
I                    การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
รายวิชาท่ีตองใหสัญลักษณ VG, G, S และ U ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

หรือตามท่ีสภาวิชาการกําหนด 
36.๓ กรณีการประเมินผลการสอบพิเศษ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธหรือการคนควา

อิสระ ใหรายงานผลเปนสัญลักษณและมีความหมาย ดังนี้ 
สัญลักษณ ความหมาย  
VG  ผานระดับดีมาก (Very Good)  
G  ผานระดับดี (Good) 
P  ผาน (Pass)  
F  ไมผาน (Fail) 
36 .๓.๑ การสอบพิเศษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ได แก  การสอบภาษา 

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

36.๓.๒ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ จะประเมินเม่ือเสร็จ
สิ้นการสอบปากเปลาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

 ท้ังนี้การประเมินความกาวหนาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระในระหวาง
ท่ีลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระประเมินผล
เปนจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยใหมีการประเมินผลเปนสัญลักษณ S สําหรับผลการ
ประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระของนิสิตเปนท่ีพอใจ โดยระบุจํานวน 
หนวยกิตวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระท่ีไดรับการประเมินในแตละภาคเรียนนั้น และใชสัญลักษณ U 
สําหรับผลการประเมินท่ีไมมีความกาวหนาหรือไมเปนท่ีพอใจ แตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียน  
และหลักเกณฑการประเมินความกาวหนาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระใหเปนไปตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสตูรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

36.๔ นอกจากการแสดงผลการประเมินผลเปนระดับข้ันตามขอ 36.๑ หรือเปนสัญลักษณ
ตามขอ 36.๒ แลวใหใชเครื่องหมายกํากับผลการเรียนรายวิชาตามความหมาย ดังนี้ 
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หมวดท่ี ๖ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
ขอ 34  การมีสิทธิ์เขาสอบ 

นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ไดรับผลการเรียนรายวิชานั้นนิสิตท่ีมีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนท้ังหมดและไมไดขอถอนรายวิชา ใหอาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนเปนระดับข้ัน F ในรายวิชา
นั้นเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน 

ขอ 35  การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
35.๑ การสอบประมวลความรู เปนการสอบความรู ความสามารถท่ีจะนําหลักวิชาและ

ประสบการณการเรียนหรือการวิจัยไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
35.๒ การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถของนิสิต ในการทํา

วิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ ความรอบรูในเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงาน ท้ัง
ดานการพูด การเขียนและการตอบคําถาม 

35.๓ การสอบคนควาอิสระ เปนการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนิสิตใน
หลักสูตรปริญญาโท แผน ข 

35.๔ การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบเพ่ือประเมินความรู พ้ืนฐาน ความพรอม 
ความสามารถและศักยภาพของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก เพ่ือวัดวานิสิตมีความพรอมในการทําวิทยานิพนธใน
ระดับปริญญาเอก 

35.๕ การสอบ ภ าษ าต า งป ระ เท ศ  เป น ก ารสอบ เที ยบ ความ รู ค ว ามส าม ารถ
ภาษาตางประเทศของนิสิตหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก 

การสอบตามขอ 35.๑ - 35.๕ ใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 36  ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ และการสอบ

พิเศษ 
36.๑ กรณีหลักสูตรไมกําหนดเปนอยางอ่ืนใหประเมินผลการเรียนรายวิชาเปนระดับข้ัน

โดยมีความหมายและคาระดับข้ัน ดังนี้ 
 

ระดับข้ัน     ความหมาย    คาระดับข้ัน   
A        ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐  
B+       ดีมาก (Very  Good)  ๓.๕  
B  ดี (Good)  ๓.๐ 
C+ ดีพอใช (Fairly  Good) ๒.๕  
C   พอใช (Fair)  ๒.๐  
D+  ออน (Poor)  ๑.๕  
D ออนมาก (Very  Poor) ๑.๐  
F ตก (Fail)  ๐.๐ 

 - ๒๑ - 

36.๒ กรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตรไมมีการประเมินผลเปนระดับข้ัน ใหรายงานผลเปน 
สัญลักษณและมีความหมาย ดังนี้  

สัญลักษณ       ความหมาย  
AUD               การเรียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit)  
W                  การถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw) 
VG                 ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับดีมาก (Very Good) 
G                   ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับดี (Good)  
S                   ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับเปนท่ีพอใจ 
 (Satisfactory) 
U                   ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับไมเปนท่ีพอใจ 
 (Unsatisfactory) 
I                    การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
รายวิชาท่ีตองใหสัญลักษณ VG, G, S และ U ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

หรือตามท่ีสภาวิชาการกําหนด 
36.๓ กรณีการประเมินผลการสอบพิเศษ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธหรือการคนควา

อิสระ ใหรายงานผลเปนสัญลักษณและมีความหมาย ดังนี้ 
สัญลักษณ ความหมาย  
VG  ผานระดับดีมาก (Very Good)  
G  ผานระดับดี (Good) 
P  ผาน (Pass)  
F  ไมผาน (Fail) 
36 .๓.๑ การสอบพิเศษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ได แก  การสอบภาษา 

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

36.๓.๒ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ จะประเมินเม่ือเสร็จ
สิ้นการสอบปากเปลาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

 ท้ังนี้การประเมินความกาวหนาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระในระหวาง
ท่ีลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระประเมินผล
เปนจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยใหมีการประเมินผลเปนสัญลักษณ S สําหรับผลการ
ประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระของนิสิตเปนท่ีพอใจ โดยระบุจํานวน 
หนวยกิตวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระท่ีไดรับการประเมินในแตละภาคเรียนนั้น และใชสัญลักษณ U 
สําหรับผลการประเมินท่ีไมมีความกาวหนาหรือไมเปนท่ีพอใจ แตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียน  
และหลักเกณฑการประเมินความกาวหนาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระใหเปนไปตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

36.๔ นอกจากการแสดงผลการประเมินผลเปนระดับข้ันตามขอ 36.๑ หรือเปนสัญลักษณ
ตามขอ 36.๒ แลวใหใชเครื่องหมายกํากับผลการเรียนรายวิชาตามความหมาย ดังนี้ 

 
 

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564
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เครื่องหมาย  ความหมาย  
#            รายวิชาท่ีไมคํานวณคาระดับข้ัน  
##                  รายวิชาท่ีโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
###         รายวิชาท่ีเทียบโอนประสบการณ  
*              รายวิชาท่ีเทียบ/เรียนแทน 
**             รายวิชาท่ียกเวนหนวยกิต 

36.๕ การใหระดับข้ัน F หรือ U 
อาจารยผูสอนใหระดับข้ัน F หรือ U ในกรณีตอไปนี้ไดดวย  
36.๕.๑ นิสิตลงทะเบียนแลวไมเขาชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียนนอยกวา

รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด  
36.๕.๒ นิสิตทุจริตในการสอบ โดยมีหลักฐานการทุจริต ใหอาจารยผูสอน

ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เปนระดับข้ัน F ท้ังนี้ ไมตองรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต  
36.๕.๓ นิสิตท่ีไดรับการใหสัญลักษณ I ตามขอ 36.๖ แตไมไดขอประเมินผลเพ่ือ

