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บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของคู่มือ
โดยทั่วไปแล้วการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ
ระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างดี สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการได้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาตามหลักวิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผลงานวิจัย
ของนิสิต จึงเป็นหลักฐานสําคัญที่บ่งชี้ความวิริยะ อุตสาหะ ความสามารถและความรอบรู้ทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ
ของนิสิตจนประสบผลสําเร็จ ซึ่งความปรารถนาสูงสุดของการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประการหนึ่ง คือ การทํา
วิจัยให้สําเร็จ เป็นที่ยอมรับของอาจารย์และแวดวงวิชาการที่ศึกษา เป็นผลงานที่มีคุณค่าควรแก่ความภาคภูมิใจ
(มหาวิทยาลัยคริสเตียน : ๒๕๕๖)
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นหากนิสิต
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อาทิ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่เอื้ออํานวยประโยชน์ในทางวิชาการหรือสามารถ
ประยุกต์ใช้ในสังคม ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือการประชุมสัมมนา ก็จะส่งผลให้
การจัดการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการมากขึ้น
มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนทําวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา งานวิจัยที่นิสิตต้องดําเนินการจัดทํานี้มีชื่อเรียกต่างกันไปตามหลักสูตร เช่น นิสิตระดับปริญญาเอก
เรียกว่า ดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาโท แผน ก เรียกว่า วิทยานิพนธ์ ส่วนแผน ข เรียกว่า การค้นคว้าอิสระ
เป็นต้น ไม่ว่างานวิจัยที่นิสิตต้องจัดทําขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานี้จะเรียกชื่อว่า
อย่างไร แต่งานวิจัยเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ตามระเบียบวิธี
วิจัยและเรียบเรียงออกมาโดยใช้รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเช่นเดียวกันทั้งสิ้น (คู่มือการทําวิทยานิพนธ์.
๒๕๕๓ : ๑)
ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมาจากความ
ร่วมมือของหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คณาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องและสําคัญที่สุดคือตัวนิสิตเอง ซึ่ง
จําเป็นจะต้องทราบขั้นตอน ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทํา
และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ผู้จัดทําในฐานะที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการทําและการสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้จัดทําคู่มือการดําเนินการเกี่ยวกับการ
ทําและการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง สามารถ
ดําเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสนับสนุนการทําวิจัยของนิสิตให้มีคุณภาพต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือ
๑.๒.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นิสิต และคณาจารย์ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและเข้าใจขั้นตอน
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําและสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยสามารถ
ดําเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
๑.๒.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวกับการทําและสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กร
๑.๒.๓ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานและเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวกับการทําและสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

~๒~

๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคู่มือ
๑.๓.๑ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวม และให้บุคลากรสามารถทํางานทดแทน
กันได้เกี่ยวกับการทําและสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ผู้รับผิดชอบรองก็สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพิ่มความคล่องตัว
ในการให้บริการแก่นิสิตได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
๑.๓.๒ ช่วยสร้างความมั่นใจ ความชัดเจน และความเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําและ
สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๑.๓.๓ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน นิสิต และคณาจารย์ รวมถึงผู้เกี่ ยวข้อง รับทราบและเข้าใจขั้ นตอน
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําและสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยสามารถ
ดําเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
๑.๓.๔ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกั บ การทํ า และสอบวิ ท ยานิ พ นธ์/ การค้ น คว้ า อิ ส ระ
สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กร
๑.๓.๕ เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานและเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่
เกี่ยวกับการทําและสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

๑.๔ ขอบเขตของคู่มือ
คู่มือเล่มนี้จัดทําขึ้นภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
และประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สําหรับเป็น
แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและเป็ น แนวทางในการดํ า เนิ น งานของนิ สิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้เกี่ยข้อง ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเสนอ
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา การสอบเค้าโครงฯ การสอบปากเปล่าฯ การตรวจรูปแบบ
และการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์เพื่อสําเร็จการศึกษา

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะ/คําจํากัดความ
๑.๕.๑ วิทยานิพนธ์ หมายถึง รายงานทางวิชาการที่นิสิตเรียบเรียงขึ้นจากงานวิจัยเพื่อเสนอเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเรียกว่าดุษฎีนิพนธ์
๑.๕.๒ การค้นคว้าอิสระ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการวิจัยซึ่งก่อให้เกิดผลงานทางวิชาการที่
เรียกว่ารายงานการค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์ เพื่อเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามเงื่อนไข
ของหลักสูตรมหาบัณฑิต
๑.๕.๓ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง นิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
๑.๕.๔ คณาจารย์บัณฑิตศึกษา หมายถึง อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ได้รับการเสนอชื่อจาก
หน่วยงานหรือส่วนงานที่รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงานและ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และแต่งตั้งโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ทําหน้าที่ต่าง ๆ เช่น อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ที่ปรึกษาและสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นต้น
๑.๕.๕ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งเป็นอาจารย์ประจํา
และแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการเสนอชื่อของหน่วยงานหรือส่วนงานที่รับผิดชอบ
หลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงาน และคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
และแต่งตั้งโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่พิจารณาบุคคลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ให้ความเห็นชอบชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงและ
สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(มหาวิทยาลัยทักษิณ : ๒๕๕๖)

~๓~

บทที่ ๒
ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง ภารกิจของหน่วยงาน
และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง
๒.๑ ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดตั้งหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ขณะนั้นยังเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา) ภายใต้การ
กํากับดูแลของรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยขึ้นตรงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งในปีดังกล่าวได้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการอุดมศึกษา เป็นหลักสูตรแรก ต่อมาจึงได้ดําเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน
สาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทั้งที่เป็นหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณจึง
ได้โอนหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ มาเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทักษิณตาม
บทเฉพาะกาล ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ถูกโอนมาด้วย ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้ชะลอการ
จัดตั้งหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยทักษิณโดยปรับให้มีการบริหารบัณฑิตศึกษาในรูปของคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ภายหลั ง จากมี พ ระราชกฤษฎีก าจัด ตั้ ง ส่ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ยทั ก ษิ ณ ออกมาก็ ป รากฏว่า ไม่ มี
หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยทักษิณจึงมีมติเห็นชอบให้มีการบริหารบัณฑิตศึกษาในรูปของ
คณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลมาตรฐานการดําเนินงานการศึกษาบัณฑิตศึกษาให้มี
คุณภาพ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันโดย
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยอีกทั้งเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงานการจัดการศึกษา ตลอดจนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการจึงมีเห็นชอบให้
จัดตั้งสํานักงานบัณฑิตศึกษาขึ้นเป็นการภายใน และดําเนินงานด้านบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่บัดนั้น ผลจากการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปของคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง
พบข้อสังเกตว่าการบริหารจัดการและการประสานงานในลักษณะที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงนั้นมีส่วน
ทําให้การดําเนินงานเกิดความไม่คล่องตัว โดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการซึ่งจะมีความสําคัญมากขึ้นและ
คาดว่าจะมีจํานวนหลักสูตรมากขึ้นอาจไม่สามารถประสานงานและดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วน
ของการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะ และในส่วนของการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร
เดิมและการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง นอกจากนั้นการจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยของนิสิตและคณาจารย์ระดับบัณฑิต
ศึกษาไม่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งไม่สามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการที่มีส่วนสนับสนุนนิสิตและคณาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีความ สามารถในการคิดและมองปัญหาที่จะนําไปสู่การวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
ซึ่งการจัดตั้งหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นจะสามารถแก้ปัญหาและพัฒนางานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่ ปั จ จุ บั น มี ก ารบริ ห ารในรู ป ของคณะอนุ ก รรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาซึ่ ง ทํ า หน้ า ที่ แ ทนบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ในการ
ประสานงาน สนับสนุน และกํากับ ดูแล งานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย การบริหารโดยคณะอนุกรรมการ
บัณฑิตศึกษาในระยะแรกนั้น มีหลักสูตรและสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่มากนัก แต่ในปัจจุบันมีจํานวน
หลักสูตรและสาขาในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นสหวิทยาการ จึงทําให้
การบริ ห ารงานในรู ป แบบเดิ ม ที่ ก ารดํ า เนิ น การต่ า ง ๆ จะต้ อ งมี ก ารประชุ ม และดํ า เนิ น การในรู ป ของ
คณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษามีความไม่สะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวเนื่องจากไม่มีองค์กรที่จะรับผิดชอบ
โดยตรง

~๔~
ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยทักษิณพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถพัฒนาคุณภาพอาจารย์ คุณภาพ
นิสิต คุณภาพงานวิจัย ตลอดจนคุณภาพของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น ประกอบ
กับในปีดังกล่าวมีจํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นตามลําดับ โดยในปีดังกล่าวได้เริ่ม
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ๒ สาขาวิชา คือ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาภาวะ
ผู้นําทางการบริหารการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา เป็นปีแรก
มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้เสนอโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
และสภา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณและแบ่งส่วนงานภายในโดยให้มีสํานักงานเลขานุการ
โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณได้ออกเป็นประกาศของสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เป็นต้นมา
ในหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด สําหรับการบริหารงาน
ภายในสํ า นั ก งานเลขานุ ก ารนั้ น มี เ ลขานุ ก ารบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลและบริ ห ารงาน
สํานักงาน โดยมีบุคลากรในสํานักงานเป็นผู้ปฏิบัติงานและประสานงานในภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายตาม
กรอบภาระงานของบัณฑิตวิทยาลัย
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีการปรับ
โครงสร้างหน่วยงานใหม่โดยปรับชื่อสํานักงานส่วนงานวิชาการจากเดิมที่ใช้ว่าสํานักงานเลขานุการแล้วตามด้วย
ชื่อส่วนงานวิชาการเป็นสํานักงานแล้วตามด้วยชื่อส่วนงานวิชาการแทน และได้มีการปรับชื่อตําแหน่งจากเดิมที่
ใช้ ว่า เลขานุ ก ารส่ว นงานวิ ช าการเป็ นหั วหน้ าสํ านั ก งานส่ ว นงานวิช าการแทนเช่น เดี ย วกั นกั บชื่ อ ส่ ว นงาน
มหาวิทยาลัย จึงปรับเปลี่ยนชื่อเป็นสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยทําหน้าที่
บริหารงานภายในสํานักงาน สําหรับการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตสงขลา ในการประชุ มสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ และสภา
วิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ กําหนดให้มีกลุ่มภารกิจในส่วน
งานวิชาการ (บัณฑิตวิทยาลัย) ๓ กลุ่มภารกิจ คือ กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจบริหารงานวิชาการ
และกลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตรสหวิทยาการ แต่ยังคงรายละเอียดของภารกิจต่าง ๆ ใน ๓ กลุ่มภารกิจเช่นเดิม
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๒.๒ โครงสร้างการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย
อธิการบดี
คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
หัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
บริหารงานทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
บริหารงานวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
บริหารหลักสูตรสหวิทยาการ

๑. ภารกิจสารบรรณและการ
ประชุม
๒. ภารกิจการเงิน งบประมาณ
และพัสดุ
๓. ภารกิจบุคคล
๔. ภารกิจนโยบายและแผน
๕. ภารกิจการประชาสัมพันธ์
วิเทศสัมพันธ์ และสารสนเทศ
๖. ภารกิจการประสานงาน
จัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
๗. ภารกิจเลขานุการ
คณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย
๘. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
บริหารงานทั่วไป

๑. ภารกิจการเรียนการสอนและ
การสอบภาษา
๒. ภารกิจการสอบประมวลความรู้
และการสอบวัดคุณสมบัติ
๓. ภารกิจการทําและสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ***
๔. ภารกิจการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร และ
การพัฒนาวิชาการ
๕. ภารกิจการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
๖. ภารกิจทุนสนับสนุนการวิจยั
และการตีพมิ พ์เผยแพร่/ทุน
โควตาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต
ศึกษา และทุนอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
๗. ภารกิจการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
๘. ภารกิจการประสานงานและการ
จัดทําวารสารทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา
๙. หน่วยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย
๑๐. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
บริหารงานวิชาการ

