12/19/2018

ประกาศมหาวิทยาลัยทีเกียวข้ องกับ
การทําวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
ผศ.ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์

หัวข้ อ


คุณสมบัติและภาระงานอาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ



การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)



การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)



การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /สอบป้ องกันวิทยานิพนธ์



เขียนบทคัดย่ อวิทยานิพนธ์



การสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ/สอบป้ องกันการค้ นคว้ าอิสระ
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หลักสูตรระดับปริ ญญาเอก
หลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชาการบริ หารการพัฒนา
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญาและจริ ยศาสตร์
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
สาขาวิชาการบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

เกณฑ์ ปี
2548
√

เกณฑ์ ปี
2558

√
√
√
√
√
√
√

หลักสูตรระดับปริ ญญาเอก (ต่ อ)
หลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
สาขาวิชาการสือสาร

เกณฑ์ ปี
2548

เกณฑ์ ปี
2558

√
√
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หลักสูตรระดับปริ ญญาโท
หลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชาการจัดการสิงแวดล้ อม
สาขาวิชาการบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
สาขาวิชาศิลปะการแสดง

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เกณฑ์ ปี
2548

เกณฑ์ ปี
2558
√

√
√
√
√
√
√
√

หลักสูตรระดับปริ ญญาโท (ต่ อ)
หลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญาและจริ ยศาสตร์
สาขาวิชาการบริ หารการพัฒนา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศกึ ษา
สาขาวิชาการจัดการท่องเทียวและบริ การ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
สาขาวิชาการจัดการบริ การสุขภาพ

เกณฑ์ ปี
2548
√
√

เกณฑ์ ปี
2558

√
√
√
√
√
√
√
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หลักสูตรระดับปริญญาโท (ต่อ)
หลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการสือสารภาครัฐและ
ภาคเอกชน
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

เกณฑ์ ปี
2548

เกณฑ์ ปี
2558
√

√

คุณสมบัตแิ ละภาระงานของอาจารย์ ที
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ
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คุณสมบัติของอาจารย์ ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระหลัก
(หลักสูตรปริ ญญาโท)
หลักสูตรทีใช้ เกณฑ์ สกอ.ปี 58
ื ่ ในเล่ มหลักสูตร)
 เป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตร (มีชออยู
ุ วุฒิปริ ญญาเอก หรื อ เทียบเท่า หรื อ ขันตําปริ ญญาโท หรือ เทียบเท่าทีมี
 มีคณ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
 มีผลงานทางวิชาการทีไม่ ใช่ ส่วนหนึงของการศึกษาเพือรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทาง
วิชาการทีได้ รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในการพิจารณาแต่งตังให้ บคุ คลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ อย่ างน้ อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้ อนหลัง โดยอย่ างน้ อย
1 รายการต้ องเป็ นผลงานวิจัย

เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2558 ระบุว่า
“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําทีมีคณ
ุ วุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั
สาขาวิชา ของหลักสูตรทีเปิ ดสอน ซึงมีหน้ าทีสอนและค้ นคว้ าวิจยั ในสาขาวิชาดังกล่าว
ทังนี สามารถเป็ นอาจารย์ ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ ในเวลาเดียวกัน แต่
ต้ องเป็ นหลักสูตรทีอาจารย์ ผ้ นู ันมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์ กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร

5

12/19/2018

หลักสูตรทีใช้ เกณฑ์ สกอ. ปี 48
เป็ นอาจารย์ ประจํา
ุ วุฒิปริ ญญาเอก หรื อ เทียบเท่า หรื อ ขันตําปริ ญญาโท หรือ เทียบเท่าทีมี
 มีคณ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ




มีผลงานทางวิชาการทีไม่ ใช่ ส่วนหนึงของการศึกษาเพือรับปริ ญญา และเป็ นผลงาน
ทางวิชาการทีได้ รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในการพิจารณาแต่งตังให้ บคุ คล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้ อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้ อย 1
รายการต้ องเป็ นผลงานวิจยั

คุณสมบัตขิ องอาจารย์ ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์ หลัก/การค้ นคว้ าอิสระหลัก
(หลักสูตรปริญญาเอก)
หลักสูตรทีใช้ เกณฑ์ สกอ.ปี 58
ื ่ ในเล่ มหลักสูตร)
 เป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตร (มีชออยู
ุ วุฒิปริ ญญาเอก หรื อ เทียบเท่า หรื อ ขันตําปริ ญญาโท หรือ เทียบเท่าทีมี
 มีคณ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
 มีผลงานทางวิชาการทีไม่ ใช่ ส่วนหนึงของการศึกษาเพือรับปริ ญญา และเป็ นผลงาน
ทางวิชาการทีได้ รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในการพิจารณาแต่งตังให้ บคุ คล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่ างน้ อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้ อนหลัง โดยอย่ างน้ อย
1 รายการต้ องเป็ นผลงานวิจัย
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หลักสูตรทีใช้ เกณฑ์ สกอ. ปี 48
เป็ นอาจารย์ ประจํา
ุ วุฒิปริ ญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขันตําปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าทีมีตําแหน่ง
 มีคณ
รองศาสตราจารย์ และ




มีผลงานทางวิชาการทีไม่ ใช่ ส่วนหนึงของการศึกษาเพือรับปริ ญญา และเป็ นผลงาน
ทางวิชาการทีได้ รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในการพิจารณาแต่งตังให้ บคุ คล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่ างน้ อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้ อนหลัง โดยอย่ างน้ อย
1 รายการต้ องเป็ นผลงานวิจัย

คุณสมบัตขิ องอาจารย์ ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม/การค้ นคว้ าอิสระร่ วม (ถ้ ามี)
(หลักสูตรปริญญาโท)
อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็ นอาจารย์ ประจํา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก ก็ได้
กรณีเป็ นอาจารย์ ประจํา


มีคณ
ุ วุฒปิ ริ ญญาเอก หรื อ เทียบเท่า หรื อ ขันตําปริ ญญาโท หรื อ เทียบเท่าทีมีตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และ



มีผลงานทางวิชาการทีไม่ใช่ส่วนหนึงของการศึกษาเพือรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที
ได้ รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในการพิจารณาแต่งตังให้ บคุ คลดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้ อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้ อย 1 รายการต้ องเป็ นผลงานวิจยั
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กรณีเป็ นผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก


ต้ องมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก หรือ เทียบเท่ า และ



มีผลงานทางวิชาการทีได้ รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารทีมีชออยู
ื ่ ในฐานข้ อมูลทีเป็ นที
ยอมรั บในระดับชาติ ซึงตรงหรือสัมพันธ์ กับหัวข้ อวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 10 เรือง

หมายเหตุ
ู รงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคณ
ุ วุฒิและผลงานทางวิชาการตามทีกําหนดข้ างต้ น
 กรณีผ้ ท
จะต้ องเป็ นผู้ทมีี ความรู้ความเชียวชาญและมีประสบการณ์ สูงเป็ นทียอมรั บ ซึง
ตรงหรื อสัมพันธ์ กับหัวข้ อวิทยานิพนธ์ โดยการแต่งตังจะต้ องผ่ านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ งให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ


สําหรับหลักสูตรทีใช้ เกณฑ์ สกอ.ปี 48 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจมีจํานวนของ
ผลงานทางวิชาการทีได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทีมีชืออยูใ่ นฐานข้ อมูลทีเป็ นที
ยอมรับในระดับชาติ ไม่ถึงตามเกณฑ์ข้างต้ นได้
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คุณสมบัตขิ องอาจารย์ ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม/การค้ นคว้ าอิสระร่ วม (ถ้ ามี)
(หลักสูตรปริญญาเอก)
อาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็ นอาจารย์ ประจํา หรื อ ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก ก็ได้
กรณีเป็ นอาจารย์ ประจํา
ุ วุฒิปริ ญญาเอก หรื อ เทียบเท่า หรื อ ขันตําปริ ญญาโท หรือ เทียบเท่าทีมี
 มีคณ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
 มีผลงานทางวิชาการทีไม่ใช่สว่ นหนึงของการศึกษาเพือรับปริ ญญา และเป็ นผลงาน
ทางวิชาการทีได้ รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในการพิจารณาแต่งตังให้ บคุ คล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้ อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้ อย
1 รายการต้ องเป็ นผลงานวิจยั

กรณีเป็ นผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก


ต้ องมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก หรือ เทียบเท่ า และ



มีผลงานทางวิชาการทีได้ รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารทีมีชออยู
ื ่ ในฐานข้ อมูลที
เป็ นทียอมรับในระดับนานาชาติ ซึงตรงหรือสัมพันธ์ กับหัวข้ อวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า
5 เรือง
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หมายเหตุ
ู รงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคณ
ุ วุฒิและผลงานทางวิชาการตามทีกําหนดข้ างต้ น จะต้ อง
 กรณีผ้ ท
เป็ นผู้ทมีี ความรู้ความเชียวชาญและมีประสบการณ์ สูงเป็ นทียอมรับ ซึงตรงหรื อสัมพันธ์
กับหัวข้ อวิทยานิพนธ์ โดยการแต่งตังจะต้ องผ่ านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้ งให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
 สําหรับหลักสูตรทีใช้ เกณฑ์ สกอ.ปี 48 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจมีจํานวนของผลงานทาง
วิชาการทีได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีมีชืออยูใ่ นฐานข้ อมูลทีเป็ นทียอมรับในระดับ
นานาชาติ ไม่ถึงตามเกณฑ์ข้างต้ นได้

ภาระงานทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ
หลักสูตรทีใช้ เกณฑ์ สกอ.ปี 58
กรณีอาจารย์ ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่ า และมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์
 ให้ เป็ นอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก รวมได้
ไม่ เกิน 5 คนต่ อภาคการศึกษา
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กรณีอาจารย์ ประจําหลักสูตรทีมีคุณวุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่ า และดํารงตําแหน่ ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขนไป
ึ หรื อมีคุณวุฒปิ ริญญาโท หรือ เทียบเท่ าทีมี
ตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ ขึนไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์
 ให้ เป็ นอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต และปริ ญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต รวมได้ ไม่ เกิน 10 คนต่ อภาคการศึกษา

กรณีอาจารย์ ประจําหลักสูตรทีมีคุณวุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่ า และดํารง
ตําแหน่ ง ทางวิชาการระดับศาสตราจารย์


หากมีความจําเป็ นต้ องดูแลนักศึกษาเกินกว่ า 10 คน แต่ ต้องไม่ เกิน 15 คนต่ อ
ภาคการศึกษา ให้ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอขอความเห็นชอบต่ อ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผ่านตามลําดับขัน



หากมีความจําเป็ นต้ องดูแลนักศึกษามากกว่ า 15 คน ให้ ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็ นรายกรณี
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ในกรณีทอาจารย์
ี
ประจําหลักสูตรเป็ นทังทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ า
อิสระ


ให้ คิดสัดส่ วนจํานวนนักศึกษาทีทําวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้ กับจํานวน
นักศึกษาทีทําการค้ นคว้ าอิสระ 3 คน ทังนี ให้ นบั รวมนักศึกษาทียังไม่สาํ เร็จ
การศึกษาทังหมดในเวลาเดียวกัน

หลักสูตรทีใช้ เกณฑ์ สกอ.ปี 48


อาจารย์ประจํา 1 คน สามารถเป็ นอาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริ ญญาเอก รวมกันได้ ไม่ เกิน 5 คน ต่ อภาคการศึกษา



หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําทีมีศกั ยภาพพร้ อมทีจะดูแลนักศึกษาได้ มากกว่า 5 คน และมี
ความประสงค์จะให้ อาจารย์ผ้ นู นเป็
ั นอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ กบั นักศึกษามากกว่า 5
คน แต่ทงนี
ั ต้ องไม่ เกิน 10 คน ให้ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยต่ อสภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยตามลําดับ
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การแต่ งตังอาจารย์ ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก และ/หรื อ อาจารย์ ทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ร่วม
ในการแต่งตังอาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์หลัก และ/หรื อ อาจารย์ทปรึ
ี กษา
วิทยานิพนธ์ ร่วม ให้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเป็ นผู้พิจารณา
ให้ ความเห็นชอบการแต่ งตังอาจารย์ ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์ และเสนอต่ อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเพือขอแต่ งตัง

การขอเปลียนแปลงอาจารย์ ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์ หลัก และ/หรื อ
อาจารย์ ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม


ในการขอเปลียนแปลอาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์หลัก และ/หรื อ อาจารย์ทปรึ
ี กษา
วิทยานิพนธ์ ร่วม ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจําสาขาวิชา และต้ องได้ รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
และ
การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)

การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
หมายถึง การสอบวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชา
ทีเกียวข้ อง เพือประเมินว่ านักศึกษามีความสามารถทีจะดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ และ
เป็ นผู้มีสิทธิเสนอขออนุมัติ เค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ในระดับปริ ญญาดุษฎีบัณฑิตได้ ซึง
กําหนดให้ นกั ศึกษาทีเข้ าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2
ต้ องสอบผ่าน โดยจะเป็ นการสอบข้ อเขียน หรื อ การสอบปากเปล่ า หรื อ ทังสองแบบก็ได้
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คุณสมบัตขิ องนักศึกษาและขันตอนการยืนขอสอบวัดคุณสมบัติ

หลักสูตรปริ ญญาเอก แบบ 1


ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาทัวไป และประธานหลักสูตร



ไม่มีสถานสภาพพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา

หลักสูตรปริ ญญาเอกแบบ 2


ต้ องลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาต่ าง ๆ ครบถ้ วนตามหลักสูตร โดยสอบผ่ านกระบวน
วิชาบังคับทุกรายวิชาได้ ลาํ ดับขันไม่ ตาว่
ํ าB



ไม่มีสถานภาพพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา

ขันตอนการยืนขอสอบวัดคุณสมบัติ
ให้ นกั ศึกษายืนคําร้ องขอสอบวัดคุณสมบัติ (บว.26) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ทีปรึกษาทัวไป และประธานหลักสูตร
ุ สมบัติ
 ให้ ประธานหลักสูตรจัดส่งแบบขอสอบวัดคุณสมบัติ พร้ อมรายชือนักศึกษาทีมีคณ
ครบถ้ วนต่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเพือขอให้ ดาํ เนินการจัดสอบ
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การดําเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ
บัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ โดยจัดภาคเรี ยนละ 1
ครัง (ก่ อนเปิ ดภาคเรียนแต่ ละภาคเรียน) ในกรณีทีจําเป็ นอาจจัดการสอบในภาคฤดูร้อนได้ โดยมี
ขันตอน ดังต่อไปนี
 ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องนักศึกษา
 จัดทําประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบพร้ อมกําหนดวัน-เวลา และสถานทีในการสอบ
 จัดทําคําสังแต่งตังคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ซึงประกอบด้ วย
1. คณะกรรมการออกข้ อสอบและตรวจข้ อสอบ (เสนอรายชือโดยหลักสูตร)
2. คณะกรรมการคัดเลือกข้ อสอบ
3. คณะกรรมการจัดทําข้ อสอบ
4. คณะกรรมการกํากับการสอบ
5. คณะกรรมการรายงานผลการสอบ

การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ


ผ่าน



ไม่ผา่ น นักศึกษาทีสอบครังแรกไม่ผา่ น มีสิทธิสอบแก้ ตวั ได้ อีก 1 ครัง โดยต้ องยืน
คําร้ องขอสอบใหม่ตอ่ บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 2 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผล
สอบ สําหรับการกําหนดวันสอบครังที 2 ให้ เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิต โดย
ค่าธรรมเนียมในการสอบแก้ ตวั ครังที 2 ให้ เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
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การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

หมายถึง การสอบเพือประเมินความรู้ ในแนวกว้ าง เพือวัดความสามารถใน
การผสมผสานแนวคิดและนําความรู้ไปใช้ แก้ ปัญหาของนักศึกษาในสาขาวิชาเอก
เฉพาะและสาขาวิชาทีเกียวข้ อง ซึงกําหนดให้ นกั ศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
แผน ข ต้ องสอบผ่ าน โดยเป็ นการสอบข้ อเขียน หรื อการสอบปากเปล่ า หรื อ การสอบ
ทังสองแบบก็ได้

คุณสมบัตขิ องนักศึกษาในยืนขอสอบประมวลความรู้


ต้ องลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาต่ าง ๆ ครบถ้ วนตามหลักสูตร โดยสอบ
ผ่ านกระบวนวิชาบังคับทุกรายวิชาได้ ลาํ ดับขันไม่ ตากว่
ํ า B และ



ไม่มีสถานภาพพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา
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ขันตอนการยืนขอสอบประมวลความรู้
ให้ นกั ศึกษายืนคําร้ องขอสอบประมวลความรู้ (บว.26) โดยผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ทปรึ
ี กษาทัวไปและประธานหลักสูตร
 ให้ ประธานหลักสูตรจัดส่งแบบขอสอบประมวลความรู้ พร้ อมรายชือนักศึกษา
ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนต่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย เพือขอให้ ดําเนินการจัดสอบ


การดําเนินการจัดสอบประมวลความรู้
บัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบประมวลความรู้ โดยจัด
ภาคเรียนละ 1 ครัง (ก่ อนเปิ ดภาคเรียนแต่ ละภาคเรี ยน) ในกรณีทีจําเป็ นอาจ
จัดการสอบในภาคฤดูร้อนได้ โดยให้ มีขนตอน
ั
ดังต่อไปนี
 ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา
ิ ธิสอบพร้ อมกําหนดวัน-เวลา และสถานทีในการสอบ
 จัดทําประกาศรายชือผู้มีสท
 จัดทําคําสังแต่งตังคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ซึงประกอบด้ วย
1. คณะกรรมการออกข้ อสอบและตรวจข้ อสอบ (เสนอรายชือโดยหลักสูตร)
2. คณะกรรมการคัดเลือกข้ อสอบ
3. คณะกรรมการจัดทําข้ อสอบ
4. คณะกรรมการกํากับการสอบ
5. คณะกรรมการรายงานผลการสอบ
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การประเมินผลการสอบประมวลความรู้


ผ่าน



ไม่ผา่ น นักศึกษาทีสอบครังแรกไม่ผา่ น มีสิทธิสอบแก้ ตวั ได้ อีก 1 ครัง โดยต้ องยืน
คําร้ องขอสอบใหม่ตอ่ บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 2 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผล
สอบ สําหรับการกําหนดวันสอบครังที 2 ให้ เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิต โดย
ค่าธรรมเนียมในการสอบแก้ ตวั ครังที 2 ให้ เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /
การสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์
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การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ : คุณสมบัตขิ องนักศึกษา
(หลักสูตรปริ ญญาโท)
1. นักศึกษา
1.1 แผน ก แบบ ก1
ให้ อยูใ่ นเงือนไขของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา
1.2 แผน ก แบบ ก2
สอบผ่านรายวิชา (Course) มาแล้ วไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต หรื อ
วิชา (Module) ไมน้ อยกว่า 15 หน่วยกิต