แกสัญลักษณ  I ให เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียนถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ เปนระดับข้ัน F หรือ U 

36.๕.๔ นิสิตท่ีไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว
ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบของรายวิชานั้น ซ่ึงเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

36.๖ การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้  
36.๖.๑ นิสิตท่ีมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 34 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือ 

เหตุสุดวิสัย  และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
36.๖.๒ อาจารยผูสอน ประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และหัวหนา

สวนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด เห็นสมควรใหรอผลการประเมินระดับข้ัน 
36.๗ นิสิตท่ีไดรับสัญลักษณ I ตามความในขอ 36.๖.๑ ในรายวิชาใดจะตองดําเนินการ 

ขอประเมินผลเพ่ือแกสัญลักษณ I ใหสมบูรณ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียนถัดไปตามระบบ
การศึกษา หากพนกําหนดเวลาดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ I เปนระดับข้ัน F หรือ U โดย
อัตโนมัติ เวนแตไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย เห็นสมควรใหขยายเวลา 
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย 

 ท้ังนี้ ใหนําผลการประเมินท่ีแกสัญลักษณ I แลวมาคํานวณในภาคเรียนเดิมท่ีนิสิตได
สัญลักษณ I   

36.๘ การใหสัญลักษณ W ในรายวิชาใด กระทําไดในกรณีตอไปนี้  
36.๘.๑ นิสิตไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น  
36.๘.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
36.๘.๓ นิสิตไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการของคณะท่ีนิสิตสังกัดให

เปลี่ยนจากสัญลักษณ I ท่ีนิสิตไดรับตามขอ 36.๖.๑ และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ I แลวแตการปวย
หรือเหตุสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด 

36.๘.๔ นิสิตลาออกหรือเสียชีวิตกอนวันสุดทายของการประเมินผลประจํา 
ภาคเรียนนั้น 
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ขอ 37  การนับจํานวนหนวยกิต เพ่ือใชในการคํานวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ย  
37.๑ การนับจํานวนหนวยกิต เพ่ือใชในการคํานวณหาคาระดับ ข้ันเฉลี่ยในภาคเรียนใด  

ใหนับจากรายวิชาท่ีมีการประเมินผลการเรียนเปนระดับข้ัน และไมมีเครื่องหมายกํากับ ยกเวนรายวิชาท่ีเทียบ
หรือเรียนแทน 

37.๒ การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพ่ือใหครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสูตร ใหนับ
เฉพาะหนวยกิตของรายวิชาท่ีไดระดับข้ัน B ข้ึนไป และนับรวมกับหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนหนวยกิต  

37.๓ คาระดับข้ันเฉลี่ยรายภาคเรียนใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น  
โดยนําผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาเปนตัวต้ังแลวหารดวยจํานวนหนวยกิต 
ตามขอ 37.๑ 

37.๔ คาระดับข้ันเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของท่ีนิสิตต้ังแตเริ่มเขาเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยนําผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาท่ี
เรียนท้ังหมดเปนตัวต้ังแลวหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด  

37.๕ รายวิชาท่ีไดสัญลักษณ I ไมนําไปแสดงในใบแสดงผลการเรียนแตจัดเก็บไวใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต 

ขอ 38  การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน  
รายวิชาใดท่ีนิสิตไดระดับข้ันตํ่ากวา B นิสิตตองลงทะเบียนเรียนซํ้า หรือเลือกเรียนรายวิชา

อ่ืนในระดับชั้นปและหมวดวิชาเดียวกัน ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการและประธาน
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได
รับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการ ท่ีหลักสูตรสังกัด กอนการลงทะเบียนเรียน 

ขอ 39  การทุจริตในการสอบ  
นิสิตท่ีทําการทุจริตดวยประการใดๆ เก่ียวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผูสอนจะใหระดับ

ข้ัน F ในรายวิชานั้นแลว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขอบังคับวาดวยวินัยนิสิตไดดวย 
 

หมวดท่ี ๗ 
การพนสภาพนิสิต และการคืนสภาพนิสิต 

 
ขอ 40  การพนจากสภาพนิสิต  

นิสิตจะตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีดังตอไปนี้  
40.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ 45 
40.๒ หัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดอนุมัติใหลาออก  
40.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีตอไปนี้  

40.๓.๑ ไมมารายงานตัวเปนนิสิตตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
40.๓.๒ มารายงานตัวเปนนิสิตแตไมลงทะเบียนเรียน ไมชําระเงินคาบํารุงการศึกษา

และคาเลาเรียนในภาคเรียนแรกยกเวนไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดในกรณีตอไปนี้ 
 
 

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564
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เครื่องหมาย  ความหมาย  
#            รายวิชาท่ีไมคํานวณคาระดับข้ัน  
##                  รายวิชาท่ีโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
###         รายวิชาท่ีเทียบโอนประสบการณ  
*              รายวิชาท่ีเทียบ/เรียนแทน 
**             รายวิชาท่ียกเวนหนวยกิต 

36.๕ การใหระดับข้ัน F หรือ U 
อาจารยผูสอนใหระดับข้ัน F หรือ U ในกรณีตอไปนี้ไดดวย  
36.๕.๑ นิสิตลงทะเบียนแลวไมเขาชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียนนอยกวา

รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด  
36.๕.๒ นิสิตทุจริตในการสอบ โดยมีหลักฐานการทุจริต ใหอาจารยผูสอน

ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เปนระดับข้ัน F ท้ังนี้ ไมตองรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต  
36.๕.๓ นิสิตท่ีไดรับการใหสัญลักษณ I ตามขอ 36.๖ แตไมไดขอประเมินผลเพ่ือ

แกสัญลักษณ  I ให เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียนถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ เปนระดับข้ัน F หรือ U 

36.๕.๔ นิสิตท่ีไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว
ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบของรายวิชานั้น ซ่ึงเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

36.๖ การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้  
36.๖.๑ นิสิตท่ีมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 34 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือ 

เหตุสุดวิสัย  และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
36.๖.๒ อาจารยผูสอน ประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และหัวหนา

สวนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด เห็นสมควรใหรอผลการประเมินระดับข้ัน 
36.๗ นิสิตท่ีไดรับสัญลักษณ I ตามความในขอ 36.๖.๑ ในรายวิชาใดจะตองดําเนินการ 

ขอประเมินผลเพ่ือแกสัญลักษณ I ใหสมบูรณ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียนถัดไปตามระบบ
การศึกษา หากพนกําหนดเวลาดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ I เปนระดับข้ัน F หรือ U โดย
อัตโนมัติ เวนแตไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย เห็นสมควรใหขยายเวลา 
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย 

 ท้ังนี้ ใหนําผลการประเมินท่ีแกสัญลักษณ I แลวมาคํานวณในภาคเรียนเดิมท่ีนิสิตได
สัญลักษณ I   

36.๘ การใหสัญลักษณ W ในรายวิชาใด กระทําไดในกรณีตอไปนี้  
36.๘.๑ นิสิตไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น  
36.๘.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
36.๘.๓ นิสิตไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการของคณะท่ีนิสิตสังกัดให

เปลี่ยนจากสัญลักษณ I ท่ีนิสิตไดรับตามขอ 36.๖.๑ และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ I แลวแตการปวย
หรือเหตุสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด 