๑. ภารกิจสนับสนุนการบริหาร
จัดการหลักสูตรสหวิทยาการ
๒. ภารกิจการพัฒนาหลักสูตร
สหวิทยาการ
๓. ภารกิจสนับสนุนหน่วยวิจัย
สหวิทยาการ
๔. อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับภารกิจ
บริหารหลักสูตรสหวิทยาการ

ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ. ๒๕๕๖
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๒.๓ การแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
กลุ่มภารกิจ
บริหารงานทั่วไป

๑. ภารกิจสารบรรณและ
การประชุม
๒. ภารกิจการเงิน งบประมาณ
และพัสดุ
๓. ภารกิจบุคคล
๔. ภารกิจนโยบายและแผน
๕. ภารกิจการประชาสัมพันธ์
วิเทศสัมพันธ์ และสารสนเทศ
๖. ภารกิจการประสานงานจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๗. ภารกิจเลขานุการคณะ
กรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย
๘. อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับภารกิจ
บริหารงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจ
บริหารงานวิชาการ

กลุ่มภารกิจ
บริหารหลักสูตรสหวิทยาการ

๑. ภารกิจการเรียนการสอนและ
การสอบภาษา
๒. ภารกิจการสอบประมวลความรู้
และการสอบวัดคุณสมบัติ
๓. ภารกิจการทําและสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ***
๔. ภารกิจการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร และ
การพัฒนาวิชาการ
๕. ภารกิจการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
๖. ภารกิจทุนสนับสนุนการวิจยั
และการตีพมิ พ์เผยแพร่/ทุน
โควตาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต
ศึกษา และทุนอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
๗. ภารกิจการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
๘. ภารกิจการประสานงานและการ
จัดทําวารสารทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา
๙. หน่วยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย
๑๐. อื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องกับภารกิจ
บริหารงานวิชาการ

๑. ภารกิจสนับสนุนการบริหาร
จัดการหลักสูตรสหวิทยาการ
๒. ภารกิจการพัฒนาหลักสูตร
สหวิทยาการ
๓. ภารกิจสนับสนุนหน่วยวิจัย
สหวิทยาการ
๔. อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับภารกิจ
บริหารหลักสูตรสหวิทยาการ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายและ
การวางแผนสังคม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ภาษาไทย)

หมายเหตุ การดําเนินการเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การสอบประมวลความรู้ การสอบ
วัดคุณสมบั ติ การสอบภาษาอั งกฤษ ทุนสนับสนุนการวิ จัยและการเผยแพร่ และการดําเนิ นการอื่ น ๆ ที่เป็ น
ส่วนกลาง ฯลฯ เป็นการให้บริการนิสิตทุกหลักสูตรทั้งมหาวิทยาลัย
ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ. ๒๕๕๖

๒.๔ รายละเอียดภาระงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
หัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย (นายทรงธรรม ธีระกุล)
นางสาววารุณี ทิพโอสถ

นางสาววันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์

นางสาวเสาวนีย์ แสงสีดํา

(นักวิชาการชํานาญการพิเศษ :
พนักงานฯ)
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย
๒. ภารกิจเลขานุการคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย (เลขานุการ)
๓. ภารกิจนโยบายและแผน
๔. ภารกิจการเรียนการสอนและ
การสอบภาษา
๕. ภารกิจการประชุม (บุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย)
๖. หน่วยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย
๗. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร
วิชาการ และตามที่ได้รบั มอบหมาย
๘. อื่น ๆ ที่เป็นการช่วยเหลืองาน
ด้านการบริหารของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย และตามที่ได้รับ
มอบหมาย

(เจ้าหน้าที่บริหารงานชํานาญการ :
พนักงานฯ)
๑. ภารกิจสารบรรณและการประชุม
๒. ภารกิจการเงิน งบประมาณ และพัสดุ
๓. ภารกิจบุคคล
๔. ภารกิจการสอบประมวลความรู้
และการสอบวัดคุณสมบัติ
๕. ภารกิจการประสานงานจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๖. ภารกิจการสนับสนุนการบริหาร
จัดการหลักสูตรสหวิทยาการ
(กศ.ม. สาขาวิชาการศึกษาเพือ่
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
๗. หน่วยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย
๘. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร
ทั่วไป และตามที่ได้รับมอบหมาย

(นักวิชาการ : พนักงานฯ)

(เจ้าหน้าที่บริหารงาน : พนักงานฯ)

๑. ภารกิจการประชาสัมพันธ์
วิเทศสัมพันธ์ และสารสนเทศ
๒. ภารกิจการทําและสอบ ***
วิทยานิพนธ์ (งานหลัก)/
การค้นคว้าอิสระ (งานรอง)
๓. ภารกิจทุนสนับสนุนการวิจัยและ
การตีพมิ พ์เผยแพร่/ทุนโควตาเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาค
ปกติ (แผน ก) และทุนอื่น ๆ
๔. ภารกิจการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา (งานการ
จัดการความรู้)
๕. ภารกิจเลขานุการคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
๖. การพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์
ดีเด่น
๗. หน่วยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย
๘. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร
วิชาการ และตามที่ได้รบั มอบหมาย

๑. ภารกิจการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
๑.๑ งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
๑.๒ งานลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน
๑.๓ งานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
๒. ภารกิจการทําและสอบการค้นคว้าอิสระ
(งานหลัก)/วิทยานิพนธ์ (งานรอง)
๓. การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร
และการพัฒนาวิชาการ
๔. ภารกิจสนับสนุนการบริหารจัดการ
หลักสูตรสหวิทยาการ (ศศ.ม. สาขาวิชา
นโยบายและการวางแผนสังคม)
๕. ภารกิจการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ
๖. ภารกิจสนับสนุนหน่วยวิจัยสหวิทยาการ
๗. หน่วยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย
๘. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร
หลักสูตรสหวิทยาการ และตามที่ได้รับ
มอบหมาย

นางสาวศศิธร ดีใหญ่
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน :
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย)
๑. ภารกิจสารบรรณและการประชุม
๒. ภารกิจการเงิน งบประมาณ และพัสดุ
๓. ภารกิจบุคคล
๔. งานเลขานุการผู้บริหาร
(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
๕. ภารกิจการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
๖. ภารกิจการประสานงานและการจัด
ทําวารสารทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา
๗. หน่วยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย
๘. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร
ทั่วไป และตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ ภารกิจที่กําหนดของแต่ละบุคคลให้ถือเป็นภารกิจหลัก และภารกิจของบุคคลอื่น ๆ ให้ถือเป็นภารกิจรองที่บุคลากรทุกคนจะต้องเรียนรู้และระดมกําลังเพื่อร่วมกันทํางานในกรณีที่บุคคลอื่นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือในกรณีที่มีงานเร่งด่วน ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน

~๗~

นายทรงธรรม ธีระกุล

~๘~

บทที่ ๓
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(มหาวิทยาลัยทักษิณ : ๒๕๕๖)
มหาวิทยาลัยทักษิณออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบ ประกาศ และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง สําหรับเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๓.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

บัณฑิตศึกษา

~๙~

~ ๑๐ ~

~ ๑๑ ~

~ ๑๒ ~

~ ๑๓ ~

~ ๑๔ ~

~ ๑๕ ~

~ ๑๖ ~

~ ๑๗ ~

~ ๑๘ ~

~ ๑๙ ~

~ ๒๐ ~

~ ๒๑ ~

~ ๒๒ ~

~ ๒๓ ~

~ ๒๔ ~

~ ๒๕ ~

~ ๒๖ ~

~ ๒๗ ~

~ ๒๘ ~

~ ๒๙ ~

~ ๓๐ ~

~ ๓๑ ~

~ ๓๒ ~

~ ๓๓ ~

~ ๓๔ ~

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
----------------------------------------------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อนิสิต และเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.
๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๙.๒.๒ ของข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๙.๒.๒ แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์
แต่ต้องมีรายวิชาที่เป็นการค้นคว้าอิสระ ๖ หน่วยกิต
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ วรรคแรก ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ ภายใต้ข้อบังคับฯ ข้อ ๔๒ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
กําหนด ดังนี้”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๒.๒.๑๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔๒ การพ้นจากสภาพนิสิต ๔๒.๒ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี
ต่อไปนี้ ดังนี้
“๔๒.๒.๑๐ ไม่ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรปริญญาโท : ภายใน ๓ ปีการศึกษา นับแต่ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญาเอก : ภายใน ๔ ปีการศึกษา นับแต่ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา)
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

~ ๓๕ ~

๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและสอบวิทยานิพนธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบตั ิในการทําและสอบวิทยานิพนธ์
----------------------------------------------------------------------เพื่อให้การทําและสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ และเป็นไปตามข้อ ๔๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๒ อธิการบดีจึงออกประกาศแนวปฏิบัติในการและสอบวิทยานิพนธ์ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและสอบวิทยานิพนธ์”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป นิสิตที่เข้าศึกษาก่อนที่ประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับเดิมที่
นิสิตเริ่มเข้าศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือพ้นจากสภาพนิสิต
ข้อ ๓ ตามประกาศนี้ วิทยานิพนธ์ หมายความว่า รายงานทางวิชาการที่นิสิตเรียบเรียงขึ้นจากงานวิจัย
เพื่อเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเรียกว่า
ดุษฎีนิพนธ์
ข้อ ๔ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ให้คําปรึกษาและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนิสิต อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
นิสิตอาจเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ โดยความเห็นชอบของคณะ กรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๕ องค์ประกอบและคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๕.๑ หลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาฯ ๑ คน และกรรมการที่ปรึกษาฯ
๑ คน ในกรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
แต่งตั้งกรรมการเพิ่มได้อีก ๑ คน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ประธานที่ ปรึ กษาวิ ท ยานิ พนธ์ ต้ องเป็ นอาจารย์ ประจํ าที่ มี คุ ณวุ ฒิ ปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

~ ๓๖ ~
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๕.๒ หลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาฯ ๑ คน และกรรมการที่ปรึกษาฯ
๑ คน ในกรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
แต่งตั้งกรรมการเพิ่มได้อีก ๑ – ๒ คน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ประธานที่ ปรึ กษาดุ ษ ฎี นิ พนธ์ ต้ องเป็ นอาจารย์ ประจํ าที่ มี คุ ณวุ ฒิ ปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ํ า กว่ า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นอาจารย์ประจําระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ส่วนกรรมการที่ปรึกษาฯ อาจเป็นอาจารย์ประจําระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกได้ ในกรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดทําหน้าที่ประธานที่ปรึกษาฯ ได้โดยอนุโลม แต่ต้องมีอาจารย์ประจําระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษาฯ ด้วย
ข้อ ๖ การเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
นิ สิ ตจะดํ าเนิ นการเสนอชื่ อเรื่ องวิ ทยานิ พนธ์ และรายชื่ อบุ คคลที่ จะเป็ นอาจารย์ ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ โดยมีข้อกําหนดดังนี้
๖.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ ต้องเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ภาคเรียนปกติ
๖.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๑ และนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก ต้องเรียนใน
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียนปกติ และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
นิสิตอาจเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๗ การพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
๗.๑ เมื่อนิสิตจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบ
ให้ขอรับการพิจารณาได้แล้ว ให้นิสิตดําเนินการยื่นเรื่องเพื่อขอให้พิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ นิสิตจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ก่อนจึงจะยื่นเรื่องเพื่อขอให้มีการพิจารณาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ได้ อนึ่ง การพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ควรเป็นระบบเปิดเพื่อให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
๗.๒ คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยการ
พิจารณาเสนอรายชื่อของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้
๗.๒.๑ หลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย อาจารย์ประจํา จํานวนอย่างน้อย ๓ คน โดยอาจารย์
ประจําดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

