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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าและสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  
-------------------------------------------- 

 
เพ่ือให้การท าและสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด าเนินไปด้วย

ความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ และเป็นไปตามข้อ ๓๕ และ ๔๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓๐ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงาน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐  มีนาคม 
๒๕๖๐ บัณฑิตวิทยาลัยจึงออกประกาศแนวปฏิบัติในการท าและสอบวิทยานิพนธ์ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าและสอบวิทยานิพนธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙”  

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป และใช้ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิต 
ศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป กรณีนิสิตที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
แต่เป็นหลักสูตรเดิมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๘ และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานและข้อบังคับเดิม
ในข้อที่ว่าด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ จนกว่านิสิตดังกล่าวจะส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพนิสิต 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าและสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ฉบับลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

ข้อ ๔ ตามประกาศนี้ วิทยานิพนธ์ หมายความว่า รายงานทางวิชาการท่ีนิสิตเรียบเรียงขึ้นจากงานวิจัย
เพ่ือเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเรียกว่า
ดุษฎีนิพนธ์ 

 



๒ 
 

ข้อ ๕ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการพิจารณา
เสนอรายชื่อของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  

        ๕.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (ประธาน) หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับ
แต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้รับผิดชอบกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือวิทยานิพนธ์ของนิสิตเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้ค าแนะน าและการดูแลควบคุม 
รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้า การสอบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

        ๕.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรรมการ) หมายถึง อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือท า
หน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้ค าแนะน าและ
ควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต    

        นิสิตอาจเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

ข้อ ๖ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ที่ได้รับแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการพิจารณาเสนอรายชื่อของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ข้อ ๗ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรือ
สอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่เป็นสาขาที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม 

ข้อ ๘ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดย
การเสนอชื่อของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ท าหน้าที่บางส่วนในการเรียนการสอนระดับบัณฑิต  
ศึกษา โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือต าแหน่งทางวิชาการตามที่ก าหนดในหน้าที่    
นั้น ๆ แต่มีความเชี่ยวชาญ หรือช านาญเฉพาะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้น ๆ 
ทั้งนี้หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
มากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ แต่หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะจะต้องเป็นบุคลากรประจ าของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

ข้อ ๙ องค์ประกอบ คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
        ๙.๑ หลักสูตรปริญญาโท อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 
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              ๙.๑.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (ประธาน) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

              ๙.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรรมการ) (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังนี้  

                       อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิและผลงาน
ทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

                       ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง       

                       กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 

        ๙.๒ หลักสูตรปริญญาเอก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 
              ๙.๒.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (ประธาน) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

              ๙.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรรมการ) (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังนี้  

                       อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงาน
ทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

                       ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง  
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                     กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ        
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 

ข้อ ๑๐ การเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตจะด าเนินการเสนอชื่อ
เรื่องวิทยานิพนธ์และรายชื่อบุคคลที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 

         ๑๐.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ ต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียนปกติ 

         ๑๐.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๑ และนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก ต้องลง 
ทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว 

        นิสิตอาจเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๑๑ การพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
          ๑๑.๑ เมื่อนิสิตจัดท าเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ  และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เห็นชอบให้ขอรับการพิจารณาได้แล้ว ให้นิสิตด าเนินการยื่นเรื่องเพ่ือขอให้พิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระยะเวลานับจากวันยื่นเรื่องถึงวันพิจารณาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ต้องไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์) ทั้งนี้ นิสิตจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ก่อนจึงจะยื่นเรื่องเพ่ือขอให้มี
การพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ อนึ่ง การพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ควรเป็นระบบเปิดเพ่ือให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได ้

          ๑๑.๒ คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยการ
พิจารณาเสนอรายชื่อของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงาน
ทางวิชาการ ดังนี้ 

                  ๑๑.๒.๑ หลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 
๓ คน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   
 
 
 



๕ 
          

                  ๑๑.๒.๒ หลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 
๕ คน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด า รง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย     

                  ในการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนิสิตจะต้องมีจ านวนคณะกรรมการเข้าร่วม
พิจารณาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

        ๑๑ .๓  เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์มีมติอนุมัติ เค้าโครง
วิทยานิพนธ์ของนิสิตแล้ว ให้นิสิตน าข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปแก้ไขปรับปรุง โดยความเห็นชอบของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วจึงเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งผลการพิจารณาผ่ านประธาน
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเลขานุการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือขออนุมัติต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ นิสิตจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔ สัปดาห์ นับจากวันพิจารณาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ 