36.๘.๔ นิสิตลาออกหรือเสียชีวิตกอนวันสุดทายของการประเมินผลประจํา 
ภาคเรียนนั้น 
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ขอ 37  การนับจํานวนหนวยกิต เพ่ือใชในการคํานวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ย  
37.๑ การนับจํานวนหนวยกิต เพ่ือใชในการคํานวณหาคาระดับ ข้ันเฉลี่ยในภาคเรียนใด  

ใหนับจากรายวิชาท่ีมีการประเมินผลการเรียนเปนระดับข้ัน และไมมีเครื่องหมายกํากับ ยกเวนรายวิชาท่ีเทียบ
หรือเรียนแทน 

37.๒ การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพ่ือใหครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสูตร ใหนับ
เฉพาะหนวยกิตของรายวิชาท่ีไดระดับข้ัน B ข้ึนไป และนับรวมกับหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนหนวยกิต  

37.๓ คาระดับข้ันเฉลี่ยรายภาคเรียนใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น  
โดยนําผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาเปนตัวต้ังแลวหารดวยจํานวนหนวยกิต 
ตามขอ 37.๑ 

37.๔ คาระดับข้ันเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของท่ีนิสิตต้ังแตเริ่มเขาเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยนําผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาท่ี
เรียนท้ังหมดเปนตัวต้ังแลวหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด  

37.๕ รายวิชาท่ีไดสัญลักษณ I ไมนําไปแสดงในใบแสดงผลการเรียนแตจัดเก็บไวใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต 

ขอ 38  การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน  
รายวิชาใดท่ีนิสิตไดระดับข้ันตํ่ากวา B นิสิตตองลงทะเบียนเรียนซํ้า หรือเลือกเรียนรายวิชา

อ่ืนในระดับชั้นปและหมวดวิชาเดียวกัน ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการและประธาน
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได
รับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการ ท่ีหลักสูตรสังกัด กอนการลงทะเบียนเรียน 

ขอ 39  การทุจริตในการสอบ  
นิสิตท่ีทําการทุจริตดวยประการใดๆ เก่ียวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผูสอนจะใหระดับ

ข้ัน F ในรายวิชานั้นแลว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขอบังคับวาดวยวินัยนิสิตไดดวย 
 

หมวดท่ี ๗ 
การพนสภาพนิสิต และการคืนสภาพนิสิต 

 
ขอ 40  การพนจากสภาพนิสิต  

นิสิตจะตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีดังตอไปนี้  
40.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ 45 
40.๒ หัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดอนุมัติใหลาออก  
40.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีตอไปนี้  

40.๓.๑ ไมมารายงานตัวเปนนิสิตตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
40.๓.๒ มารายงานตัวเปนนิสิตแตไมลงทะเบียนเรียน ไมชําระเงินคาบํารุงการศึกษา

และคาเลาเรียนในภาคเรียนแรกยกเวนไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดในกรณีตอไปนี้ 
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(๑) ถูกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียก 
เขารับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน 

(๒) ได รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซ่ึง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

(๓) เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกิน รอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ท้ังหมดในภาคเรียนนั้น ตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซ่ึงเปนของเอกชนและท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

40.๓.๓ เม่ือพนกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแลว ไมชําระเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน 

40.๓.๔ ขาดคุณสมบัติ อยางใดอยางหนึ่ง ตามขอ 17   
40.๓.๕ เม่ือคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนตํ่ากวา ๒.๗๕  
40.๓.๖ ไดรับคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา ๓.๐๐ เม่ือเรียนครบตามระยะเวลาท่ี

กําหนดตามขอ 11 
40.๓.๗ หมดระยะเวลาการศึกษาตามขอ 11 
40.๓.๘ ไมผานการสอบประมวลความรู เป นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

จํานวน ๓ ครั้ง  
40.๓.๙ ไมผานการสอบวัดคุณสมบัติเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ครั้ง  
40.๓.๑๐ ถูกลงโทษถึงท่ีสุดใหไลออก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยวินัยนิสิต 
40.๓.๑๑ ไมไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 

(๑) หลักสูตรปริญญาโท ภายใน ๓ ปการศึกษา นับแตภาคเรียนแรกท่ีเขาศึกษา 
(๒) หลักสูตรปริญญาเอก ภายใน ๔ ปการศึกษา นับแตภาคเรียนแรกท่ีเขาศึกษา” 

ขอ 41  การคืนสภาพนิสิต 
นิสิตอาจไดรับการอนุมัติใหคืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยตองชําระเงินคาคืนสภาพนิสิต

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพนสภาพ เนื่องจากพนสภาพนิสิต จากกรณี
ตอไปนี้ 

41.๑ ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดใหลาออกไปแลวไมเกิน ๓๐ วัน 
41.๒ ไมลงทะเบียนในภาคเรียนแรกท่ีตองข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 
41.๓ เม่ือพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแลวไมชําระเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษา

สภาพนิสิต 
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หมวดท่ี ๘ 
การสอบพิเศษ และการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

 
ขอ 42  การสอบภาษา 

42.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกตองสอบผานการสอบภาษา 
(Language Examination) ท่ีไมใชภาษาประจําชาติของตนอยางนอยหนึ่งภาษา การกําหนดภาษาท่ีจะสอบ 
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธาน
สาขาวิชา หัวหนาสวนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด และการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตปริญญา
เอกท่ีสอบผานการสอบภาษาจากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอาจได
รับการยกเวนการสอบภาษาตามความในวรรคหนึ่งได  

42.๒ ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบภาษาประกอบดวยบุคคล 
ท่ีเหมาะสมเปนไปตามเกณฑการสอบภาษาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด เพ่ือดําเนินการจัดสอบและควบคุม 
การสอบใหไดมาตรฐาน  

42.๓ การดําเนินการสอบภาษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
42.๔ มหาวิทยาลัยอาจยกเวนใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไมตองสอบภาษาไดในกรณีใด

กรณีหนึ่งดังตอไปนี้  
42.๔.๑ นิสิตสอบผานการสอบภาษา ตามเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจาก

สถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง โดยใหงานทะเบียนระบุในใบแสดงผลการเรียนวา ไดรับการยกเวนการ
สอบภาษาจากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

42.๔.๒ นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาท่ีไมใชภาษาประจําชาติของตน ดังนี้  
(๑) นิสิตระดับปริญญาโท ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาท่ีไมใชภาษา

ประจําชาติของตน โดยมีเวลาเรียนสัปดาหละไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต ท้ังนี้ นิสิต
จะตองไดรับการประเมินผลการเรียนระดับข้ัน S (Satisfactory) ข้ึนไป โดยใชแบบทดสอบภาษาท่ีเปน
มาตรฐานของรายวิชา 

(๒) ระดับปริญญาเอก โดยมีเวลาเรียนสัปดาหละ ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง 
จํานวน ๒ รายวิชา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต ท้ังนี้ นิสิตจะตองไดรับการประเมินผลการ
เรียนระดับข้ัน S (Satisfactory) ข้ึนไป โดยใชแบบทดสอบภาษาท่ีเปนมาตรฐานของรายวิชา  