ชุด

2. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สําหรับหลักสูตรที
กําหนดให้ สอบประมวลความรู้

3. ลงทะเบียนเรี ยนวิทยานิพนธ์
4. ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้ โปรแกรมอักขราวิสทุ ธิ ซึง
อนุโลมให้ มีการซํากันได้ ไม่เกินร้ อยละ 30 ทังนีหากเกินร้ อยละ 30 ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของ
อาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์หลัก แต่ไม่ให้ เกินร้ อยละ 35
5. ได้ รับการแต่งตังอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ ว
6. ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ ยืนขอสอบได้
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การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ : คุณสมบัตขิ องนักศึกษา
(หลักสูตรปริ ญญาเอก)
1. นักศึกษา
1.1 แบบ 1
สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) แล้ ว
1.2 แบบ 2
1.2.1 สอบผ่านรายวิชา (Course) หรือ ชุดวิชา (Module) ครบถ้ วนตามข้ อกําหนดของ
หลักสูตรและ
1.2.2 สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) แล้ ว

2. ลงทะเบียนเรี ยนวิทยานิพนธ์
3. ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้ โปรแกรมอักขราวิสทุ ธิ ซึง
อนุโลมให้ มีการซํากันได้ ไม่เกินร้ อยละ 30 ทังนีหากเกินร้ อยละ 30 ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของ
อาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์หลัก แต่ไม่ให้ เกินร้ อยละ 35
4. ได้ รับการแต่งตังอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ/หรื อคณะกรรมการทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ แล้ ว
5. ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ/หรื อคณะกรรมการ
ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ ขอสอบได้
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ขันตอนในการยืนเสนอขอสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
นักศึกษาทีมีคุณสมบัติครบถ้ วนสําหรับการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ จะต้ องยืน
เอกสารต่ อไปนีต่ อบัณฑิตวิทยาลัยในการเสนอขอสอบ
 คําร้ องขอสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ (บว.05)


เค้ าโครงวิทยานิพนธ์ซงต้
ึ องมีสว่ นประกอบและรูปแบบตามทีกําหนดในคูม่ ือการเขียน
วิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระทีจัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยต้ องส่งก่อนวันสอบ
อย่างน้ อย 10 วันทําการ

จํานวน และองค์ ประกอบของคณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์


อาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์หลัก จํานวน 1 คน เป็ นประธานกรรมการสอบ



อาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) จํานวน 1 คน เป็ นกรรมการ



ผู้ทรงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญด้ านระเบียบวิธีวจิ ยั และ/หรื อสถิติทเกี
ี ยวข้ องกับ
วิทยานิพนธ์ จํานวน 1 คน เป็ นกรรมการ



ผู้ทรงคุณวุมิเฉพาะด้ าน จํานวน 1 คน เป็ นกรรมการ



กรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน
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การดําเนินการจัดสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ โดยมี
ขันตอน ดังต่อไปนี
ื
พร้ อมทังตรวจสอบส่ วนประกอบและรูปแบบ
 ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ยนเสนอขอสอบ
ของเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
ุ ธิ
 ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้ โปรแกรมอักขราวิสท
 จัดทําคําสังแต่ งตังคณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ นัดหมายคณะกรรมการ
และออกหนังสือเชิญ
 ส่ งเล่ มเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ให้ คณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ทกุ ท่านอ่าน
ก่อนวันสอบ อย่างน้ อย 7 วันทําการ
 กําหนดวัน-เวลา และสถานทีสอบ โดยจัดทําเป็ นประกาศ และปิ ดประกาศไว้ ให้ ทราบ
โดยทัวกัน

หมายเหตุ
 การดําเนินการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นการสอบแบบเปิ ด ซึงนักศึกษาและผู้สนใจ
ทัวไปสามารถเข้ าร่วมรับฟั งได้ ตามกําหนดเวลาและสถานทีทีบัณฑิตวิทยาลัยได้ ระบุใน
ประกาศรายชือ ผู้มีสทิ ธิสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบถือว่ าเป็ นการสอบปากเปล่ า
ระหว่ างนักศึกษากับคณะกรรมการสอบ นธ์และกําหนดวันสอบ ทัเลขานุการ
คณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ รู ่ วมรับฟั งทราบว่ า ไม่ มีสิทธิ
ซักถามปั ญหาใดๆ ขณะทีดําเนินการสอบ


ในวันสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต้ องมีจาํ นวนประธานและกรรมการสอบรวมกันไม่
น้ อยกว่ า 3 คน จึงจะถือว่าการสอบนันมีผลสมบูรณ์ ถ้ ามีจํานวนประธานและกรรมการไม่
ครบ ให้ เลือนการสอบในครังนันออกไป
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การตัดสินผลการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
ผลการตัดสิน
ผ่าน

ความหมาย
นักศึกษาได้ รับการอนุมตั ิหวั ข้ อวิทยานิพนธ์และสามารถดําเนินการทําวิจยั ได้

ผ่านโดยต้ องแก้ ไข

นักศึกษาต้ องปรับแก้ ไขหัวข้ อ และ/หรื อเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ตามมติของคณะกรรมการสอบเค้ าโครง
วิทยานิพนธ์ และจัดส่งให้ กบั บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วันหลังจากวันสอบ

ไม่ผ่าน

นักศึกษาไม่ได้ รับอนุมตั ิหวั ข้ อวิทยานิพนธ์ และต้ องยืนคําร้ องขอสอบใหม่ โดยนักศึกษาทีสอบไม่ผ่าน
มีสิทธิสอบแก้ ตัวได้ อีก 1 ครั ง โดยต้ องยืนคําร้ องขอสอบใหม่ต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ประจําสาขาวิชา
การสอบแก้ ตวั ต้ องสอบให้ เสร็ จสินภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบครั งแรก
นัก ศึกษาทีสอบไม่ผ่านการสอบเค้ าโครงวิ ท ยานิ พนธ์ ภ ายในเวลาทีกํ าหนด ให้ พ้น สภาพการเป็ น
นักศึกษา เว้ นแต่มีเหตุอันจําเป็ น และสมควร คณะกรรมการบริ ห ารหลักสูตรประจําสาขาวิชาอาจ
ขยายกําหนดเวลาต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษาได้

การสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ : คุณสมบัติของนักศึกษา
(หลักสูตรปริ ญญาโท)


สอบผ่ านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ทีกําหนดให้ สอบประมวลความรู้



ได้ รับอนุมตั ิผลการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ เป็ น “ผ่ าน”



สอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามจํานวนหน่วยกิตทีกําหนด และได้ แต้ มเฉลียสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ ตากว่
ํ า 3.00 สําหรับปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2



ทําวิทยานิพนธ์ เสร็ จสมบูรณ์ เป็ นรูปเล่ ม โดยวิทยานิพนธ์ ต้องมีเนือหางานวิจยั มีคณ
ุ ภาพ
เพียงพอ มีการดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจยั มีบทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ มี
ส่วนประกอบและรู ปแบบการจัดทําตรงตามรูปแบบทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคูม่ อื การทํา
วิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระทีจัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัยทีบังคับใช้ ในขณะนัน
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ผ่ านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้ โปรแกรม อักขราวิสทุ ธิ
ซึงอนุโลมให้ มีการซํากันได้ ไม่เกินร้ อยละ 30 ทังนีหากเกินร้ อยละ 30 ให้ อยูใ่ นดุลย
พินิจของอาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์หลัก แต่ไม่ให้ เกินร้ อยละ 35



สอบผ่ านความรู้ ภาษาอังกฤษตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ทบัี ณฑิตวิทยาลัยกําหนด



สอบผ่ านความรู้ คอมพิวเตอร์ ตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ทบัี ณฑิตวิทยาลัยกําหนด

ผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อส่ วนหนึงของวิทยานิพนธ์ ได้ รับการตีพมิ พ์ หรือได้ รับ
การตอบรับให้ ตีพิมพ์ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
 ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/คณะกรรมการทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ให้ ทําการสอบ


การสอบวิทยานิพนธ์ : คุณสมบัติของนักศึกษา
(หลักสูตรปริ ญญาเอก)


สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)



ได้ รับอนุมตั ิผลการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์เป็ น “ผ่ าน”



สอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามจํานวนหน่วยกิตทีกําหนด และได้ แต้ มเฉลียสะสมตลอด
หลักสูตรไม่ ตากว่
ํ า 3.00 สําหรับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ ๒



ทําวิทยานิพนธ์ เสร็ จสมบูรณ์ เป็ นรูปเล่ ม โดยวิทยานิพนธ์ ต้องมีเนือหางานวิจยั มีคณ
ุ ภาพ
เพียงพอ มีการดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจยั มีบทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีสว่ นประกอบและรูปแบบการจัดทําตรงตามรูปแบบที
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคูม่ ือการทําวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระทีจัดทําโดยบัณฑิต
วิทยาลัยทีบังคับใช้ ในขณะนัน
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ผ่ านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้ โปรแกรม อักขราวิสทุ ธิ
ซึงอนุโลมให้ มีการซํากันได้ ไม่เกินร้ อยละ 30 ทังนีหากเกินร้ อยละ 30 ให้ อยูใ่ นดุลย
พินิจของอาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์หลัก แต่ไม่ให้ เกินร้ อยละ 35
 สอบผ่ านความรู้ ภาษาอังกฤษ หรื อผ่านการเทียบความรู้ภาษาอังกฤษตามเงือนไข
และหลักเกณฑ์ทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ี ณฑิตวิทยาลัยกําหนด
 สอบผ่ านความรู้ คอมพิวเตอร์ ตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ทบั
 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ ได้ รับการตีพิมพ์ หรื อได้ รับการ
ตอบรับให้ ตีพิมพ์ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
 ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/คณะกรรมการทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ให้ ทําการสอบ


เกณฑ์ การวัดความรู้ ภาษาอังกฤษ : ระดับปริ ญญาโท
ให้ ใช้ เกณฑ์ ใด เกณฑ์ หนึง ดังต่ อไปนี
1. ผลการสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาทีมีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตังแต่วนั สอบ
จากสถาบันทีมีการทดสอบ ดังนี
- TOEFL (Paper Based) ไม่ตํากว่า 450 คะแนน
- TOEFL (Computer Based) ไม่ตํากว่า 133 คะแนน
- TOEFL (Internet Based) ไม่ตํากว่า 46 คะแนน
- IELTS (Academic Module) ไม่ตํากว่า 4 คะแนน
- TU-GET (1,000 คะแนน) ไม่ตํากว่า 500 คะแนน
- CU-TEP (120 คะแนน)
ไม่ตํากว่า 60 คะแนน
- SSRU-TEP (100 คะแนน) ไม่ตํากว่า 65 คะแนน หรื อ
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2. ผลการเรี ยนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้ ระดับ
คะแนนได้ ไม่ตํากว่า B หรื อ S หรื อ รายวิชาเทียบเท่าอืนทีคณะกรรมการอํานวยบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นชอบเป็ นราย ๆ ไป หรื อ
3. ผลการอบรมให้ สอบผ่าน รวม 3 หลักสูตร ทีจัดโดยสถาบันสร้ างสรรค์และส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต (สสสร.)
3.1 TOEFL Reading Skill & Strategies และ
3.2 TOEFL Structure Skill & Strategies และ
3.3 Intermediate Listening & Speaking Skills

เกณฑ์ การวัดความรู้ ภาษาอังกฤษ : ระดับปริ ญญาเอก
ให้ ใช้ เกณฑ์ ใด เกณฑ์ หนึง ดังต่ อไปนี
1 ผลการสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาทีมีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตังแต่วนั สอบจาก สถาบันทีมีการ
ทดสอบ ดังนี
- TOEFL (Paper Based)

ไม่ตากว่
ํ า 500 คะแนน

- TOEFL (Computer Based) ไม่ตากว่
ํ า 173 คะแนน
- TOEFL (Internet Based)

ไม่ตากว่
ํ า 60 คะแนน

- IELTS (Academic Module) ไม่ตากว่
ํ า 5 คะแนน
- TU-GET (1,000 คะแนน)

ไม่ตากว่
ํ า 550 คะแนน

- CU-TEP (120 คะแนน)