~ ๓๗ ~
๗.๒.๒ หลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วย อาจารย์ประจํา จํานวนอย่างน้อย ๔ คน
โดยอาจารย์ประจําดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ในการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ของนิสิตจะต้องมีจํานวนคณะกรรมการเข้าร่วม
พิจารณาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง อนึ่ง ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจเป็น
กรรมการพิจารณาเค้าโครงวิ ทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการในการพิจารณา และจะต้องเข้า
พิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนิสิตด้วยทุกครั้ง
๗.๓ เมื่ อที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาเค้ าโครงวิ ท ยานิ พ นธ์ มี ม ติ อนุ มั ติ เค้ า โครง
วิทยานิพนธ์ของนิสิตแล้ว ให้นิสิตนําข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปแก้ไขปรับปรุง โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วจึงเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งผลการพิจารณาผ่านประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเลขานุการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้ นิสิตจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔ สัปดาห์ นับจากวันพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
๗.๔ กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มีมติไม่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
นิสิตจะต้องเสนอขอรับการพิจารณาใหม่
๗.๕ นิสิตอาจเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรณี ข องการเปลี่ ย นแปลงเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ นิ สิ ต จะต้ อ งเสนอรายละเอี ย ดที่ ข อ
เปลี่ยนแปลงประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยด้วย
ข้อ ๘ การรายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์
๘.๑ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ดําเนินการทําวิทยานิพนธ์แล้ว นิสิตต้อง
จัดทําแผนการดําเนินงานการทําวิทยานิพนธ์ยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อนําเสนอคณะ กรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๘.๒ ให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ว่าการ
ดําเนินงานเป็นไปตามแผนและ/หรือมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไร โดยรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๘.๓ ในกรณีที่นิสิตไม่รายงานความก้าวหน้าตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๘.๒ หรือนิสิตขาดการติดต่อ
กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานต่อคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อดําเนินการเร่งรัดให้นิสิตทําวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่
หลักสูตรกําหนด
ข้อ ๙ การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
๙.๑ เมื่อนิสิตทําวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบให้สอบได้
แล้ว ให้นิสิตยื่นเรื่องเพื่อขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๙.๒ คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้แต่งตั้งโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยการ
เสนอของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้
๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จํานวนอย่างน้อย ๓ คน อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

~ ๓๘ ~
๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วย อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จํานวนอย่างน้อย ๔ คน อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อนึ่ ง ประธานที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ และกรรมการที่ ปรึ กษาวิ ท ยานิ พนธ์ อาจเป็ น
กรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการในการสอบ และจะต้องเข้าสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ของนิสิตด้วยทุกครั้ง
๙.๓ การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้ทําการสอบได้ภายหลังจากวันที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนิสิตแล้วไม่น้อยกว่า ๓ เดือน
๙.๔ การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ควรเป็นระบบเปิดเพื่อให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
๙.๕ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ และการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อ ๓๗
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
๙.๖ ให้คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ส่งผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ และผล
การประเมิ นคุ ณภาพวิ ทยานิ พนธ์ ต่ อคณบดี บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย ภายใน ๑ สั ปดาห์ นั บจากวั นสอบปากเปล่ า
วิทยานิพนธ์
๙.๗ กรณีที่นิสิตสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน จะต้องเสนอขอสอบใหม่
ข้อ ๑๐ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามมติของคณะกรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ และได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์แล้ว จํานวน ๕ เล่ม โดยมี
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ครบทุกคน พร้ อมทั้ ง
หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
ขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
สําหรับหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งพร้อมกับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตาม
ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๑ การพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้พิมพ์เป็นภาษาไทยตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีที่มีความ
จําเป็นและมีเหตุผลสมควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้พิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศได้ โดยการเสนอของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ข้อ ๑๒ ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์ทั้งที่อยู่ในระหว่างการทําวิทยานิพนธ์และในวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้เป็นของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อ ๑๓ คุณสมบัติในการขอรับปริญญาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อ
๔๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้นําเสนอ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเป็นราย ๆ ไปและให้ถือคําวินิจฉัยของคณะ กรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยนั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

~ ๓๙ ~

๓.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและสอบวิทยานิพนธ์
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและสอบวิทยานิพนธ์ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
----------------------------------------------------------------------อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิ บัติในการทําและสอบวิทยานิพนธ์ ลงวันที่ ๔
กันยายน ๒๕๕๒ เพื่อให้การทําและสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ดําเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ และเป็นไปตามข้อ ๔๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๔ และความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงยกเลิกข้อความในข้อ ๗.๔ และ ๙.๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การทําและสอบวิทยานิพนธ์ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
๗.๔ กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มีมติไม่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิสิต
จะต้ อ งเสนอขอรั บ การพิ จ ารณาใหม่ และให้ นิ สิ ต เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ใหม่
๙.๗ กรณีที่นิสิ ตสอบปากเปล่ าวิ ทยานิพนธ์ไม่ผ่าน จะต้องเสนอขอสอบใหม่ และให้นิสิตเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ โดยไม่ต้องลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ใหม่
ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศฉบับเดิม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

~ ๔๐ ~

๓.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและสอบวิทยานิพนธ์
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและสอบวิทยานิพนธ์ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
-------------------------------------------------------------อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิ บัติในการทําและสอบวิทยานิพนธ์ ลงวันที่ ๔
กันยายน ๒๕๕๒ เพื่อให้การทําและสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ดําเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ และเป็นไปตามข้อ ๔๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจํา บัณ ฑิต วิท ยาลัย ในการประชุ ม สมัย สามัญ ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๕
วัน ที่ ๑๓ กัน ยายน ๒๕๕๕ และความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงให้เพิ่มเติมข้อ ๗.๖ ในประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและ
สอบวิทยานิพนธ์ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ ดังนี้
๗.๖ นิสิตต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้
๗.๖.๑ หลักสูตรปริญญาโท ภายใน ๓ ปีการศึกษา นับแต่ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา
๗.๖.๒ หลักสูตรปริญญาเอก ภายใน ๔ ปีการศึกษา นับแต่ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา
นิสิตที่ไม่ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ ๗.๖.๑ และ
๗.๖.๒ ให้พ้นจากสภาพนิสิต เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรอย่างยิ่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจขยายเวลาการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อไปได้อีก
๑ ภาคเรียน
ทั้งนี้ นอกจากที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ให้เป็นไปตามประกาศฉบับเดิม และให้ใช้แนวปฏิบัตินี้กับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

~ ๔๑ ~

๓.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและสอบการค้นคว้าอิสระ

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและสอบการค้นคว้าอิสระ
----------------------------------------------------------------------เพื่อให้การทําและสอบการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ และเป็นไปตามข้อ ๔๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙
กรกฎาคม ๒๕๕๒ และความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๒ อธิการบดีจึงออกประกาศแนวปฏิบัติในการทําและสอบการค้นคว้าอิสระ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและสอบการค้นคว้า
อิสระ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา
๒๕๕๑ เป็นต้นไป นิสิตที่เข้าศึกษาก่อนที่ประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับเดิมที่นิสิตเริ่มเข้า
ศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือพ้นจากสภาพนิสิต
ข้อ ๓ ตามประกาศนี้ การค้นคว้าอิสระ หมายความว่า การศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการวิจัย ซึ่งก่อให้เกิด
ผลงานทางวิชาการที่เรียกว่ารายงานการค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์ เพื่อเสนอเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต
ข้อ ๔ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ให้คําปรึกษาและควบคุมการทําการค้นคว้าอิสระของนิสิต
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการ
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ถ้ามี)
นิสิตอาจเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระได้ โดยความเห็นชอบของคณะ กรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๕ องค์ประกอบและคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาฯ ๑ คน และกรรมการที่ปรึกษาฯ
๑ คน (ถ้ามี) โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้อง
มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

~ ๔๒ ~
กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระจะต้องเป็นอาจารย์ประจําระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ส่วนกรรมการที่ปรึกษาฯ (ถ้ามี) อาจเป็นอาจารย์ประจําระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกได้ ในกรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดทําหน้าที่ประธานที่ปรึกษาฯ ได้โดยอนุโลม แต่ต้องมีอาจารย์ประจําระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษาฯ ด้วย
ข้อ ๖ การเสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
นิสิตจะดําเนินการเสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและรายชื่อบุคคลที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ เมื่อเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียนปกติ
นิ สิ ตอาจเปลี่ ยนแปลงชื่ อเรื่ องการค้ นคว้ าอิ สระได้ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๗ การรายงานความก้าวหน้าในการทําการค้นคว้าอิสระ
๗.๑ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ดําเนินการทําการค้นคว้าอิสระได้แล้ว นิสิตต้อง
จัดทําเค้าโครงวิจัยการค้นคว้าอิสระยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพื่อนําเสนอคณะ กรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
๗.๒ ให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการทําการค้นคว้าอิสระอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ว่าการดําเนินงานเป็นไปตามแผนและ/หรือมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไร โดยรายงานต่ออาจารย์ที่ ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระเพื่อนําเสนอคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๗.๓ ในกรณีที่นิสิตไม่รายงานความก้าวหน้าตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๗.๒ หรือนิสิตขาดการติดต่อ
กับอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระรายงานต่อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อดําเนินการเร่งรัดให้นิสิตทําการค้นคว้าอิสระให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ตาม
แนวทางและวิธีการที่หลักสูตรกําหนด
ข้อ ๘ การสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ
๘.๑ เมื่อนิสิตทําการค้นคว้าอิสระแล้วเสร็จ และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเห็นชอบให้
สอบได้แล้ว ให้นิสิตยื่นเรื่องเพื่อขอสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๘.๒ คณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระให้แต่งตั้งโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยการ
เสนอของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนอย่าง
น้อย ๓ คน อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าว ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้
ดํ ารงตํ าแหน่งทางวิ ชาการไม่ ต่ํากว่ ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิ ชานั้ นหรื อสาขาวิชาที่สั มพั นธ์ กัน และต้ องมี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ในกรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งขาด
คุณสมบัติการเป็นกรรมการสอบดังกล่าว แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระได้เป็นราย ๆ ไป
อนึ่ง ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ถ้ามี) อาจ
เป็นกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการในการสอบ และจะต้องเข้าสอบ
ปากเปล่าการค้นคว้าอิสระของนิสิตด้วยทุกครั้ง

~ ๔๓ ~
๘.๓ การสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ ควรเป็นระบบเปิดเพื่อให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
๘.๔ การประเมินคุณภาพการค้นคว้าอิสระ และการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไป
ตามข้อ ๓๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
๘.๕ ให้คณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระส่งผลการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ
และผลการประเมินคุณภาพการค้นคว้าอิสระต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันสอบปากเปล่า
การค้นคว้าอิสระ
๘.๖ กรณีที่นิสิตสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระไม่ผ่าน จะต้องเสนอขอสอบใหม่
ข้อ ๙ การส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
ให้นิสิตส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามมติของคณะกรรมการ
สอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ และได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระแล้ว
จํานวน ๕ เล่ม โดยมีลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและคณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ
ครบทุกคน ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา สําหรับหลักฐานอื่น ๆ ที่ต้องส่งพร้อมกับรายงานการ
ค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๐ การพิมพ์รายงานการค้นคว้าอิสระให้พิมพ์เป็นภาษาไทยตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ในกรณีที่มีความจําเป็นและมีเหตุผลสมควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้พิมพ์เป็นภาษา ต่างประเทศได้ โดยการ
เสนอของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ข้อ ๑๑ ลิขสิทธิ์ของการค้นคว้าอิสระทั้งที่อยู่ในระหว่างการทําการค้นคว้าอิสระและในรายงานการ
ค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้เป็นของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อ ๑๒ คุณสมบัติในการขอรับปริญญาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตาม
ข้อ ๔๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้นําเสนอ
คณะกรรมการประจําส่วนงานที่หลักสูตรสังกัดพิจารณาเป็นราย ๆ ไปและให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการประจํา
ส่วนงานที่หลักสูตรสังกัดนั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