42.๔.๓ นิสิตระดับปริญญาโทท่ีศึกษาในวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาท่ีไมใช
ภาษาประจําชาติของตน ซ่ึงมีรายวิชาเก่ียวกับการอานและการใชภาษา ไมนอยกวา ๘ หนวยกิต 

ขอ 43  การสอบประมวลความรู และการสอบวัดคุณสมบัติ 
43.๑ นิ สิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ต องสอบผ านการสอบประมวลความรู   

(Comprehensive Examination)  
43.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก ต องสอบผ านการสอบวัดคุณสมบั ติ  (Qualifying 

Examination) 
43.๓ นิสิตหลักสูตรปริญญาโทควบปริญญาเอก ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) 
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(๑) ถูกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียก 
เขารับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน 

(๒) ได รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซ่ึง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

(๓) เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกิน รอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ท้ังหมดในภาคเรียนนั้น ตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซ่ึงเปนของเอกชนและท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

40.๓.๓ เม่ือพนกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแลว ไมชําระเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน 

40.๓.๔ ขาดคุณสมบัติ อยางใดอยางหนึ่ง ตามขอ 17   
40.๓.๕ เม่ือคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนตํ่ากวา ๒.๗๕  
40.๓.๖ ไดรับคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา ๓.๐๐ เม่ือเรียนครบตามระยะเวลาท่ี

กําหนดตามขอ 11 
40.๓.๗ หมดระยะเวลาการศึกษาตามขอ 11 
40.๓.๘ ไมผานการสอบประมวลความรู เป นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

จํานวน ๓ ครั้ง  
40.๓.๙ ไมผานการสอบวัดคุณสมบัติเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ครั้ง  
40.๓.๑๐ ถูกลงโทษถึงท่ีสุดใหไลออก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยวินัยนิสิต 
40.๓.๑๑ ไมไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 

(๑) หลักสูตรปริญญาโท ภายใน ๓ ปการศึกษา นับแตภาคเรียนแรกท่ีเขาศึกษา 
(๒) หลักสูตรปริญญาเอก ภายใน ๔ ปการศึกษา นับแตภาคเรียนแรกท่ีเขาศึกษา” 

ขอ 41  การคืนสภาพนิสิต 
นิสิตอาจไดรับการอนุมัติใหคืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยตองชําระเงินคาคืนสภาพนิสิต

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพนสภาพ เนื่องจากพนสภาพนิสิต จากกรณี
ตอไปนี้ 

41.๑ ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดใหลาออกไปแลวไมเกิน ๓๐ วัน 
41.๒ ไมลงทะเบียนในภาคเรียนแรกท่ีตองข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 
41.๓ เม่ือพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแลวไมชําระเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษา

สภาพนิสิต 
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หมวดท่ี ๘ 
การสอบพิเศษ และการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

 
ขอ 42  การสอบภาษา 

42.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกตองสอบผานการสอบภาษา 
(Language Examination) ท่ีไมใชภาษาประจําชาติของตนอยางนอยหนึ่งภาษา การกําหนดภาษาท่ีจะสอบ 
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธาน
สาขาวิชา หัวหนาสวนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด และการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตปริญญา
เอกท่ีสอบผานการสอบภาษาจากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอาจได
รับการยกเวนการสอบภาษาตามความในวรรคหนึ่งได  

42.๒ ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบภาษาประกอบดวยบุคคล 
ท่ีเหมาะสมเปนไปตามเกณฑการสอบภาษาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด เพ่ือดําเนินการจัดสอบและควบคุม 
การสอบใหไดมาตรฐาน  

42.๓ การดําเนินการสอบภาษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
42.๔ มหาวิทยาลัยอาจยกเวนใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไมตองสอบภาษาไดในกรณีใด

กรณีหนึ่งดังตอไปนี้  
42.๔.๑ นิสิตสอบผานการสอบภาษา ตามเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจาก

สถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง โดยใหงานทะเบียนระบุในใบแสดงผลการเรียนวา ไดรับการยกเวนการ
สอบภาษาจากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

42.๔.๒ นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาท่ีไมใชภาษาประจําชาติของตน ดังนี้  
(๑) นิสิตระดับปริญญาโท ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาท่ีไมใชภาษา

ประจําชาติของตน โดยมีเวลาเรียนสัปดาหละไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต ท้ังนี้ นิสิต
จะตองไดรับการประเมินผลการเรียนระดับข้ัน S (Satisfactory) ข้ึนไป โดยใชแบบทดสอบภาษาท่ีเปน
มาตรฐานของรายวิชา 

(๒) ระดับปริญญาเอก โดยมีเวลาเรียนสัปดาหละ ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง 
จํานวน ๒ รายวิชา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต ท้ังนี้ นิสิตจะตองไดรับการประเมินผลการ
เรียนระดับข้ัน S (Satisfactory) ข้ึนไป โดยใชแบบทดสอบภาษาท่ีเปนมาตรฐานของรายวิชา  

42.๔.๓ นิสิตระดับปริญญาโทท่ีศึกษาในวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาท่ีไมใช
ภาษาประจําชาติของตน ซ่ึงมีรายวิชาเก่ียวกับการอานและการใชภาษา ไมนอยกวา ๘ หนวยกิต 

ขอ 43  การสอบประมวลความรู และการสอบวัดคุณสมบัติ 
43.๑ นิ สิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ต องสอบผ านการสอบประมวลความรู   

(Comprehensive Examination)  
43.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก ต องสอบผ านการสอบวัดคุณสมบั ติ  (Qualifying 

Examination) 
43.๓ นิสิตหลักสูตรปริญญาโทควบปริญญาเอก ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) 

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564

43
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43.๔ การสอบประมวลความรู  และการสอบวัดคุณสมบัติใหเป น ไปตามเกณฑและ
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 44  การสอบวิทยานิพนธ 
การทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ และการสอบวิทยานิพนธหรือคนควาอิสระให 

เปนไปตามเกณฑและประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี ๙ 
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร และการใหปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

 
ขอ 45  การขอสําเร็จการศึกษา 

45.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตตองแจงชื่อตองานทะเบียนนิสิตเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลา ๑ เดือนนับแตวันเปดภาคเรียนนั้น และตองชําระเงินคาข้ึนทะเบียนปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด หากพนกําหนดเวลานิสิตตองยื่นคํารองตอนายทะเบียนเพ่ือขออนุมัติแจงขอสําเร็จการศึกษาชา ท้ังนี้
ตองชําระเงินคาปรับขอแจงสําเร็จการศึกษาชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

45.๒ นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
45.๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  

(๑) มีเวลาเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไมนอยกวา ๒ ภาคเรียน 
(๒) เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และไดคาระดับ

ข้ันเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 
(๓) มีความประพฤติดี  

45.๒.๒ คุณสมบัติของนิสิตผูขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ใหเปนไปตามขอ 45.๒.๑ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด  

45.๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข 
(๑) สอบผานการสอบภาษาตามขอ 42 หรือไดรับการยกเวน ตามขอ 42   
(๒) สอบผานการสอบประมวลความรูตามขอ 43 
(๓) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด  
(๔) เสนอรายงานการคนควาอิสระตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
(๕) สอบผานการสอบปากเปลาการคนควาอิสระ 
(๖) สงรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(๗) รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระ

ตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได 
45.๒.๔ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๑  

(๑) สอบผานการสอบภาษาตามขอ 42 หรือไดรับการยกเวนตาม ขอ 42 
(๒) สอบผานการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ  
(๓) เสนอวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
(๔) สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 - ๒๗ - 

(๕) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ 

(๖) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
45.๒.๕ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๒  

(๑) สอบผานการสอบภาษาตามขอ 42 หรือไดรับการยกเวนตาม ขอ 42  
(๒) ไดรับผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธและการสอบปากเปลา 

วิทยานิพนธในระดับผาน  
(๓) สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
(๔) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ 

หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วชิาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

(๕) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
45.๒.๖ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

(๑) สอบผานการสอบภาษา ตามขอ 42 หรือไดรับการยกเวนตามขอ 42 
(๒) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ ตามขอ 43  
(๓) เสนอวิทยานิพนธตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(๔) สอบผานการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ  
(๕) สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(๖) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ 

หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 กรณีนิสิตผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ ผลงานวิทยานิพนธหรือ
สวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการอยางนอย ๒ เรื่อง 

 กรณีเปนผูท่ีไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จะตอง
มีผลงานท่ีเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพตามหลักเกณฑของ คปก. จึงจะ
สําเร็จการศึกษาได รวมท้ังกรณีท่ีไดรับทุนจากแหลงอ่ืนใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของทุนท่ีไดรับ 

(๗) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
ขอ 46  การใหปริญญาหรือประกาศนียบัตร  

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตท่ียื่นความจํานงขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
ซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ 45.๒ ตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
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 - ๒๖ - 

43.๔ การสอบประมวลความรู  และการสอบวัดคุณสมบัติใหเป น ไปตามเกณฑและ
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 44  การสอบวิทยานิพนธ 
การทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ และการสอบวิทยานิพนธหรือคนควาอิสระให 

เปนไปตามเกณฑและประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี ๙ 
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร และการใหปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

 
ขอ 45  การขอสําเร็จการศึกษา 

45.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตตองแจงชื่อตองานทะเบียนนิสิตเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลา ๑ เดือนนับแตวันเปดภาคเรียนนั้น และตองชําระเงินคาข้ึนทะเบียนปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด หากพนกําหนดเวลานิสิตตองยื่นคํารองตอนายทะเบียนเพ่ือขออนุมัติแจงขอสําเร็จการศึกษาชา ท้ังนี้
ตองชําระเงินคาปรับขอแจงสําเร็จการศึกษาชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

45.๒ นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
45.๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  

(๑) มีเวลาเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไมนอยกวา ๒ ภาคเรียน 
(๒) เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และไดคาระดับ

ข้ันเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 
(๓) มีความประพฤติดี  

45.๒.๒ คุณสมบัติของนิสิตผูขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ใหเปนไปตามขอ 45.๒.๑ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด  

45.๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข 
(๑) สอบผานการสอบภาษาตามขอ 42 หรือไดรับการยกเวน ตามขอ 42   
(๒) สอบผานการสอบประมวลความรูตามขอ 43 
(๓) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด  
(๔) เสนอรายงานการคนควาอิสระตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
(๕) สอบผานการสอบปากเปลาการคนควาอิสระ 
(๖) สงรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(๗) รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระ

ตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได 
45.๒.๔ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๑  

(๑) สอบผานการสอบภาษาตามขอ 42 หรือไดรับการยกเวนตาม ขอ 42 
(๒) สอบผานการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ  
(๓) เสนอวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
(๔) สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 - ๒๗ - 

(๕) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ 

(๖) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
45.๒.๕ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๒  

(๑) สอบผานการสอบภาษาตามขอ 42 หรือไดรับการยกเวนตาม ขอ 42  
(๒) ไดรับผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธและการสอบปากเปลา 

วิทยานิพนธในระดับผาน  
(๓) สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
(๔) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ 

หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วชิาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

(๕) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
45.๒.๖ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

(๑) สอบผานการสอบภาษา ตามขอ 42 หรือไดรับการยกเวนตามขอ 42 
(๒) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ ตามขอ 43  
(๓) เสนอวิทยานิพนธตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(๔) สอบผานการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ  
(๕) สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(๖) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ 

หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 กรณีนิสิตผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ ผลงานวิทยานิพนธหรือ
สวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการอยางนอย ๒ เรื่อง 

 กรณีเปนผูท่ีไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จะตอง
มีผลงานท่ีเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพตามหลักเกณฑของ คปก. จึงจะ
สําเร็จการศึกษาได รวมท้ังกรณีท่ีไดรับทุนจากแหลงอ่ืนใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของทุนท่ีไดรับ 

(๗) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
ขอ 46  การใหปริญญาหรือประกาศนียบัตร  

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตท่ียื่นความจํานงขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
ซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ 45.๒ ตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

 
 

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564

45



คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564

46



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558200
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556200

 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วาดวย การศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

…………………………… 
 

เพื่อใหการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา มีเอกภาพ ความคลองตัว 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติ อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ          
ในการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงออกขอบงัคับไวดังตอไปนี้  

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใชสําหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตป
การศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป  

ขอ ๓  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ กรณีมีปญหาเก่ียวกับการดําเนินการตาม
ขอบังคับนี้ ใหคณะอนุกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษานานาชาติเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 

ขอ ๔  บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบงัคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ ๕  ในขอบงัคับนี ้ 
“หลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ” หมายความวา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย

เปดสอนโดยรับนิสิตท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ ตามที่สภาวิชาการกําหนด 
“หนวยกิต” หมายถึง หนวยท่ีแสดงปริมาณการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
“นิสิต” หมายความวา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ 
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
“งานทะเบียนนิสิต” หมายความวา หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียน นิสิตของ

วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย  
“งานรายวิชา” หมายความวา การเรียนรายวิชาท่ีกําหนดตามโครงสรางหลักสูตรซ่ึงไมรวม 