        ๑๑.๔ กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มีมติไม่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
นิสิตจะต้องเสนอขอรับการพิจารณาใหม่ และให้นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะ 
กรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

        ๑๑.๕ นิสิตอาจเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรณีของการ
เปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิสิตจะต้องเสนอรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยด้วย 

        ๑๑.๖ นิสิตต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้  
                ๑๑.๖.๑ หลักสูตรปริญญาโท ภายใน ๓ ปีการศึกษา นับแต่ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา  
                ๑๑.๖.๒ หลักสูตรปริญญาเอก ภายใน ๔ ปีการศึกษา นับแต่ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา  
                นิสิตที่ไม่ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑๑.๖.๑ 

และ ๑๑.๖.๒ ให้พ้นจากสภาพนิสิต เว้นแต่มีเหตุผลจ าเป็นและสมควรอย่างยิ่ง อธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของสภาวิชาการอาจขยายเวลาการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อไปได้อีก 

ข้อ ๑๒ การรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
          ๑๒.๑ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์แล้ว  นิสิตต้อง

จัดท าแผนการด าเนินงานการท าวิทยานิพนธ์ยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



๖ 
 

          ๑๒.๒ ให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ว่า
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนและ/หรือมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไร โดยรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

          ๑๒.๓ ในกรณีที่นิสิตไม่รายงานความก้าวหน้าตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๒.๒ หรือนิสิตขาดการ
ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานต่อคณะ 
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือด าเนินการเร่งรัดให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ตาม
แนวทางและวิธีการที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ ๑๓ การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 
          ๑๓.๑ เมื่อนิสิตท าวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบให้สอบได้

แล้ว ให้นิสิตยื่นเรื่องเพ่ือขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย (ระยะเวลานับจากวันยื่นเรื่องถึงวัน
สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ต้องไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์)  

          ๑๓.๒ คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้แต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยการ
พิจารณาเสนอรายชื่อของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงาน
ทางวิชาการ ดังนี้ 

                  ๑๓.๒.๑ หลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
                                       (๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
                                       (๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 
                                            กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ   

                  ๑๓.๒.๒ หลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 



๗ 
 

                             (๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

                             (๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง                            
                                            กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ   

          ๑๓.๓ การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้ท าการสอบได้ภายหลังจากวันที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติเคา้โครงวิทยานิพนธ์ของนิสิตแล้วไม่น้อยกว่า ๓ เดือน 

          ๑๓.๔ การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ควรเป็นระบบเปิดเพื่อให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
          ๑๓.๕ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ 
                  การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์จะประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 

โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ตามข้อ ๓๖.๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

                  ทั้งนี้ การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในระหว่างที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
เรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประเมินผลเป็นจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ โดยให้มีการประเมินผลเป็น
สัญลักษณ์ S ส าหรับผลการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตเป็นที่พอใจ โดยระบุจ านวน
หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการประเมินในแต่ละภาคเรียนนั้น และใช้สัญลักษณ์ U ส าหรับผลการประเมินที่ไม่
มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ แต่ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน และหลักเกณฑ์การประเมิน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

          ๑๓.๖ ให้คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ส่งผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ และ
ผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ 

          ๑๓.๗ กรณีที่นิสิตสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน จะต้องเสนอขอสอบใหม่ และให้นิสิตเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 



๘ 
 

ข้อ ๑๔ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
          ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามมติของคณะกรรมการสอบปากเปล่า

วิทยานิพนธ์ และได้รับการตรวจสอบรูปแบบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว จ านวน ๓ เล่ม โดยมีลายมือชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ครบทุกคน พร้อมทั้งหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
ส าหรับหลักฐานอ่ืน ๆ ที่จะต้องส่งพร้อมกับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๑๕ การพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้พิมพ์เป็นภาษาไทยตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้พิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศได้ โดยการเสนอของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๑๖ ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์ทั้งที่อยู่การท าในระหว่างวิทยานิพนธ์และในวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้เป็นของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ข้อ ๑๗ คุณสมบัติในการขอรับปริญญาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อ 
๔๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อ ๑๘ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้น าเสนอ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยนั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 
 

 
                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ  อินทสุวรรณ) 

                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