~ ๔๔ ~

๓.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและสอบการค้นคว้าอิสระ
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและสอบการค้นคว้าอิสระ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
----------------------------------------------------------------------อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและสอบการค้นคว้าอิสระ ลงวันที่ ๔
กันยายน ๒๕๕๒ เพื่อให้การทําและสอบการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ และเป็นไปตามข้อ ๔๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๔ และความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงยกเลิกข้อความในข้อ ๘.๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและ
สอบการค้นคว้าอิสระ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
๘.๓ กรณีที่นิสิตสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระไม่ผ่าน จะต้องเสนอขอสอบใหม่ และให้นิสิตเป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจ่ า ยค่า ตอบแทนให้แ ก่ ค ณะกรรมการสอบปากเปล่ า การค้ น คว้ า อิ ส ระ โดยไม่ ต้ อ ง
ลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระใหม่
ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศฉบับเดิม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

~ ๔๕ ~

๓.๗ ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงิน
อุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์

ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์
------------------------------------------------------------เพื่อให้การบริหารจัดการและการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการทํ าวิทยานิ พนธ์ของนิสิตระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อํ า นาจตามข้ อ ๗ (๑) ของข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ จึงออกประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ นิยามศัพท์
เงินอุดหนุน หมายถึง เงินงบประมาณที่จัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อใช้ในการอุดหนุน
การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ทั้ ง ที่ เ ป็ น งบประมาณแผ่ น ดิ น งบประมาณรายได้ และ
งบประมาณจากแหล่งอื่น
การทําวิทยานิพนธ์ หมายถึง การทําวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทและนิสิตระดับ
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทักษิณ
บัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อ ๒ ลักษณะของการขอรับเงินอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์ มี ๒ แบบ คือ การขอรับเงินอุดหนุน
แบบทั้งหมด และการขอรับเงินอุดหนุนแบบบางส่วน ดังนี้
๒.๑ การขอรับเงินอุดหนุนแบบทั้งหมด หมายถึง การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นจนสอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการ
เผยแพร่
๒.๑.๑ คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินอุดหนุน
๒.๑.๑.๑ เป็นนิสิตระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒.๑.๑.๒ สอบผ่ า นการสอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละได้ รั บ อนุ มั ติ เ ค้ า โครง
วิทยานิพนธ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว จนถึงวันที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์
๒.๑.๒ การเสนอขอรับเงินอุดหนุน
๒.๑.๒.๑ เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตามแบบและจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาที่นิสิตสังกัด และส่งถึงบัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด

~ ๔๖ ~
๒.๑.๒.๒ แนบสําเนาหลักฐานแสดงผลการพิจารณาอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๑ เล่ม
๒.๑.๒.๓ แนบแผนปฏิบัติงานในการทําวิทยานิพนธ์
๒.๑.๓ การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจะพิจารณาจัดสรรเงิน
อุดหนุนตามเกณฑ์ ดังนี้
๒.๑.๓.๑ ประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ที่จะนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ปัจจุบัน
๒.๑.๓.๒ คุ ณ ภาพของวิ ท ยานิ พ นธ์ พิ จ ารณาจากความชั ด เจนของเค้ า โครง
วิทยานิพนธ์
๒.๑.๓.๓ คุณภาพของวิทยานิพนธ์ที่สามารถจะนําไปตีพิมพ์และเผยแพร่ได้ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นข้อยุติ
กรณีที่นิสิตยื่นขอรับเงินอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์แบบทั้งหมดแต่ไม่ผ่านการพิจารณาให้
ได้รับทุนในครั้งนั้น นิสิตดังกล่าวสามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์ได้ใหม่ในครั้งถัดไป
๒.๒ การขอรับเงินอุดหนุนแบบบางส่วน หมายถึง การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดทํารูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือวิจัย ค่าวัสดุและสารเคมี
ที่ใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินอุดหนุน
๒.๒.๑.๑ เป็นนิสิตระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒.๒.๑.๒ สอบผ่ า นการสอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละได้ รั บ อนุ มั ติ เ ค้ า โครง
วิทยานิพนธ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว จนถึงวันที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์
๒.๒.๒ การเสนอขอรับเงินอุดหนุน
๒.๒.๒.๑ เสนอขอรับเงินอุดหนุน ตามแบบและจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาที่
นิสิตสังกัด และส่งถึงบัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด
๒.๒.๒.๒ แนบสําเนาหลักฐานแสดงผลการพิจารณาอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๑ เล่ม
๒.๒.๒.๓ แนบแผนปฏิบัติงานในการทําวิทยานิพนธ์
๒.๒.๓ การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจะพิจารณาจัดสรรเงิน
อุดหนุนตามเกณฑ์และรายการ ดังต่อไปนี้
๒.๒.๓.๑ ค่าจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์จนสําเร็จเป็นรูปเล่มสมบูรณ์
๒.๒.๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือวิจัย
๒.๒.๓.๓ ค่าวัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์
๒.๒.๓.๔ ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นข้อยุติ

~ ๔๗ ~
ข้อ ๓ เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน
๓.๑ ผู้ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับเงิ น
อุดหนุนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์แล้ว ให้
ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบทั้งหมดติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทําสัญญารับเงินอุดหนุนตามแบบที่กําหนด จํานวน
๒ ชุด เมื่อสัญญาสมบูรณ์แล้ว ให้เก็บไว้ที่ผู้ได้รับเงินอุดหนุน ๑ ชุด และเก็บไว้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ๑ ชุด กรณี
ของผู้ขอรับเงินอุดหนุนแบบบางส่วนไม่ต้องทําสัญญา
๓.๓ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับจัดสรรเงิน
อุดหนุนแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
๓.๔ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้เงินอุดหนุน กรณีที่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือรายละเอียดของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือสัญญาการรับเงินอุดหนุน
๓.๕ กรณีที่ได้รับเงินอุดหนุนไปแล้ว แต่ไม่สามารถดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องนําเงินที่ได้รับทั้งหมดคืนให้แก่มหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ให้เบิกจ่ายเงินแก่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนทั้งจํานวนเพียงครั้งเดียว โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระเบียบปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๖ วิทยานิพนธ์ทุกเรื่องที่ได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือนําเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้หรือมิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ให้อธิการบดี
โดยการเสนอของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือคําวินิจฉัยของอธิการบดีนั้น เป็นที่สุด
ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้กับการขอรับเงินอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
(ครั้งที่ ๒) เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การกําหนดวงเงินอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์และจํานวนทุนที่จะจัดสรรให้แก่นิสิตใน
แต่ละปีงบประมาณ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนการทํา
วิทยานิพนธ์ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ และประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ โดยให้ใช้ประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

~ ๔๘ ~

๓.๘ ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงิน
อุดหนุนการค้นคว้าอิสระ

ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนการค้นคว้าอิสระ
------------------------------------------------------------เพื่ อ ให้ การบริ หารจัดการและการพิจารณาจัดสรรเงิ นอุ ดหนุนการค้ นคว้ าอิ สระของนิ สิ ตระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อํ า นาจตามข้ อ ๗ (๑) ของข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ จึงออกประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนการค้นคว้าอิสระไว้ดังนี้
ข้อ ๑ นิยามศัพท์
เงินอุดหนุน หมายถึง เงินงบประมาณที่จัดสรรให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อใช้ในการอุดหนุนการ
ค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับปริญญาโท ทั้งที่เป็นงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ และงบประมาณจาก
แหล่งอื่น
การค้นคว้าอิสระ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการวิจัยซึ่งก่อให้เกิดผลงานทาง
วิช าการที่ เ รี ย กว่ า รายงานการค้ น คว้ า อิ ส ระ หรื อ สารนิ พ นธ์ หรื อ ภาคนิ พ นธ์ เพื่ อ เสนอเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อ ๒ ลักษณะของการขอรับเงินอุดหนุนการทําการค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุนการขอรับเงินอุดหนุนการค้นคว้าอิสระบางส่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดทํารูปเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือวิจัย ค่าวัสดุและ
สารเคมีที่ใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ทั้งนี้ การกําหนดวงเงินอุดหนุนการค้นคว้าอิสระและจํานวนทุนที่จะจัดสรรให้แก่นิสิตในแต่
ละปีงบประมาณ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
๒.๑ คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินอุดหนุน
๒.๑.๑ เป็นนิสิตระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒.๑.๒ ได้ลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระในมหาวิทยาลัยทักษิณแล้ว

~ ๔๙ ~
๒.๒ การเสนอขอรับเงินอุดหนุน
๒.๒.๑ เสนอขอรับเงินอุดหนุน ตามแบบและจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาที่นิสิต
สังกัด และส่งถึงบัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด
๒.๒.๒ แนบสํ าเนาหลักฐานแสดงการลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระในมหาวิ ทยาลัย
ทักษิณ
๒.๒.๓ แนบโครงร่างและแผนปฏิบัติงานในการทําการค้นคว้าอิสระ
๒.๓ การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจะพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
ตามเกณฑ์และรายการ ดังต่อไปนี้
๒.๓.๑ ค่าจัดพิมพ์การค้นคว้าอิสระจนสําเร็จเป็นรูปเล่มสมบูรณ์
๒.๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือวิจัย
๒.๓.๓ ค่าวัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์
๒.๓.๔ ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นข้อยุติ
ข้อ ๓ เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน
๓.๑ ผู้ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนการค้นคว้าอิสระต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับเงินอุดหนุน
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓.๒ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้เงินอุดหนุน กรณีที่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงร่างการค้นคว้าอิสระโดยไม่ได้รับการอนุมัติ
จากบัณฑิตวิทยาลัย
๓.๓ กรณีที่ได้รับเงินอุดหนุนไปแล้ว แต่ไม่สามารถดําเนินการทําการค้นคว้าอิสระให้แล้วเสร็จ
ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องนําเงินที่ได้รับทั้งหมดคืนให้แก่มหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ให้เบิกจ่ายเงินแก่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนทั้งจํานวนเพียงครั้งเดียว โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระเบียบปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ การส่งการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการส่งการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๖ การค้นคว้าอิสระทุกเรื่องที่ได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือนําเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้หรือมิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ให้อธิการบดี
โดยการเสนอของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือคําวินิจฉัยของอธิการบดีนั้น เป็นที่สุด
ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้กับการขอรับเงินอุดหนุนการค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ

~ ๕๐ ~

๓.๙ ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุน
เป็ น ค่า ใช้จ่ า ยในการไปนําเสนอผลงานวิจัย ของนิสิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึกษาหรื อผู้ สํ าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในนามมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาหรือผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในนามมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีโอกาสไปนําเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการทั้งที่เป็นการจัดโดยหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามข้อ ๗ (๑) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ จึงกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนําเสนอผลงานวิจัย
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในนามมหาวิทยาลัย ซึ่งผลงานที่นําเสนอ
จะต้องเป็นผลงานที่อยู่ในช่วงปีการศึกษาที่สําเร็จเท่านั้น ดังนี้
ข้อ ๑ การนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สนับสนุนค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อครั้ง
ข้อ ๒ การนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาการ ในระดับต่าง ๆ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
อัตรา เหมาจ่ายตามสถานที่ที่จัด ดังนี้
๒.๑ ระดับภูมิภาคและระดับชาติ
๒.๑.๑ จังหวัดที่อยู่อาศัย อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อครั้ง
๒.๑.๒ จังหวัดในภาคใต้ อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง
๒.๑.๓ จังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากภาคใต้ อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
ต่อครั้ง
๒.๒ ระดับนานาชาติ
๒.๒.๑ ประเทศไทย อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง
๒.๒.๒ ประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง
๒.๒.๓ ประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากทวีปเอเชีย อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐
บาท ต่อครั้ง
ข้อ ๓ การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้คนละไม่เกิน ๑ ครั้ง ยกเว้น กรณีไปเสนอผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้มากกว่า ๑ ครั้ง เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