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
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çÕ“®“√¬åª√–®”é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâªØ‘∫—μ‘ß“π„π¡À“«‘∑¬“≈—¬∑’Ë¡’Àπâ“∑’ËÀ≈—°∑“ß¥â“π°“√ Õπ·≈–«‘®—¬
çÕ“®“√¬åæ‘‡»…é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈´÷Ëß¡‘‰¥â‡ªìπÕ“®“√¬åª√–®”¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬¡Õ∫À¡“¬„Àâ√—∫º‘¥™Õ∫ Õπ·≈–
ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√“¬«‘™“ À√◊Õ∫“ß à«π¢Õß√“¬«‘™“ „πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
çÕ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ Õ“®“√¬åª√–®”∑’ËÀ—«Àπâ“ à«πß“π·μàßμ—Èß„Àâ‡ªìπÕ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“∑“ß«‘™“°“√¢Õßπ‘ ‘μ
çπ‘ ‘μé À¡“¬§«“¡«à“ π‘ ‘μ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
çπ“¬∑–‡∫’¬πé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬·μàßμ—Èß„Àâ§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μ¢Õß«‘∑¬“‡¢μÀ√◊Õ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
çß“π∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μé À¡“¬§«“¡«à“ Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫°“√®—¥°“√»÷°…“·≈–∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μ¢Õß«‘∑¬“‡¢μÀ√◊Õ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
ç°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π√“¬«‘™“‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ (Audit)é À¡“¬§«“¡«à“ °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π√“¬«‘™“‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ√«¡‡¢â“
„π®”π«πÀπà«¬°‘μ„π¿“§‡√’¬π·≈–®”π«πÀπà«¬°‘μμ“¡À≈—° Ÿμ√
ç°“√‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“é À¡“¬§«“¡«à“ °“√π”√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√Õ◊Ëπ¡“‡∑’¬∫·≈–„™â·∑π√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√∑’Ëπ‘ ‘μ°”≈—ß»÷°…“
ç°“√√—∫‚Õπ√“¬«‘™“é À¡“¬§«“¡«à“ °“√√—∫‚Õπ√“¬«‘™“®“° ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ¡“‡ªìπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√∑’Ëπ‘ ‘μ°”≈—ß»÷°…“
ç°“√‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥åé À¡“¬§«“¡«à“ °“√π”ª√– ∫°“√≥å®“°ß“π∑’ËªØ‘∫—μ‘¡“‡∑’¬∫·≈–„™â·∑π√“¬«‘™“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
çß“π√“¬«‘™“é À¡“¬§«“¡«à“ °“√‡√’¬π√“¬«‘™“∑’Ë°”Àπ¥μ“¡‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√´÷Ëß‰¡à√«¡«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈–°“√§âπ§«â“Õ‘ √–
ç«‘∑¬“π‘æπ∏åé À¡“¬§«“¡«à“ √“¬ß“π∑“ß«‘™“°“√∑’Ëπ‘ ‘μ‡√’¬∫‡√’¬ß¢÷Èπ®“°ß“π«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ‡ πÕ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°“√»÷°…“μ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢
¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√¡À“∫—≥±‘μ À√◊ÕÀ≈—° Ÿμ√¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ ´÷Ëß‡√’¬°«à“¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å
ç°“√§âπ§«â“Õ‘ √–é À¡“¬§«“¡«à“ °“√»÷°…“§âπ§«â“‚¥¬„™â°√–∫«π°“√«‘®—¬ ́ ÷Ëß°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈ß“π∑“ß«‘™“°“√∑’Ë‡√’¬°«à“√“¬ß“π°“√§âπ§«â“
Õ‘ √– À√◊Õ “√π‘æπ∏å À√◊Õ¿“§π‘æπ∏å ‡æ◊ËÕ‡ πÕ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°“√»÷°…“μ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√¡À“∫—≥±‘μ
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 “วิทยานิพนธ” หมายความวา รายงานทางวิชาการที่นิสิตเรียบเรียงข้ึนจากงานวิจัย เพ่ือเสนอเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเรียกวาดุษฎี
นิพนธ 

“การคนควาอิสระ” หมายความวา การศึกษาคนควาโดยใชกระบวนการวิจัยซึ่งกอใหเกิดผลงานทาง
วิชาการที่เรียกวารายงานการคนควาอิสระ หรือสารนิพนธ หรือภาคนิพนธ เพ่ือเสนอเปนสวนหนึ่ง        
ของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต 

 “การเทียบโอนรายวิชา” หมายความวา การนํารายวิชาในหลักสูตรอ่ืนมาเทียบและใชแทน รายวิชา
ในหลักสูตรท่ีนิสิตกําลังศึกษา 

 “การรับโอนรายวิชา” หมายความวา การรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาเปน รายวิชา
ในหลักสูตรท่ีนิสิตกําลังศึกษา 

 “การเทียบประสบการณ” หมายความวา การนําประสบการณจากงานท่ีปฏิบัติมาเทียบ และ       
ใชแทนรายวิชาท่ีเก่ียวของ  

 “การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)” หมายความวา การลงทะเบียน       
เรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคเรียนและจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร 
 

หมวด ๑ 
การดําเนินการ 

 
ขอ ๖ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา “คณะอนุกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษานานาชาติ (Management Sub-Committee for International Graduate Programs)” 
ประกอบดวย อธิการบดีเปนประธานกรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิและประสบการณ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อีกจํานวนสามถึงหาคน
เปนกรรมการ  
 ใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดอีก 

ขอ ๗  คณะอนุกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษานานาชาติมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
๗.๑  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติดานการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ 
๗.๒  กํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

นานาชาติ 
๗.๓  กําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขและพิจารณาอนุมัติการพนสภาพนิสิต 
๗.๔  พิจารณาลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา รวมท้ังการใหทุนหรือการสนับสนุน

การศึกษาในลักษณะอื่น สําหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
๗.๕  รายงานผลการดําเนินงานใหบัณฑิตวิทยาลัยและสภาวิชาการทราบอยางนอยปละสองคร้ัง 
๗.๖  เสนอรายช่ือนิสิตผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับนี้และตามที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษา 

เพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรตอสภาวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 
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๗.๗  แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือดําเนินการอันอยูใน
อํานาจและหนาที่ของคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติ 

๗.๘  ออกประกาศเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการตามขอบังคับนี้ 
๗.๙  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 
หมวด ๒ 

ระบบการศึกษาและหลักสูตร 
 

ขอ ๘ การจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบง
ออกเปนภาคเรียนตนและภาคเรียนปลาย และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอนโดยถือเปนภาคเรียนหนึ่ง
ของปการศึกษาดวย 

ภาคเรียนตนและภาคเรียนปลายใหมีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไมนอยกวา ๑๘ สัปดาห       
โดยใหมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห  

ภาคเรียนฤดูรอนใหมีจํานวนช่ัวโมงการเรียนในแตละรายวิชาเทากับจํานวนชั่วโมงการเรียน         
ในภาคเรียนตนหรือภาคเรียนปลาย 

การนับระยะเวลาหน่ึงปการศึกษาใหนับชวงเวลาท่ีมีภาคเรียนตน ภาคเรียนปลาย และภาคเรียน 
ฤดูรอนตอเนื่องกัน 

ขอ ๙ หลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติกําหนดจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาตามเกณฑตอไปนี้ 
๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายในชั้นเรียน ไมนอยกวาสัปดาหละ    

๑ ช่ัวโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 
๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกปฏิบัติการหรือทดลอง ไมนอยกวาสัปดาหละ             

๒ ช่ัวโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 
๙.๓ รายวิชาการฝกงานหรือการศึกษาภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกงานหรือออกฝก ภาคสนาม  

ไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ช่ัวโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต  
๙.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีรับมอบหมายท่ีใชเวลาทํา โครงงาน

หรือกิจกรรมนั้น ไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ช่ัวโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต  
๙.๕ การคนควาอิสระหรือการทําวิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน    

สัปดาหละ ๓ ช่ัวโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 
ขอ ๑๐ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ แบงเปนระดับและแผนการศึกษา ดังนี้  

๑๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร         
ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต  

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๖ 
หนวยกิต โดยจัดหลักสูตรการศึกษาเปน ๒ แผน คือ  

๑๐.๒.๑ แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้  
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 “วิทยานิพนธ” หมายความวา รายงานทางวิชาการที่นิสิตเรียบเรียงข้ึนจากงานวิจัย เพ่ือเสนอเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเรียกวาดุษฎี
นิพนธ 