~ ๕๑ ~
อนึ่ง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เคยนําหลักฐานการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยส่งไว้ที่บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ไม่มีสิทธิ์เสนอขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายอีก ยกเว้น
กรณีเป็นการเสนอขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายไปนําเสนอผลงานวิจัยที่มีค่าน้ําหนักการตีพิมพ์เผยแพร่สูงกว่าการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ที่ได้ส่งหลักฐานไว้แล้ว มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่นําเสนอดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานที่อยู่ในช่วงปีการศึกษาที่สําเร็จเท่านั้น
ข้อ ๔ กรณีที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปนําเสนอผลงานวิจัย
ซึ่งจัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรวิชาการ หรือองค์กรวิชาชีพอื่น และหน่วยงานที่จัดเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้นําเสนอผลงาน ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเบิก
ค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานเหล่านั้น หากไม่สามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานซึ่งเป็นผู้จัดได้ มหาวิทยาลัยจึงจะ
พิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ข้อ ๕ การขอสนับสนุนและเบิกค่าใช้จ่ายในการไปนําเสนอผลงานวิจัย ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสนอแบบคําร้องตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด เพื่อขอสนับสนุนและ
เบิกค่าใช้จ่ายโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนที่จะไปนําเสนอผลงานวิจัย ทั้งนี้ ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ รั บ จั ด สรรจากมหาวิ ท ยาลั ย และหากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ไม่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยหรือไม่มีงบประมาณเพื่อการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยอาจสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณา
สนับสนุนงบประมาณให้แก่นิสิตที่เสนอขอรับการสนับสนุน
กรณีที่นิสิตได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการไปนําเสนอจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว แต่ส่วน
งาน ซึ่งรับผิดชอบหลักสูตรที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสังกัดมีความ
ประสงค์จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปนําเสนอผลงานวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ส่วนงานสามารถสนับสนุนงบประมาณให้เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของ
หัวหน้าส่วนงานที่หลักสูตรสังกัดและเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของส่วนงานนั้น ๆ
ข้อ ๖ ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการไปนําเสนอผลงานวิจัย รายงานผลพร้อมส่งหลักฐานรายงานการประชุม (Proceedings) ให้บัณฑิต
วิทยาลัยทราบ ภายในระยะเวลา ๑ เดือน หลังจากเสร็จสิ้นการไปนําเสนอผลงานวิจัยแล้ว
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้และมีอํานาจวินิจฉัยตามประกาศนี้ การวินิจฉัย
ของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้
ประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ

~ ๕๒ ~

๓.๑๐ ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหรื อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณได้มีโอกาสตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มากขึ้น ตลอดจนสามารถรองรั บ การดํ า เนิน งานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพศึก ษาระดั บบั ณ ฑิ ตศึ ก ษาได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามข้อ ๗ (๑) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ จึงกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
ข้ อ ๑ มหาวิ ท ยาลั ย จะจ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ผลงานวิ จั ย ของนิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหรื อ ผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์จากบรรณาธิการของวารสารวิชาการ หรือตีพิมพ์เป็น
รูปเล่มวารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการเผยแพร่แล้ว โดยจะต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
หรือตีพิมพ์เป็นรูปเล่มวารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการเผยแพร่แล้วในปีการศึกษาเดียวกันกับปีการศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ คนละไม่เกิน ๑ ครั้ง
กรณีผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ต้องเป็นผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระในช่วงปีการศึกษาที่สําเร็จ
ข้ อ ๒ การจ่ า ยเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย ในวารสารวิ ช าการของนิ สิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดอัตรา ดังนี้
๒.๑ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสาร
ระดับชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสํานักงานฯ สนับสนุนคนละไม่เกิน
๕,๐๐๐ บาท
๒.๒ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากลอื่น ๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนือฐานข้อมูล ISI หรือผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี
ชื่อปรากฎอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใ น
เว็บไซต์ของสํานักงานฯ สนับสนุนคนละไม่เกิน ๗,๕๐๐ บาท
๒.๓ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI สนับสนุนคนละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

~ ๕๓ ~
ข้อ ๓ งบประมาณและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จะให้การสนับสนุนตามหลักเกณฑ์นี้ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้เริ่มใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้และมีอํานาจวินิจฉัยตามประกาศนี้ การ
วินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

~ ๕๔ ~

๓.๑๑ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์และเอกสารเพื่อขอ
อนุมัติสําเร็จการศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง แนวปฏิบตั ิในการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์และเอกสาร
เพื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา สําหรับนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา

------------------------------------------------------เพื่อให้การขออนุมัติสําเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิต
วิ ท ยาลั ย โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจํ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่
๔/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงกําหนดแนวปฏิบัติในการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์และ
เอกสารเพื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
๑. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแผน ก (ทําวิทยานิพนธ์) ที่จะขออนุมัติสําเร็จการศึกษาจะต้องส่งรูปเล่ม
และเอกสารอื่น ๆ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยดังนี้
๑.๑ วิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่กําหนด โดยต้องมีลายมือชื่อคณะกรรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ครบถ้วน จํานวน ๓ เล่ม ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะงดรับเล่มที่นิสิตส่งเกินกว่า ๓ เล่ม
จากที่กําหนด และหากนิสิตประสงค์จะทําเล่มเพิ่มให้ส่งเฉพาะหน้าใบรับรองวิทยานิพนธ์เพื่อให้คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยลงนามและกลับไปเข้าเล่มต่อไป
๑.๒ แผ่นซีดีที่มีเนื้อหาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทความวิจัย ชนิด word file จํานวน ๑ แผ่น
๑.๓ หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์
๒. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแผน ข (ทําการค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์) ที่จะขออนุมัติสําเร็จ
การศึกษาจะต้องส่งรูปเล่มและเอกสารอื่น ๆ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยดังนี้
๒.๑ การค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ ตามรูปแบบที่กําหนด โดยต้องมีลายมือชื่อคณะกรรม
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ ครบถ้วน จํานวน ๑ เล่ม ทั้งนี้
บัณฑิตวิทยาลัยจะงดรับเล่มที่นิสิตส่งเกินกว่า ๑ เล่ม จากที่กําหนด และหากนิสิตประสงค์จะทําเล่มเพิ่มให้ส่งเฉพาะ
หน้าใบรับรองการค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามและกลับไปเข้าเล่ม
ต่อไป

~ ๕๕ ~
อนึ่ง หากนิสิตไม่สามารถส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นทุกรายการได้ทันตามกําหนดเวลาของแต่ละภาคเรียน
ในปฏิทินการศึกษาระดั บบัณฑิตศึ กษา จะต้ องไปสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้ ตั้งแต่ ภาคเรี ยนต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

~ ๕๖ ~

๓.๑๒ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา ตามกําหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติ
สําเร็จการศึกษา ตามกําหนดปฏิทนิ การศึกษาของมหาวิทยาลัย
------------------------------------------------------เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยไม่กระทบกับการดําเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จึงกําหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนต้นปีการศึกษา ๒๕๕๓
เป็นต้นไป จะต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ตามกํ าหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิ ตวิทยาลั ยจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องในทุกกรณี ทั้งนี้นิสิตสามารถดูรายละเอียดกําหนดปฏิทิน
การศึกษาได้ทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ เว็บไซต์ของงานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข)
รักษาการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

~ ๕๗ ~

๓.๑๓ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การส่งหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
เพื่อสําเร็จการศึกษา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง การส่งหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสําเร็จการศึกษา
------------------------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก (ทําวิทยานิพนธ์)
โดยกําหนดให้ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่รายงานการประชุม (Proceedings) และผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอกหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นมาร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ นั้น
เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหลักฐานสําหรับการตรวจสอบที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก (ทําวิทยานิพนธ์) จะต้องส่งหลักฐานการ
ตอบรับให้ผลงานวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือตอบรับให้นําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
ต่อที่ประชุมวิชาการต่อบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งส่งรูปเล่มวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานการ
ประชุมของการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่นิสิตตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ส่งให้แก่บัณฑิต
วิทยาลัยด้วย
กรณีที่นิสิตส่งหลักฐานการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์แล้ว แต่การจัดพิมพ์วารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานการประชุมของการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ต่อมา
เมื่อมีการจัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตนํารูปเล่มวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานการประชุมของ
การประชุมวิชาการ (Proceedings) นั้น ๆ ส่งให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อให้นิสิตทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

~ ๕๘ ~

๓.๑๔ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบ
--------------------------------------------------ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนระบบ
การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระโดยให้คณะกรรมการกลางที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งตรวจ
รูปแบบก่อนที่นิสิตจะเข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์แทนการตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรูปแบบประจําสาขาวิชา
เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และนิสิตสําเร็จการศึกษาได้ทันในแต่ละภาคเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดแนว
ปฏิบัติในการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบ ดังนี้
๑. นิสิตจะต้องส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบ ภายใน ๑
เดือน นับจากวันสอบปากเปล่าฯ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการส่งรูปเล่มให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบ
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแต่ภาคเรียน
๒. ระยะเวลาในการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิตแต่ละราย กําหนดแล้ว
เสร็จภายใน ๕ วันทําการ นับจากวันที่นิสิตได้ส่งรูปเล่มไว้ที่บัณฑิตวิทยาลัย โดยนิสิตสามารถติดต่อขอรับ
รูปเล่มที่ตรวจรูปแบบแล้วในวันที่ ๖ นับจากวันที่นิสิตได้ส่งรูปเล่มไว้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง หากนิสิตได้ส่ง
รูปเล่มไว้ที่บัณฑิตวิทยาลัยแล้วไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ นิสิตสามารถติดต่อสอบถามผลการตรวจรูปแบบเพื่อ
รับรูปเล่มคืนไปปรับปรุงแก้ไขได้ก่อนหากคณะ กรรมการตรวจรูปแบบแล้วเสร็จก่อน ๕ วัน
๓. หากคณะกรรมการตรวจรูปแบบมีความเห็นว่าไม่มีข้อปรับปรุงแก้ไขให้เข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ได้
หรือมีข้อปรับปรุงแก้ไขและเมื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วให้เข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ได้ ให้นิสิตนํา
รูปเล่มไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและเข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งบัณฑิตวิทยาลัย หากคณะกรรมการ
ตรวจรูปแบบมีความเห็นว่าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบอีกครั้ง นิสิตจะต้องนํารูปเล่ม
ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะเข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์
ทั้งนี้ นิสิตจะต้องส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ภายในวันสุดท้ายที่กําหนดไว้ในแต่ละภาคเรียน จึงจะสําเร็จการศึกษา
ในภาคเรียนนั้น ๆ
๔. หากเกินระยะเวลาวันสุดท้ายของการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้บัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจรูปแบบในแต่ละภาคเรียนแล้ว นิสิตจะต้องไปส่งรูปเล่มฯ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบในภาคเรียน
ถัดไป โดยนิสิตส่งตรวจรูปแบบได้นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน
๕. วันสุดท้ายของการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบให้
เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

~ ๕๙ ~

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อให้นิสิตทราบและถือปฏิบัติ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