“การคนควาอิสระ” หมายความวา การศึกษาคนควาโดยใชกระบวนการวิจัยซึ่งกอใหเกิดผลงานทาง
วิชาการที่เรียกวารายงานการคนควาอิสระ หรือสารนิพนธ หรือภาคนิพนธ เพ่ือเสนอเปนสวนหนึ่ง        
ของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต 

 “การเทียบโอนรายวิชา” หมายความวา การนํารายวิชาในหลักสูตรอ่ืนมาเทียบและใชแทน รายวิชา
ในหลักสูตรท่ีนิสิตกําลังศึกษา 

 “การรับโอนรายวิชา” หมายความวา การรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาเปน รายวิชา
ในหลักสูตรท่ีนิสิตกําลังศึกษา 

 “การเทียบประสบการณ” หมายความวา การนําประสบการณจากงานท่ีปฏิบัติมาเทียบ และ       
ใชแทนรายวิชาท่ีเก่ียวของ  

 “การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)” หมายความวา การลงทะเบียน       
เรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคเรียนและจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร 
 

หมวด ๑ 
การดําเนินการ 

 
ขอ ๖ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา “คณะอนุกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษานานาชาติ (Management Sub-Committee for International Graduate Programs)” 
ประกอบดวย อธิการบดีเปนประธานกรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิและประสบการณ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อีกจํานวนสามถึงหาคน
เปนกรรมการ  
 ใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดอีก 

ขอ ๗  คณะอนุกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษานานาชาติมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
๗.๑  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติดานการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ 
๗.๒  กํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

นานาชาติ 
๗.๓  กําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขและพิจารณาอนุมัติการพนสภาพนิสิต 
๗.๔  พิจารณาลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา รวมท้ังการใหทุนหรือการสนับสนุน

การศึกษาในลักษณะอื่น สําหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
๗.๕  รายงานผลการดําเนินงานใหบัณฑิตวิทยาลัยและสภาวิชาการทราบอยางนอยปละสองคร้ัง 
๗.๖  เสนอรายช่ือนิสิตผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับนี้และตามที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษา 

เพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรตอสภาวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 
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๗.๗  แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือดําเนินการอันอยูใน
อํานาจและหนาที่ของคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติ 

๗.๘  ออกประกาศเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการตามขอบังคับนี้ 
๗.๙  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 
หมวด ๒ 

ระบบการศึกษาและหลักสูตร 
 

ขอ ๘ การจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบง
ออกเปนภาคเรียนตนและภาคเรียนปลาย และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอนโดยถือเปนภาคเรียนหนึ่ง
ของปการศึกษาดวย 

ภาคเรียนตนและภาคเรียนปลายใหมีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไมนอยกวา ๑๘ สัปดาห       
โดยใหมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห  

ภาคเรียนฤดูรอนใหมีจํานวนช่ัวโมงการเรียนในแตละรายวิชาเทากับจํานวนชั่วโมงการเรียน         
ในภาคเรียนตนหรือภาคเรียนปลาย 

การนับระยะเวลาหน่ึงปการศึกษาใหนับชวงเวลาที่มีภาคเรียนตน ภาคเรียนปลาย และภาคเรียน 
ฤดูรอนตอเนื่องกัน 

ขอ ๙ หลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติกําหนดจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาตามเกณฑตอไปนี้ 
๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายในชั้นเรียน ไมนอยกวาสัปดาหละ    

๑ ช่ัวโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 
๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกปฏิบัติการหรือทดลอง ไมนอยกวาสัปดาหละ             

๒ ช่ัวโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 
๙.๓ รายวิชาการฝกงานหรือการศึกษาภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกงานหรือออกฝก ภาคสนาม  

ไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ช่ัวโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต  
๙.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีรับมอบหมายท่ีใชเวลาทํา โครงงาน

หรือกิจกรรมนั้น ไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ช่ัวโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต  
๙.๕ การคนควาอิสระหรือการทําวิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน    

สัปดาหละ ๓ ช่ัวโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 
ขอ ๑๐ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ แบงเปนระดับและแผนการศึกษา ดังนี้  

๑๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร         
ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต  

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๖ 
หนวยกิต โดยจัดหลักสูตรการศึกษาเปน ๒ แผน คือ  

๑๐.๒.๑ แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้  
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(๑) แบบ ก๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดย
หลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพ่ิมเติมได โดยไมนับหนวยกิต  

(๒) แบบ ก๒ ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และศึกษารายวิชา 
อีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  

๑๐.๒.๒ แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทํา
วิทยานิพนธ แตตองมีรายวิชาท่ีเปนการคนควาอิสระสามถึงหกหนวยกิต 

๑๐.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต  

๑๐.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เนนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง      
โดยจัดหลักสูตรการศึกษาเปน ๒ แบบ คือ  

 ๑๐.๔.๑ แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ        
ท่ีกอใหเกิดความรูใหม โดยหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชา
หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมได โดยไมนับหนวยกิต แผนการศึกษาแบบ ๑ แยกไดเปนสองแบบ 
ดังนี้  

แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา ตองทํา
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต  

 แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองทํา
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต  

ท้ังนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน  

๑๐.๔.๒ แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ท่ีมี
คุณภาพสูง กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้  

แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา       
ตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  

แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา     
ตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต  

ท้ังนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ ตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

ขอ ๑๑  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ กําหนดดังนี้  
๑๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงใหใช

ระยะเวลาการศึกษา ไมเกิน ๓ ปการศึกษา  
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใหใชระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา  

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 207

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564
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(๑) แบบ ก๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดย
หลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพ่ิมเติมได โดยไมนับหนวยกิต  

(๒) แบบ ก๒ ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และศึกษารายวิชา 
อีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  

๑๐.๒.๒ แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทํา
วิทยานิพนธ แตตองมีรายวิชาท่ีเปนการคนควาอิสระสามถึงหกหนวยกิต 

๑๐.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต  

๑๐.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เนนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง      
โดยจัดหลักสูตรการศึกษาเปน ๒ แบบ คือ  

 ๑๐.๔.๑ แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ        
ท่ีกอใหเกิดความรูใหม โดยหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชา
หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมได โดยไมนับหนวยกิต แผนการศึกษาแบบ ๑ แยกไดเปนสองแบบ 
ดังนี้  

แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา ตองทํา
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต  

 แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองทํา
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต  

ท้ังนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน  

๑๐.๔.๒ แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ท่ีมี
คุณภาพสูง กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้  

แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา       
ตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  

แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา     
ตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต  

ท้ังนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ ตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

ขอ ๑๑  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ กําหนดดังนี้  
๑๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงใหใช

ระยะเวลาการศึกษา ไมเกิน ๓ ปการศึกษา  
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใหใชระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา  

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ใหใชระยะเวลาการศึกษาดังนี้  
๑๑.๓.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก ใหใชระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๘ ปการศกึษา  
๑๑.๓.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก ใหใชระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๖ ปการศกึษา 
 

หมวด ๓ 
นิสิต 

 
ขอ ๑๒  การรับนิสิต ใหเปนไปตามที่คณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติกําหนด    