~ ๖๐ ~

๓.๑๕ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตาม
เงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
---------------------------------------------------------ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กําหนดเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนิสิตปริญญาโท แผน ก
และนิสิตปริญญาเอก ว่าจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานก่อนสําเร็จการศึกษา ซึ่งมีผลบังคับใชักับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๘ นั้น เนื่องจาก มีประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการตีพิมพ์
เผยแพร่วิทยานิพนธ์ว่ากรณีที่นิสิตสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่านและส่งเล่มวิทยานิพนธ์ภายในเวลาที่กําหนด
แล้ว แต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจะยังมีเวลาเพื่อรอการตีพิมพ์เผยแพร่หรือไม่ อย่างไร
มหาวิทยาลัยจึงได้นําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณา ในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ พิจารณาในการประชุม
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
“กรณีที่นิสิตสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่านและส่งเล่มวิทยานิพนธ์ภายในเวลาที่กําหนดแล้ว หากยัง
ไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงว่าได้ส่ง ผลงานเพื่อขอรับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
การขอขยายเวลาการศึกษา ครั้งละ ๑ ภาคเรียน โดยนิสิตจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพไปจนกว่าจะได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่”
จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

~ ๖๑ ~

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทําคู่มือการดําเนินการเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเล่มนี้ ผู้จัดทําได้ศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน สําหรับเป็น
แนวทาง ดังนี้
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มปป.) งานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สํานักงานเลขานุการคณะฯ มีหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานงานบริการการศึกษา ซึ่งประกอบ
ไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ในการลงทะเบียน การจัดการเรียนการสอนและการจัดทําวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นประโยชน์กับ
ผู้ที่ประสานงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (๒๕๕๑) งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการประสานการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ดําเนินการจัดทําประมวลข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยรวบรวมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ การอ้างอิงสําหรับผู้บริหาร พร้อมทั้งเป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรให้เกิดความชัดเจน มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๕๖) ได้จัดทําคู่มือขั้นตอน แนวปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรวบรวม
ขั้นตอน แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงในลักษณะของแผนภูมิ (Flow Chart) โดยอธิบายรายละเอียดของแต่ละ
ขั้นตอน แนวปฏิบัติที่สําคัญ ตลอดจนข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่คณาจารย์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระดับ
บัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรทราบ
ศิริศศิเกษม โพธิ์ภาค (มปป.) นักวิชาการประจําสํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงานบริการวิชาการของสํานักคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการทํางานและการให้บริการแก่
คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งหน่วยงานนี้มีหน้าที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน สนับสนุน
งานบริการคอมพิวเตอร์และหน่วยบริการวิชาการ
สํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๕๖) ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีหน้าที่
ในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง
การสนับสนุนการจัดทําสารสนเทศการเผยแพร่ผลงานประกอบการสําเร็จการศึกษา/การประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและ
หน่วยงานในภาพรวม

~ ๖๒ ~

บทที่ ๔
เทคนิคและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
๔.๑ กลยุทธ์การปฏิบตั งิ าน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการทําและการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้ประสบความสําเร็จนั้น
ต้องอาศัยกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้
๔.๑.๑ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ปฏิ บัติงานต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึ งเข้าใจในขั้ นตอน ประกาศ ระเบี ยบ
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ อย่างถ่องแท้จึงจะสามารถแนะนําผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๔.๑.๒. บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการประสานงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณาจารย์ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง ทราบโดยผ่านหลักสูตร/สาขาวิชา และคณะ
เพื่อรับทราบขั้นตอน ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ตั้งแต่ช่วงต้นของปีการศึกษา รวมทั้งดําเนินการ
เชิงรุกโดยไปพบกับคณะ หลักสูตร และสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
๔.๑.๓ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้จักสังเกตและเอาใจใส่เมื่อเกิดปัญหาจากการดําเนินการตามขั้นตอน
การทําและการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่อสรุปรวบรวมประเด็นในการปรับปรุงแก้ไข และป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาและข้อขัดข้องขึ้นอีกในการดําเนินการครั้งต่อไป
๔.๑.๔ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง ต้องให้
ความสําคัญในการศึกษาและทําความเข้าใจในขั้นตอน ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ทําและสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จึงจะทําให้ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงเนื่องด้วยต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย

๔.๒ ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ผู้จัดทําได้นําระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มากําหนดเป็นขั้นตอน (Flow Chart) เพื่อให้
ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง ดังนี้
๔.๒.๑ ขั้นตอนการทําและการสอบวิทยานิพนธ์สาํ หรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
(๑) การเสนอชื่อเรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(๒) การพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
(๓) การดําเนินการทําวิทยานิพนธ์
(ภายใต้การแนะนําดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา)
(๔) การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
(๕) การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
(๖) การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

~ ๖๓ ~
๔.๒.๑.๑ ขัน้ ตอนการเสนอชือ่ เรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
การเสนอชื่อเรื่องและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

นิสิต

*ขอรับแบบ บว.๑ ที่บัณฑิตวิทยาลัยหรือดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์ www2.tsu.ac.th/grad โดยกรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้ที่จะรับเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

*ให้ความยินยอม

เลขานุการ
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

*นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรพิจารณา

ประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

*ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เจ้าหน้าที่
ประจําหลักสูตร

*แจ้งผลการพิจารณาให้นิสิตทราบ และให้นิสิตเก็บ
ต้นฉบับแบบ บว.๑ ไว้เป็นหลักฐาน
หลักสูตรถ่ายสําเนาแบบ บว. ๑ เก็บไว้ ๑ ชุด
*กรณีประธานหรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของนิสิตเป็นบุคคลภายนอก ให้นิสิตใช้แบบคําร้อง
(แบบ บว. ๑๐) เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือ
เชิญบุคคลภายนอกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

~ ๖๔ ~
๔.๒.๑.๒ ขัน้ ตอนการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
การเสนอขออนุมัติจัดประชุม
พิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์

นิสิต

*ขอรับแบบ บว.๒ ที่บัณฑิตวิทยาลัยหรือดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์ www2.tsu.ac.th/grad กรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนสมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

*ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ จั ด ประชุ ม
พิจารณาเค้าโครงฯ

ประธาน
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

*รับคําร้อง แบบ บว.๒ และตรวจสอบ
*เสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงฯ ของ
นิสิ ต ไปยั ง บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย เพื่อ ให้บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย
แต่งตั้ง (ตามแบบ บว.๒)

บัณฑิตวิทยาลัย

*จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ พร้อมสําเนาคําสั่งส่งคืนหลักสูตรและให้
นิ สิ ต ทํ า แฟ้ ม เค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ท่ า จํ า นวน
กรรมการเพื่ออ่านล่วงหน้าก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย
๑ สัปดาห์

เจ้าหน้าที่
ประจําหลักสูตร

*แจ้ งผลการอนุ มัติขอสอบเค้ า โครงวิ ทยานิพนธ์ให้
นิสิตทราบและให้นิสิตเก็บต้นฉบับแบบ บว.๒ ไว้เป็น
หลักฐาน
* หลักสูตรถ่ายสําเนาแบบ บว.๒ เก็บไว้ ๑ ชุด

คณะกรรมการพิจารณา *ดํ า เนิ น การพิ จ ารณาเค้ า โครงฯ ของนิ สิ ต ตามวั น
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ เวลา และสถานที่ที่กําหนด

~ ๖๕ ~
๔.๒.๑.๓ ขั้นตอนการขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
การเสนอขออนุมัติเค้าโครง
วิทยานิพนธ์

คณะกรรมการพิจารณา *ดําเนินการพิจารณาเค้าโครงฯ ตามวัน เวลา และ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ สถานที่ที่กําหนด
นิสิต

*แก้ไขปรับปรุง (ถ้ามี) ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
*เข้ารูปเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
*ขอรับแบบ บว.๓ ที่บัณฑิตวิทยาลัยหรือดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์ www2.tsu.ac.th/grad โดยเสนอเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ จํานวน ๑ เล่ม พร้อมแบบ บว.๑,
บว.๒ และ บว.๓ ต่อประธานคณะกรรมการพิจารณา
เค้าโครงวิทยานิพนธ์

ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์

*ให้ความเห็นชอบ

ประธานคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

*ให้ความเห็นชอบ
*เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

*เจ้ า หน้ า ที่ ล งรั บ เอกสาร และนํ า เสนอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ (วันที่อนุมัติเค้าโครงฯ
ให้นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ลงรับเอกสาร)
*กรณี ที่ นิ สิ ต ประสงค์ ข อรั บ ทุ น สนั บ สนุ น การทํ า
วิ ท ยานิ พ นธ์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ติ ด ต่ อ ขอราย
ละเอียดและใบสมัครทุนได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย

~ ๖๖ ~
๔.๒.๑.๔ ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์
นิสิต

*ขอรั บ ใบสมั ค รที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หรื อ ดาวน์ โ หลดจากเว็ บ ไซต์
www2.tsu.ac.th/grad
*กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

*ให้ความเห็น

ประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

*ให้ความเห็น

บัณฑิตวิทยาลัย

นิสิต

*เจ้ า หน้า ที่รั บ ใบสมัค ร พร้ อ มเอกสารแนบ (แผนปฏิบั ติก ารและ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ ๑ เล่ม)
*พิจารณาจัดสรรทุนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
*ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุน

*ติดต่อขอรับทราบผลการพิจารณาจัดสรรทุน และการขอรับเงิน

~ ๖๗ ~
๔.๒.๑.๕ ขัน้ ตอนการขอความอนุเคราะห์ในการดําเนินการทําวิทยานิพนธ์
นิสิต

*ขอรั บแบบหนั งสื อขอความอนุ เคราะห์ (บว ๒๒.๑ หรื อ บว ๒๒.๒)
ที่บัณฑิตวิทยาลัยหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www2.tsu.ac.th/grad
*กรอกข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ โดยการพิ ม พ์ ด้ ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์

บัณฑิตวิทยาลัย

*เจ้ า หน้ า รั บ หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ แ ละตรวจสอบความ
ถูกต้อง
*เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม

คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
นิสิต

*ลงนาม

*ติดต่อขอรับหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัย ประมาณ ๒ วันทําการ
นับจากวันที่นิสิตยื่นหนังสือ

~ ๖๘ ~
๔.๒.๑.๖ ขัน้ ตอนการขอเปลีย่ นแปลงชื่อเรือ่ งวิทยานิพนธ์
นิสติ

อาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์
ประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย

*ขอรับแบบคําร้อง บว. ๑๓ ที่บัณฑิตวิทยาลัยหรือดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์ www2.tsu.ac.th/grad
*กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
*ให้ความเห็นชอบ

*ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร)

*เจ้าหน้าที่ลงรับแบบคําร้องและตรวจสอบ
*เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

*อนุมัติ
คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย *เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบ

นิสติ

*ติดต่อขอทราบผลการพิจารณาที่บัณฑิตวิทยาลัย (ประมาณ ๒ วันทําการ
นับจากวันที่นิสิตยื่นเรื่อง )

~ ๖๙ ~
๔.๒.๑.๗ ขัน้ ตอนการขอเปลีย่ นแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
*ขอรับแบบคําร้อง บว.๑๔ ที่บัณฑิตวิทยาลัยหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
www2.tsu.ac.th/grad
*กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

นิสิต

*ให้ความเห็นชอบ

อาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์

*ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร)

ประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

*เจ้าหน้าที่ลงรับแบบคําร้องและตรวจสอบ
*เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

บัณฑิตวิทยาลัย

คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย

นิสิต

*อนุมัติ
*เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบ

*ติดต่อขอทราบผลการพิจารณาที่บัณฑิตวิทยาลัย (ประมาณ ๒ วันทําการ
นับจากวันที่นิสิตยื่นเรื่อง )

~ ๗๐ ~
๔.๒.๑.๘ ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์
*ขอรั บ แบบคํ า ร้ อ ง บว. ๑๕ ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หรื อ ดาวน์ โ หลด
จากเว็บไซต์ www2.tsu.ac.th/grad
*กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

นิสิต

*ให้ความเห็นชอบ

อาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์

*ให้ค วามเห็นชอบ (ตามมติที่ป ระชุ ม คณะกรรมการผู้รับ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร)

ประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

*เจ้าหน้าที่ลงรับแบบคําร้องและตรวจสอบ
*เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

บัณฑิตวิทยาลัย

คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
นิสิต

*อนุมัติ
*เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบ

*ติดต่อขอทราบผลการพิจารณาที่บัณฑิตวิทยาลัย (ประมาณ ๒ วันทําการ
นับจากวันที่นิสิตยื่นเรื่อง)

~ ๗๑ ~
๔.๒.๑.๙ ขั้นตอนการขออนุมัติสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

นิสิต

อาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์

*ขอรับแบบคําร้อง บว. ๕ และ บว. ๙ ที่บัณฑิตวิทยาลัย
หรื อดาวน์ โหลดจากเว็ บไซต์ www2.tsu.ac.th/grad
กรอกข้อมูลในแบบคําร้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์
*เตรี ยมแฟ้ มวิ ทยานิ พนธ์ เท่ ากั บจํ านวนคณะ
กรรมการสอบปากเปล่าฯ
*ให้ความเห็นชอบ (ตามแบบ บว. ๕)

ประธานกรรมการ *ให้ความเห็นชอบ (ตามแบบ บว. ๕)
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร *กํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ส อบ รวมทั้ ง เสนอ

รายชื่อคณะกรรมการสอบปากเปล่าฯ ของนิสิตไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบอย่างน้อย ๑ สัปดาห์

บัณฑิตวิทยาลัย

*จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าฯ
พร้อมแบบคําร้องของนิสิตเสนอคณบดีลงนามและ
อนุมัติการสอบปากเปล่าฯ

นิสิต

*ขอรับแบบคําร้องและคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบปากเปล่าจากเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยนําไปปิด
หน้าแฟ้มวิทยานิพนธ์ที่เตรียมไว้
*เสนอให้ ค ณะกรรมการสอบปากเปล่ า ฯ อ่ า น
ล่วงหน้าก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย ๑ สัปดาห์

คณะกรรมการสอบ
ปากเปล่า
วิทยานิพนธ์

*ดํ า เนิ น การสอบปากเปล่ า ฯ ตามวั น เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด
*ประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่าฯ ส่งผลการสอบ
ที่คณะกรรมการสอบปากเปล่าฯ ทุกคนลงนามรับทราบ
ผลการพิจารณาแล้ว ถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน
๑ สัปดาห์ นับจากวันสอบปากเปล่าฯ

~ ๗๒ ~
๔.๒.๑.๑๐ ขัน้ ตอนการส่งวิทยานิพนธ์เพือ่ ตรวจรูปแบบและขออนุมตั ิสําเร็จการศึกษา
การส่งวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจ
รูปแบบและขออนุมัติสําเร็จ
การศึกษา

นิสิต

คณะกรรมการสอบ
ปากเปล่า
วิทยานิพนธ์

*แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามมติ ข องคณะ
กรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
*ขอรับคําร้องการส่งวิทยานิพนธ์เพิ่อตรวจรูปแบบ
(บว. ๑๑) และแบบ บว. ๑๒ จากบัณฑิตวิทยาลัย
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www2.tsu.ac.th/grad
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

*ให้ความเห็นชอบตามแบบ บว. ๑๑

นิสิต

*เมื่ อคณะกรรมการสอบปากเปล่ า ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว ให้นิสิตนําแบบ บว. ๑๒ ผ่านความเห็นชอบ
จากเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอตรวจรูปแบบต่อ
คณะกรรมการตรวจรูปแบบกลางของบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนดระยะเวลาไม่เกิน ๕ วันทําการ
*ติดต่อขอรับเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามผล
การพิจารณาของกรรมการตรวจรูปแบบ (ถ้ามี) ให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ และนํามายื่นต่อบัณฑิ ตวิทยาลัยเพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบความถู กต้ องอี กครั้ ง (กํ าหนด
ระยะเวลา ๓ วัน)
*กรณี ไม่ แก้ ไขปรั บปรุ งให้ เข้ ารู ปเล่ มฉบั บสมบู รณ์
จํานวน ๓ เล่ม โดยมีลายมือชื่อจริงของคณะกรรมการ
ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ และส่ งเอกสารอื่ น ๆ ตามที่
กําหนด ทั้งนี้ นิสิตต้องดําเนินการส่งวิทยานิพนธ์และ
หลั กฐานการเผยแพร่ ผลงานวิ ทยานิ พนธ์ ต่ อบั ณฑิ ต
วิ ทยาลั ย ตามกํ าหนดปฏิ ทิ นการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

*เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการส่งวิทยานิพนธ์
*แจ้งผลการสอบปากเปล่าฯ ไปยังงานทะเบียนนิสิต
และบริการการศึกษาดําเนินการต่อไป

งานทะเบียนนิสิตและ *ดําเนินการเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา
บริการการศึกษา *นิ สิ ต ติ ด ต่ อ เพื่ อ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การสํ า เร็ จ
การศึกษา

~ ๗๓ ~
๔.๒.๒ ขั้นตอนการทําและการสอบการค้นคว้าอิสระสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
(๑) การเสนอชื่อเรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
(๒) การดําเนินการทําการค้นคว้าอิสระ
(ภายใต้การแนะนําดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา)

(๓) การสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ
(๔) การตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ

(๕) การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

~ ๗๔ ~
๔.๒.๒.๑ ขัน้ ตอนการเสนอชือ่ เรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
การเสนอชื่อเรื่องและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

นิสิต

*ขอรั บ แบบ บว.๑๖ ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หรื อ ดาวน์
โหลดจากเว็บไซต์ www.tsu.ac.th/grad โดยกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้ที่จะรับเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ

*ให้ความยินยอม

เลขานุการ
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

*นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรพิจารณา

ประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

*ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เจ้าหน้าที่
ประจําหลักสูตร

*แจ้งผลการพิจารณาให้นิสิตทราบ และให้นิสิตเก็บ
ต้นฉบับแบบ บว.๑๖ ไว้เป็นหลักฐาน
*หลักสูตรถ่ายสําเนาแบบ บว. ๑ เก็บไว้ ๑ ชุด

~ ๗๕ ~
๔.๒.๒.๒ ขัน้ ตอนการขอรับทุนสนับสนุนการทําการค้นคว้าอิสระ
นิสิต

*ขอรั บ ใบสมั ค รที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หรื อ ดาวน์ โ หลดจากเว็ บ ไซต์
www.tsu.ac.th/grad
*กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ประธานที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ

*ให้ความเห็น

ประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

*ให้ความเห็น

บัณฑิตวิทยาลัย

นิสิต

*เจ้าหน้าที่รับใบสมัคร พร้อมเอกสารแนบ (แผนปฏิบัติการและ เค้า
โครงการค้นคว้าอิสระ ๑ เล่ม)
*พิจารณาจัดสรรทุนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
*ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุน

*ติดต่อขอรับทราบผลการพิจารณาจัดสรรทุน และการขอรับเงิน

~ ๗๖ ~
๔.๒.๒.๓ ขัน้ ตอนการขอความอนุเคราะห์ในการดําเนินการทําการค้นคว้าอิสระ
นิสิต

*ขอรั บแบบหนั งสื อขอความอนุ เคราะห์ (บว ๒๓.๑ หรื อ บว ๒๓.๒)
ที่ บัณฑิตวิทยาลัยหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.tsu.ac.th/grad
*กรอกข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ โดยการพิ ม พ์ ด้ ว ยเครื่ อ ง
พิมพ์ดีดหรือนิสิตจะนําไปพิมพ์ใหม่ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็สามารถ
ทําได้ แต่ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด

บัณฑิตวิทยาลัย

*เจ้ า หน้ า รั บ หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ แ ละตรวจสอบความ
ถูกต้อง
*เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม

คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
นิสิต

*ลงนาม

*ติดต่อขอรับหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัย ประมาณ ๒ วันทําการ นับ
จากวันที่นิสิตยื่นหนังสือ

~ ๗๗ ~
๔.๒.๒.๔ ขัน้ ตอนการขออนุมัติสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ
การสอบปากเปล่า
การค้นคว้าอิสระ

นิสิต

อาจารย์ทปี่ รึกษา
การค้นคว้าอิสระ

*ขอรับแบบคําร้อง บว. ๑๗ และ บว. ๑๘ ที่บัณฑิต
วิ ท ย า ลั ย ห รื อ ด า ว น์ โ ห ล ด จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.tsu.ac.th/grad กรอกข้อมูลในแบบคําร้องให้
ครบถ้วนสมบูรณ์
*เตรี ย มแฟ้ ม การค้ น คว้ า อิ ส ระเท่ า กั บ จํ า นวนคณะ
กรรมการสอบปากเปล่าฯ
*ให้ความเห็นชอบ (ตามแบบ บว. ๑๗)

ประธานกรรมการ *ให้ความเห็นชอบ (ตามแบบ บว. ๑๗)
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร *กํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ส อบ รวมทั้ ง เสนอ

รายชื่อคณะกรรมการสอบปากเปล่าฯ ของนิสิตไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบอย่างน้อย ๑ สัปดาห์

บัณฑิตวิทยาลัย

*จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าฯ
พร้อมแบบคําร้องของนิสิตเสนอคณบดีลงนามและ
อนุมัติการสอบปากเปล่าฯ

นิสิต

*ขอรับแบบคําร้องและคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบปากเปล่าจากเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยนําไปปิด
หน้าแฟ้มการค้นคว้าอิสระที่เตรียมไว้
*เสนอให้ ค ณะกรรมการสอบปากเปล่ า ฯ อ่ า น
ล่วงหน้าก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย ๑ สัปดาห์

คณะกรรมการ
สอบปากเปล่า
การค้นคว้าอิสระ

*ดํ า เนิ น การสอบปากเปล่ า ฯ ตามวั น เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด
*ประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่าฯ ส่งผลการสอบ
ที่คณะกรรมการสอบปากเปล่าฯ ทุกคนลงนามรับทราบ
ผลการพิจารณาแล้ว ถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน
๑ สัปดาห์ นับจากวันสอบปากเปล่าฯ

~ ๗๘ ~
๔.๒.๒.๕ ขัน้ ตอนการส่งการค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจรูปแบบและขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
การส่งการค้นคว้าอิสระ
เพื่อตรวจรูปแบบ
และขออนุมัตสิ ําเร็จ
การศึกษา

นิสิต

คณะกรรมการ
สอบปากเปล่า
การค้นคว้าอิสระ

*แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง การค้ น คว้ า อิ ส ระตามมติ ข อง
คณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ
*ขอรับคําร้องการส่งวิทยานิพนธ์เพิ่อตรวจรูปแบบ
(บว. ๓๑) และแบบ บว. ๓๒ จากบัณฑิตวิทยาลัย
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.tsu.ac.th/grad
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

*ให้ความเห็นชอบตามแบบ บว. ๓๑

นิสิต

*เมื่ อคณะกรรมการสอบปากเปล่ า ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว ให้นิสิตนําแบบ บว. ๓๒ ผ่านความ
เห็นชอบจากเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอตรวจ
รูปแบบต่อคณะกรรมการตรวจรูปแบบกลางของบัณฑิต
วิทยาลัย กําหนดระยะเวลาไม่เกิน ๕ วันทําการ
*ติดต่อขอรับเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามผล
การพิจารณาของกรรมการตรวจรูปแบบ (ถ้ามี) ให้
ถูกต้องสมบูรณ์ และนํามายื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบความถู ก ต้ องอี กครั้ ง (กํ าหนด
ระยะเวลา ๓ วัน)
*กรณี ไ ม่ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ให้ เข้ า รู ป เล่ มฉบั บ สมบู รณ์
จํานวน ๑ เล่ม โดยมีลายมือชื่อจริงของคณะกรรมการ
ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ และส่ งเอกสารอื่ น ๆ ตามที่
กําหนด ทั้งนี้นิสิตต้องดําเนินการส่งการค้นคว้าอิสระ
ตามกําหนดปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

*เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการส่งการค้นคว้าอิสระ
*แจ้งผลการสอบปากเปล่าฯ ไปยังงานทะเบียนนิสิต
และบริการการศึกษาดําเนินการต่อไป

งานทะเบียนนิสิตและ *ดําเนินการเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา
บริการการศึกษา *นิ สิ ต ติ ด ต่ อ เพื่ อ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การสํ า เร็ จ
การศึกษา

~ ๗๙ ~

๔.๓ จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการทําและสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในฐานะผู้วิจัย จําเป็นต้องมีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๔.๓.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องดําเนินงานโดยยึดถือขั้นตอน ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนว
ปฏิบัติเป็นหลักในการปฏิบัติกับนิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๔.๓.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลบางส่วนที่เป็นความลับของนิสิต เช่น ค่าระดับ
ขั้นวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หรือผลสอบอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบหรือความเสื่อม
เสียต่อนิสิต
๔.๓.๓ บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ในการกํากับควบคุมดูแลและรักษามาตรฐานคุณภาพการทําวิจัยของนิสิต
รวมถึงการรักษาผลประโยชน์ของนิสิตโดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
๔.๓.๔ จรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัย
ในการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นิสิตจะต้องตระหนักและ
ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ จรรยาบรรณและจริ ย ธรรมในการวิ จั ย โดยใช้ จ รรยาบรรณในการวิ จั ย ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (๒๕๔๑) เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กําหนดจรรยาบรรณนักวิจัยไว้ว่า จรรยาบรรณ
นักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การดําเนินงานวิจัย ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของจริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน ของการศึกษาค้นคว้า ให้เป็นไปอย่าง
สมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัย
๑. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติ และอ้างถึงบุคคล หรือ
แหล่งที่มาของข้อมูล ที่นํามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรม เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
๒. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณี ในการทําวิจัย ตามข้อตกลงที่ทําไว้ กับหน่วยงานที่สนับสนุน
การวิจัย และต่อหน่วยงาน ที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องปฎิบัติตามพันธกรณี และข้อตกลงการวิจัย ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจัย ให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงาน
ระหว่างดําเนินการการ
๓. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ในสาขาวิชา
การที่ทําวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชํานาญ หรือมีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนํา ไปสู่
งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกัน ปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือ การสรุป ที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่องานวิจัย
๔. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต นักวิจัย
ต้ อ งดํ า เนิ น การด้ ว ยความรอบคอบระมั ด ระวั ง และเที่ ย งตรงในการทํ า วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คน สั ต ว์ พื ช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสํานึก และมีปณิธานที่จะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
๕. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย นักวิจัยต้องไม่
คํานึงถึง ผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรี ของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็น
ภาระหน้าที่ ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัย แก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่ หลอกลวง หรือบีบบังคับ
และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

~ ๘๐ ~
๖. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย นักวิจัยต้องมี
อิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความลําเอียง ทางวิชาการ อาจส่งผลให้มีการ บิดเบือน
ข้อมูล และข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
๗. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อประโยชน์
ทางวิชาการ และสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบ จนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัย ไปในทางมิชอบ
๘. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผย
ข้อมูล และขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น และเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุง
แก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
๙. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจิตสํานึก ที่จะอุทิศกําลังสติปัญญา
ในการทําวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญ และประโยชน์สุข ของสังคมและมวลมนุษยชาติ

~ ๘๑ ~

บทที่ ๕
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการทําและสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
รวมทั้งประสบการณ์ในการทํางานและผลจากการวิจัยสถาบัน เรื่อง “ปัจจัยในการสําเร็จการศึกษาล่าช้า
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ” (วันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ และคณะ : ๒๕๕๗) พบว่ามีปัญหา/
อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการทําและสอบวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ดังนี้
ปัญหา/อุปสรรค
๑. นิสิตส่วนใหญ่มักจะเริ่มดําเนินการทําวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ในปีการศึกษาสุดท้าย ทําให้งานวิจัย
ที่ได้ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร และบางครั้งดําเนินการทํา
วิจัยไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ส่งผลให้ต้องพ้น
สภาพการเป็นนิสิต

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนางาน
๑. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ควรให้ความสําคัญในการ
ทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่ช่วงแรกของ
การเข้ามาศึกษา เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพและ
สําเร็จตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

๒. บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี ก ารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์
ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติในการทําและสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระไว้ในเว็บไซต์ของบัณฑิต
วิทยาลัยแล้ว แต่นิสิตส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจ
ศึ ก ษาและเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ทํ า ให้ พ ลาดข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ
ส่งผลต่อการสําเร็จการศึกษาได้

๒. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ควรให้ความสนใจในการศึกษา
ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติในการทําและสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จากเว็บไซต์ของบัณฑิต
วิ ทยาลั ย เพื่ อให้ สามารถดํ าเนิ นการได้ อย่ างถู กต้ อง
เหมาะสม และไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญ ซึ่งส่งผลต่อการ
สําเร็จการศึกษา

๓. อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ยั ง ไม่ ท ราบขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การที่ ถู ก ต้ อ งตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ทําให้ไม่สามารถให้คําแนะนํา
กับนิสิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๓. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ์ /การค้ นคว้าอิสระ
ควรศึกษาทําความเข้าใจระเบียบข้อบังคับและแนว
ปฏิบัติของมหาวิ ทยาลัยให้ถูกต้อง เพื่อสร้างความ
ตระหนั ก รู้ บ ทบาทหน้ า ที่ เข้ า ใจกระบวนการให้
คํ า ป รึ ก ษ า แ ก่ นิ สิ ต ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ

๔. คณะ/หลั กสู ตร/สาขาวิ ชา ที่ การจั ดการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ยังไม่ให้ความสําคัญในการเผยแพร่ข้อบังคับ
และแนวปฏิ บั ติ ในการทํ าและสอบวิ ทยานิ พนธ์ /การ
ค้นคว้าอิสระ ให้กับนิสิตที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๔. คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่มีบัณฑิตศึกษา ควร
ร่ ว มมื อ กั บ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ในการประชาสั ม พั น ธ์
เกี่ยวกับการใช้คู่มือและ Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์
ให้ นิ สิ ตได้ รั บทราบตั้ งแต่ ตอนเริ่ ม ต้ น เพื่ อลดความ
ผิดพลาดจากการทําวิทยานิพนธ์และสําเร็จการศึกษาได้
เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้นิสิตใน
รายวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเฉพาะสาขา และให้
นิสิตฝึ กประสบการณ์ ทําวิจัยก่อนทําวิทยานิ พนธ์/การ
ค้ นคว้ าอิ สระ ตลอดจนเน้ นย้ํ าให้ นิ สิ ตศึ กษาและทํ า
วิ ท ยานิ พ นธ์ / การค้ น คว้ า อิ ส ระ ตามรู ป แบบของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

~ ๘๒ ~
ปัญหาและอุปสรรค
๕. หลักสูตร/สาขาวิชา ยังไม่มีการกําหนดแนวปฏิบัติ
ที่ ชั ด เ จ น ใ น ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล ใ ห้ นิ สิ ต ไ ด้ หั ว ข้ อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ /การค้ น คว้ า อิ ส ระตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เข้ า ศึ ก ษา
ส่งผลให้ขั้นตอนอื่นๆ ต้องล่าช้าตามไปด้วย

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนางาน
๕. หลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช า ควรกํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ใ ห้
ชัดเจนในการกํากับดูแลให้นิสิตได้หัวข้อวิทยานิพนธ์/
การค้ น คว้ า อิ สระเร็ ว ขึ้ น และควรพิ จารณา
กระบวนการขั้นตอนในการพิจารณาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระให้กระชับ ไม่เสียเวลามากเกินไปในแต่
ละขั้นตอนตั้งแต่การเสนอโครงร่าง การขออนุมัติทํา
วิจัย การขออนุมัติสอบปากเปล่า อาจทําแนวปฏิบัติ
ให้ชัดเจนเพื่อให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และ
นิสิต สามารถวางแผนการบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี

๖. มีการกําหนดระบบติดตามความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ไว้ในข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ
แต่ ยั งไม่ สามารถดํ าเนิ นการในทางปฏิ บั ติ ได้ อย่ างเป็ น
รูปธรรม

๖. ระบบติดตามความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระของแต่ ละหลักสูตร/สาขาวิชา ที่มีอยู่แล้ว
ควรปรับปรุงให้เกิดผลสําเร็จในทางปฏิบัติและดําเนินการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

๗. อาจารย์ ผู้ ส อนรายวิ ชาระเบี ย บวิ ธีวิ จัย ไม่ได้ เน้ น ๗. อาจารย์ ผู้ ส อนรายวิ ช าระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ต้ อ งมี
หรื อ ฝึ ก ให้ นิ สิ ต คุ้ น เคยกั บ การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ต าม ความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการทําวิทยานิพนธ์/การ
รูปแบบของมหาวิทยาลัย
ค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยและให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ
จนคุ้นเคยอย่างเคร่งครัด
๘. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานด้านการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
ยั งมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดํ าเนิ นการทํ าและสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระไม่ถูกต้องตรงกัน

๘. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ใน
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับ
บั ณฑิ ตศึ กษาอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อสร้ างความเข้ าใจที่
ชัดเจนและถูกต้องตรงกัน รวมทั้งใช้คู่มือการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการทําและสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

๙. ปัจจุบันระบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์และการตรวจ ๙. พั ฒนาเทคโนโลยี การเขี ยนวิ ทยานิ พนธ์ ผ่ านระบบ
รูปแบบยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเท่าที่ควร เนื่องจาก อิเล็กทรอนิกส์ (e – Thesis) ระบบป้องกันการลอกเลียน
ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับ
ผลงานวิ จั ย (อั กขราวิ สุ ทธิ์ ) และระบบการตรวจสอบ
บรรณานุกรม (End Note) เป็นต้น ทําให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว ลดขั้นตอนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๑๐. มีปัญหา/อุปสรรค ในการใช้ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทํา
และสอบวิทยานิพนธ์บางส่วน เนื่องจากไม่เหมาะสม
กับบริบทในปัจจุบัน

๑๐. ร่ ว มมื อ กั บ ฝ่ า ยวิ ช าการและประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาในการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการทําและสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เหมาะสมและ
มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

~ ๘๓ ~

บรรณานุกรม

~ ๘๔ ~
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ภาคผนวก
แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการทําและสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

~ ๘๖ ~

~ ๘๗ ~

~ ๘๘ ~

~ ๘๙ ~

~ ๙๐ ~

~ ๙๑ ~

~ ๙๒ ~

~ ๙๓ ~

~ ๙๔ ~

~ ๙๕ ~

~ ๙๖ ~

~ ๙๗ ~

~ ๙๘ ~

~ ๙๙ ~

~ ๑๐๐ ~

~ ๑๐๑ ~

~ ๑๐๒ ~

~ ๑๐๓ ~

~ ๑๐๔ ~

~ ๑๐๕ ~

~ ๑๐๖ ~

~ ๑๐๗ ~

(กรณีบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย)

~ ๑๐๘ ~

(กรณีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)

(กรณีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)

(กรณีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)

~ ๑๐๙ ~

(กรณีบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย)

~ ๑๑๐ ~

(กรณีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)

(กรณีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)

~ ๑๑๑ ~

~ ๑๑๒ ~

~ ๑๑๓ ~

~ ๑๑๔ ~

~ ๑๑๕ ~

~ ๑๑๖ ~

~ ๑๑๗ ~

~ ๑๑๘ ~

~ ๑๑๙ ~

~ ๑๒๐ ~

~ ๑๒๑ ~

~ ๑๒๒ ~

~ ๑๒๓ ~

~ ๑๒๔ ~

~ ๑๒๕ ~

~ ๑๒๖ ~

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๙

นางสาววันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