ซึ่งอาจใชวิธีการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือรับโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือโดยวิธีอื่น โดยรับจากผูมี
คุณสมบัติตอไปนี้ 

๑๒.๑ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท รับจากผูสําเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และตอง
มีคุณสมบัติอื่นตามท่ีคณะอนุกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษานานาชาติกําหนด  

๑๒.๒ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง รับจากผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโท
หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอื่นตามท่ี
คณะอนุกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษานานาชาติกําหนด  

๑๒.๓ นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก รับจากผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่มี
ผลการเรียนดีมาก หรือจากผู สําเ ร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะอนุกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษานานาชาติกําหนด  

ขอ ๑๓  การข้ึนทะเบียนนิสิต ใหเปนไปตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติ
กําหนด 

ผูท่ีคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติรับเขาเปนนิสิตแตไมสามารถมาขึ้นทะเบียน
เปนนิสิตตาม วันเวลาท่ีกําหนด เปนอันหมดสิทธิท่ีจะข้ึนทะเบียนเปนนิสิต เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของให
คณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติทราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันท่ีกําหนดใหเปนวัน
รายงานตัว  

ผูไดรับคัดเลือกเขาเปนนิสิตจะขึ้นทะเบียนเปนนิสิตในหลักสูตร/สาขาวิชา เกินกวาหนึ่งหลักสูตร/
สาขาวิชาในปการศึกษาเดียวกันไมได  

ขอ ๑๔  การเปล่ียนระดับการศึกษา การเปล่ียนวิชาเอกหรือสาขาวิชา และการเปล่ียนแผน  
การศึกษาใหคณะอนุกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษานานาชาติพิจารณาอนุมัติ  

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559208

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564
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ขอ ๑๕ นิสิตที่ประสงคจะลาออกหรือลาพักการเรียนใหย่ืนเร่ืองท่ีงานทะเบียนเพื่อเสนอประธาน
คณะอนุกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษานานาชาติพิจารณาอนุมัติ 

หมวด ๔ 
คณาจารย 

 
ขอ ๑๖ ใหคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติพิจารณาแตงตั้งอาจารยระดับ

บัณฑิตศึกษาสําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ ความรูและ
ความสามารถดานภาษาหรือดานอื่น ๆ  

อาจารยระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติตองมีคุณสมบัติตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และตองมีผลงานทาง วิชาการท่ีไดรับ   
การตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ 

ขอ ๑๗ สําหรับนิสิตแตละคน ใหคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติแตงตั้งผูมี
คุณสมบัติเปนอาจารยระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติคนหนึ่งหรือหลายคนเปน
อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยท่ีปรึกษาดังกลาวมีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 

๑๗.๑ เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิต 
๑๗.๒ กําหนดแผนการศึกษาและกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ สําหรับนิสิต 
๑๗.๓ ติดตามประเมินความกาวหนาทางวิชาการของนิสิตเ พ่ือรายงานตอ

คณะกรรมการ บริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติพิจารณาเปนระยะ ๆ 
๑๗.๔ กํากับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามเงื่อนไขการรับเขาศึกษา 

กรณีการรับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข แลวสรุปความเห็นเสนอคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
นานาชาติพิจารณาตามเงื่อนไขเวลาสําหรับนิสิต 

๑๗.๕ ปฏิบัติหนาที่อื่นท่ีคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติมอบหมาย 
 

 
หมวด ๕ 

ทะเบียนผลการศึกษา 
 

ขอ ๑๘  การลงทะเบียนรายวิชาและการลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ การเพิ่ม
และการถอนรายวิชา การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต การรับโอนรายวิชา การเทียบโอน
รายวิชา และการเทียบประสบการณ ใหเปนไปตามที่คณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติ
กําหนด 

ขอ ๑๙  ใหงานทะเบียนบันทึกและเก็บรักษารายการลงทะเบียนและผลการศึกษาไวใบแสดงผล
การเรียนของนิสิต รายการที่ไดบันทึกในใบแสดงผลการเรียนของนิสิตจะปรับปรุงแกไขไดดวยการอนุมัติ
ของคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติ 

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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ขอ ๒๐  ถาหลักสูตรไมกําหนดเปนอยางอื่น ใหประเมินผลการเรียนรายวิชาเปนระดับข้ัน และ 
ประเมินผลวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระโดยใชสัญลักษณ ระดับข้ันและคาระดับข้ันใหเปนไปตาม
ระบบของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๑  การนับจํานวนหนวยกิต การคํานวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ย และการคํานวณคาระดับข้ัน
เฉล่ียสะสม ใหเปนไปตามระบบของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๖ 
การสําเร็จการศึกษา 

 

ขอ ๒๒ ใหคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติจัดใหมีการประเมินความรู
ความสามารถของนิสิตเปนระยะ ๆ ท้ังดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ความสามารถทางภาษา และ
ความสามารถทางวิชาการดานอ่ืน ๆ โดยอาจจัดในรูปการสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณเปนรายบุคคล 
หรือการประเมินในรูปแบบอ่ืน 

ขอ ๒๓  ในกรณีนิสิตตองทําวิทยานิพนธเม่ือนิสิตไดจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณซึ่งผานการ
ตรวจรับรองความถูกตองสมบูรณจากอาจารยท่ีปรึกษาแลว ใหคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
นานาชาติแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ” 
ประกอบดวยผูมีคุณสมบัติเปนผูสอบวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการจํานวนสามถึงหาคน ประธานกรรมการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีผลงานทางวิชาการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ 
 กรรมการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธมีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองและประเมินคุณภาพ
วิทยานิพนธ แลวเสนอความเห็นเปนลายลักษณอักษรโดยอิสระเปนรายบุคคลตอประธานกรรมการ
ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ 

ขอ ๒๔  ใหประธานกรรมการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธรวบรวมและประมวลความเห็นของ
กรรมการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ แลวสรุปผลพรอมเสนอความเห็นตอคณะอนุกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษานานาชาติเพ่ืออนุมัติผลการประเมิน 
 ผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธใหใชสัญลักษณตามระบบของมหาวิทยาลัยและตองได        
ผลการประเมินไมต่ํากวาระดับ P (ผาน หรือ Pass) จึงจะสามารถใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาได 

ขอ ๒๕  นิสิตตองดําเนินการใหผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกซึ่งเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาการ
นั้นรวมกล่ันกรองกอนตีพิมพ จึงจะสามารถขอสําเร็จการศึกษาได 

ขอ ๒๖  สําหรับรายวิชาการคนควาอิสระในหลักสูตรปริญญาโทแผน ข ใหใชขอ ๒๓ ถึงขอ ๒๕ 
โดยอนุโลม แตใหสามารถเผยแพรรายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระดวย
การเสนอตอที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ไดดวย 

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559210

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564
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คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 207
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 207

 

ขอ ๒๗  ใหคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติพิจารณานํารายช่ือนิสิตซึ่งได
ดําเนินงานครบถวนตามหลักสูตรและสอดคลองกับเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้เสนอ
ตอสภาวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๗  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
 

                                                                                                         
(ศาสตราจารย ดร.จรัญ  จันทลักขณา)  
      นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ  

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 211

คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564
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