ไม่ตากว่
ํ า 70 คะแนน

- SSRU-TEP (100 คะแนน)

ไม่ตากว่
ํ า 70 คะแนน
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2. ผลการอบรมให้ สอบผ่าน รวม 3 หลักสูตร ทีจัดโดยสถาบันสร้ างสรรค์และส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต (สสสร.)
2.1 TOEFL Reading Skill & Strategies และ
2.2 TOEFL Structure Skill & Strategies และ
2.3 Intermediate Listening & Speaking Skills
3 สําเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาโท หรื อ เทียบเท่าขึนไป จากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ ทีสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนรับรอง เฉพาะในประเทศทีใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลาง (First Language) อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศ
สหราชอาณาจักร ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และ ประเทศนิวซีแลนด์ โดย
สําเร็จการศึกษาไม่ เกิน 3 ปี นับจากวันทีเริมเข้ าศึกษา

เกณฑ์ การวัดความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ : ระดับปริ ญญาโทและ
ปริญญาเอก
ให้ ใช้ เกณฑ์ ใดเกณฑ์ หนึง ดังต่ อไปนี
1. มีผลการสอบจากสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต และปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต กําหนดเกณฑ์ให้ ผ้ สู อบผ่าน ต้ องมีคะแนนสอบ
ไม่ตํากว่าร้ อยละ 60 หรือ
2. มีผลการเรียนและต้ องสอบผ่านในระดับไม่ตํากว่า B หรื อ ระดับคะแนน S ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทีกําหนดในหลักสูตรนัน ๆ หรือรายวิชาเทียบเท่าอืน
ทีคณะกรรมการอํา นวยการ บัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ หรื อ
3. เข้ ารับการอบรมเตรี ยมการสอบได้ ตามปฏิทินของสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีระยะเวลาการอบรม 12 ชัวโมง
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การตีพิมพ์ /เผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อ ส่ วนหนึงของวิทยานิพนธ์
(หลักสูตรปริญญาโท)
แผน ก แบบ ก1


ผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อ ส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรื อ ได้ รับ
การยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรื อ ระดับนานาชาติทมีี คณ
ุ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ โดยจะต้ องอยูใ่ นฐานข้ อมูลในระดับไม่ ตากว่
ํ าฐานข้ อมูล
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 2 และวารสารดังกล่าวต้ องไม่อยู่ใน
Beall’s List จํานวน 1 เรือง

แผน ก แบบ ก2


ผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อ ส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรื อ ได้ รับ
การยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรื อ ระดับนานาชาติทมีี คณ
ุ ภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ โดยจะต้ องอยูใ่ นฐานข้ อมูลในระดับ
ไม่ ตากว่
ํ าฐานข้ อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 2 และ
วารสารดังกล่าวต้ องไม่อยูใ่ น Beall’s List จํานวน 1 เรือง
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การตีพิมพ์ /เผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อ ส่ วนหนึงของวิทยานิพนธ์
(หลักสูตรปริญญาเอก)
แบบ 1


ผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อ ส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรื อ ได้ รับ
การยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรื อ ระดับนานาชาติทมีี คณ
ุ ภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ โดยจะต้ องอยูใ่ นฐานข้ อมูลในระดับ
ไม่ ตากว่
ํ าฐานข้ อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 และ
วารสารดังกล่าวต้ องไม่อยูใ่ น Beall’s List จํานวน 2 เรือง (สําหรับหลักสูตรทีใช้
เกณฑ์ สกอ. ปี 48 ให้ มีจาํ นวน 1 เรือง)

แบบ 2


ผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อ ส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรื อ ได้ รับ
การยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรื อ ระดับนานาชาติทมีี คณ
ุ ภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ โดยจะต้ องอยูใ่ นฐานข้ อมูลในระดับ
ไม่ ตากว่
ํ าฐานข้ อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 และ
วารสารดังกล่าวต้ องไม่อยูใ่ น Beall’s List จํานวน 1 เรือง
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นโยบายของมหาวิทยาลัยเกียวกับการยกระดับการวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตังแต่ภาคเรียนที 2/2560 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะต้ องจัดทําและเผยพร่
บทความวิจยั /บทความวิชาการเพิมอีก 1 เรื อง
 นักศึกษาระดับปริ ญญาโท
แผน ข – บทความวิจยั (จากการค้ นคว้ าอิสระ) 1 เรื อง ทีเผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการ (เพือขอสําเร็ จการศึกษา)
บทความวิจยั หรื อ บทความวิชาการ 1 เรื อง ทีเผยแพร่ ในงานประชุมวิชาการ
หรื อ ตีพิมพ์ในวารสาร


นักศึกษาระดับปริญญาโท
แผน ก – บทความวิจยั (จากวิทยานิพนธ์) 1 เรื อง ทีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ อย่างน้ อย
ในฐาน TCI 2 (เพือขอสําเร็ จการศึกษา)
บทความวิจยั หรื อ บทความวิชาการ 1 เรื อง ทีเผยแพร่ ในงานประชุมวิชาการ หรื อ
ตีพิมพ์ในวารสาร



นักศึกษาระดับปริญญาเอก
บทความวิจยั (จากวิทยานิพนธ์) 1 เรื อง ทีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ อย่างน้ อย
ในฐาน TCI 1 (เพือขอสําเร็ จการศึกษา)
บทความวิจยั หรื อ บทความวิชาการ 1 เรื อง ทีเผยแพร่ ในงานประชุมวิชาการ หรื อ
ตีพิมพ์ในวารสาร
(บทความใดบทความหนึงต้ องเป็ นภาษาอังกฤษ)
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ขันตอนในการยืนเสนอขอสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์

ให้ นักศึกษาทีมีคุณสมบัติครบถ้ วนสําหรับการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ ยืน
เอกสารต่ อไปนีต่ อบัณฑิตวิทยาลัยในการเสนอขอสอบ


คําร้ องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (บว.08)



วิทยานิพนธ์ ซงต้
ึ องมีสว่ นประกอบและรูปแบบตามทีกําหนดในคูม่ อื การเขียน
วิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระทีจัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยต้ องส่ งก่ อนวัน
สอบอย่ างน้ อย 10 วันทําการ

จํานวน และองค์ ประกอบของคณะกรรมการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์



ประธานกรรมการ 1 คน แต่งตังจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยการเสนอจาก
บัณฑิตวิทยาลัย



อาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์หลัก และ/หรื ออาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
เป็ นกรรมการ



ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้ านซึงเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทีเกียวข้ องกับ
วิทยานิพนธ์ จํานวน 1 คน เป็ นกรรมการ โดยได้ รับการเสนอจากบัณฑิตวิทยาลัย



กรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน
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คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์
(หลักสูตรปริ ญญาโท)
กรณีอาจารย์ ประจําหลักสูตร


มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า หรื อ ขันตําปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่าทีมีตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และ



มีผลงานทางวิชาการทีไม่ใช่สว่ นหนึงของการศึกษาเพือรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทาง
วิชาการทีได้ รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดในการพิจารณาแต่งตังให้ บคุ คลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้ อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้ อย 1 รายการ
ต้ องเป็ นผลงานวิจยั

กรณีผ้ ทู รงคุณวุฒภิ ายนอก


มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก หรื อ เทียบเท่า และ



มีผลงานทางวิชาการทีได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีมีชืออยูใ่ นฐานข้ อมูลทีเป็ น
ทียอมรับในระดับชาติ ซึงตรงหรื อสัมพันธ์ กบั หัวข้ อวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 10
เรือง
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หมายเหตุ
ู รงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคณ
ุ วุฒิและผลงานทางวิชาการตามทีกําหนดข้ างต้ น จะต้ อง
 กรณีผ้ ท
เป็ นผู้มีความรู้ ความเชียวชาญและมีประสบการณ์สงู เป็ นทียอมรับ ซึงตรงหรื อสัมพันธ์กบั
หัวข้ อวิทยานิพนธ์ โดยการแต่งตังต้ องผ่ านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และ
แจ้ งให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
 สําหรับหลักสูตรทีใช้ เกณฑ์ สกอ. ปี 48 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจมีจํานวนผลงานทาง
วิชาการทีได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีมีชืออยูใ่ นฐานข้ อมูลทีเป็ นทียอมรับใน
ระดับชาติ ไม่ถึงตามเกณฑ์ข้างต้ นได้
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีได้ รับการเสนอเป็ นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ซึงยังไม่เคยมี
ประวัติเป็ นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์มาก่อนให้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ประจําสาขาวิชาเสนอศักยภาพมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพือพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบแต่ งตังในทีประชุมคณะอนุ กรรมการกลันกรองคุณสมบัติ

คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์
(หลักสูตรปริ ญญาเอก)
กรณีอาจารย์ ประจําหลักสูตร


มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า หรื อ ขันตําปริ ญญาโท หรื อ เทียบเท่าทีมีตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และ



มีผลงานทางวิชาการทีไม่ใช่สว่ นหนึงของการศึกษาเพือรับปริ ญญา และเป็ นผลงาน
ทางวิชาการทีได้ รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในการพิจารณาแต่งตังให้
บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้ อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่าง
น้ อย 1 รายการต้ องเป็ นผลงานวิจยั
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กรณีผ้ ทู รงคุณวุฒภิ ายนอก


มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก หรื อ เทียบเท่า และ



มีผลงานทางวิชาการทีได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีมีชืออยูใ่ นฐานข้ อมูลทีเป็ น
ทียอมรับในระดับนานาชาติ ซึงตรงหรื อสัมพันธ์ กบั หัวข้ อวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า
5 เรือง

หมายเหตุ


กรณีผ้ ทู รงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคณ
ุ วุฒิและผลงานทางวิชาการตามทีกําหนดข้ างต้ น จะต้ อง
เป็ นผู้มีความรู้ ความเชียวชาญและมีประสบการณ์สงู มาก เป็ นทียอมรับ ซึงตรงหรื อ สัมพันธ์
กับหัวข้ อวิทยานิพนธ์ โดยการแต่งตังต้ องผ่ านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้ งให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ



สําหรับหลักสูตรทีใช้ เกณฑ์ สกอ. ปี 48 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอาจมีจํานวนผลงานทาง
วิชาการทีได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีมีชืออยูใ่ นฐานข้ อมูลทีเป็ นทียอมรับในระดับ
นานาชาติไม่ถึงตามเกณฑ์ข้างต้ นได้



ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีได้ รับการเสนอเป็ นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ซึงยังไม่เคยมี
ประวัติเป็ นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์มาก่อนให้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ประจําสาขาวิชาเสนอศักยภาพมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพือพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบแต่ งตังในทีประชุมคณะอนุ กรรมการกลันกรองคุณสมบัติ
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การดําเนินการจัดสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยมี
ขันตอน ดังต่อไปนี
 ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ยนเสนอขอสอบ
ื
พร้ อมทังเล่ มวิทยานิพนธ์ ทเสร็
ี จสมบูรณ์ และ
หลักฐานการตีพมิ พ์ /เผยแพร่ หรือการได้ รับการตอบรับให้ ตีพิมพ์ /เผยแพร่
ุ ธิ
 ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้ โปรแกรมอักขราวิสท
 จัดทําคําสังแต่ งตังคณะกรรมการสอบป้ องกันโครงวิทยานิพนธ์ นัดหมาย
คณะกรรมการ และออกหนังสือเชิญ
 ส่ งเล่ มวิทยานิพนธ์ ให้ คณะกรรมการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ ทกุ ท่านอ่านก่อนวันสอบ
อย่างน้ อย ๗ วันทําการ
 กําหนดวัน-เวลา และสถานทีสอบ โดยจัดทําเป็ นประกาศ และปิ ดประกาศไว้ ให้ ทราบ
โดยทัวกัน

หมายเหตุ


การดําเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้ เป็ นการสอบแบบเปิ ด ซึงนักศึกษาและผู้สนใจทัวไป
สามารถเข้ าร่ วมรับฟังได้ ตามกําหนดเวลาและสถานทีทีบัณฑิตวิทยาลัยได้ ระบุในประกาศรายชือ ผู้มี
สิทธิสอบ ป้องกันวิทยานิพนธ์และกําหนดวันสอบ ทังนีการสอบถือว่ าเป็ นการสอบปากเปล่ า
ระหว่ างนักศึกษากับคณะกรรมการสอบ เลขานุการคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ รู ่ วมรับฟั งทราบว่ า ไม่ มีสิทธิซักถามปั ญหาใดๆ ขณะทีดําเนินการสอบ



กําหนดระยะเวลาในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
- ระดับปริ ญญาโทควรใช้ เวลาไม่ เกิน 3 ชัวโมง

ชัวโมง

- ระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตอาจให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ แต่ ไม่ เกิน 6
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กําหนดให้ คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ชดุ เดียวกัน สามารถทําการสอบนักศึกษา
ได้
- ไม่เกิน 3 คน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และ
- ไม่เกิน 2 คน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก



เมือการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ เสร็จสินแล้ ว ให้ คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติตดั สินผลการสอบ โดยให้ ประธานและกรรมการสอบ
มีเสียงคนละ 1 เสียง ยกเว้ นกรณีของอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วมให้ นบั รวมกันเป็ น 1 เสียง โดยให้ ถือเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ในการ
วินิจฉัย ในกรณีทมีี คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานกรรมการสอบเป็ นผู้วินิจฉัยชีขาด

การตัดสินผลการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์
ผลการตัดสิน
ผ่ าน

ผ่ านโดยต้ อง
แก้ ไข

ไม่ ผ่าน

ความหมาย
นัก ศึก ษาสามารถแสดงผลรายงานวิท ยานิ พ นธ์ แ ละตอบข้ อ ซัก ถามได้ เ ป็ น ที พอใจ
ของคณะกรรมการสอบ ไม่ต้องมีการแก้ ไขหรื อเพิมเติมสาระสําคัญ นักศึกษาสามารถ
จัดทําเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ ทนั ที
นักศึกษายังไม่สามารถแสดงผลรายงานวิทยานิพนธ์ หรื อ ตอบข้ อซักถามให้ เป็ นทีพอใจ
ของคณะกรรมการสอบได้ อ ย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบมี ความเห็น ว่าควรให้
แก้ ไขหรื อเพิมเติมสาระสํ าคัญ หรื อวิธีการเรี ยบเรี ยงวิทยานิพนธ์ ตามทีคณะกรรมการ
สอบเสนอแนะไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลรายงานวิทยานิพนธ์ให้ เป็ นทีพอใจของคณะกรรมการสอบ
และ/หรื อไม่ส ามารถตอบข้ อ ซัก ถามของคณะกรรมการสอบได้ ซึงเป็ นการแสดงว่ า
นักศึกษาผู้นนไม่
ั มีความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ถงึ สาระของวิทยานิพนธ์ และ/หรื อวิธีการทํา
วิจยั ทีตนได้ ทํา
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แนวปฏิบัตใิ นการตรวจสอบความถูกต้ องของภาษาอังกฤษ
ของบทคัดย่ อวิทยานิพนธ์ สาํ หรับหลักสูตรเอก


ยืนแบบคําร้ องขอรั บการตรวจสอบความถูกต้ องของภาษาอังกฤษของ
บทคัดย่ อต่ อบัณฑิตวิทยาลัย (บว.35) โดยนักศึกษาจะต้ องแนบบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ และบทคัดย่อภาษาไทย (ความยาวประมาณ 300-500 คํา)



บัณฑิตวิทยาลัยจัดส่ งบทคัดย่ อต่ อผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านภาษาอังกฤษเพือ
ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้ องของภาษาอังกฤษ ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันที
ได้ รับคําร้ องจากนักศึกษา



ผู้ทรงคุณวุฒดิ าํ เนินการตรวจสอบความถูกต้ องของภาษาอังกฤษของบทคัดย่ อ
และให้ คาํ แนะนําในการแก้ ไข



ให้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัยส่งบทคัดย่อให้ กบั นักศึกษาเพือดําเนินการแก้ ไข



นักศึกษาดําเนินการแก้ ไขบทคัดย่อตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ



บัณฑิตวิทยาลัยให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒลิ งนามรับรองความถูกต้ อง
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ขันตอนในการเสนอบทคัดย่ อวิทยานิพนธ์ เพือขอสําเร็จการศึกษา (เดิม)

สอบผ่านป้ องกัน
วิทยานิ พนธ์

เสนอต่อคณะกรรมการ
อํานวยการบัณฑิต
วิทยาลัย

คณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ

ขันตอนในการเสนอบทคัดย่ อวิทยานิพนธ์ เพือขอสําเร็จการศึกษา
(เริม ภาคเรี ยนที 1/2561)

เสนอต่อคณะกรรมการ
อํานวยการบัณฑิต
วิทยาลัย

สอบป้องกันวิทยานิ พนธ์

คณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ
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แนวทางในการเขียนบทคัดย่ อภาษาอังกฤษ

1. หัวข้ อของวิทยานิพนธ์สามารถมี Article (a, an, the) ได้ ตามความ
เหมาะสมของรู ปประโยค
2. มีคําสําคัญ อย่างน้ อย 3 คํา
3. ควรใช้ รูป Past tense ในการเขียนบทคัดย่อ ยกเว้ นในกรณีทีผลการวิจยั
เป็ นสิงทีเป็ นจริงเสมอ เช่น คําสอนทางศาสนา เป็ นต้ น รวมถึงในส่วนของ
ความเป็ นมา ความสําคัญของงานวิจยั และองค์ความรู้ ของงานวิจยั /การนํา
งานวิจยั ไปประยุกต์ใช้

4. บทคัดย่อจะต้ องประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบทีสําคัญ ได้ แก่
4.1 ความเป็ นมา หรื อ ความสําคัญของงานวิจยั (Background/Significance)
4.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจยั (Objective)
4.3 วิธีการวิจยั (Methodology) ซึงต้ องระบุระเบียบวิธีวิจยั กลุม่ ตัวอย่าง จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
วิธีการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง เกณฑ์ในการกําหนดกลุม่ ตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
4.4 ผลของการวิจยั (Findings)
4.5 องค์ความรู้ ใหม่/การนํางานวิจยั ไปประยุกต์ใช้ (Contributions)
5. จํานวนคําทีใช้ ในการเขียนบทคัดย่อ คือ ประมาณ 300-500 คํา
6. เขียนบทคัดย่อให้ อยูภ่ ายในหนึงย่อหน้ า
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การสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ/
การสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์

คุณสมบัตขิ องนักศึกษาในการยืนเสนอขอสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ
(สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผนข)


ต้ องสอบผ่านรายวิชา (Course) มาแล้ วไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต หรื อ ชุดวิชา (Module) ไม่น้อย
กว่า 15 หน่วยกิต



ต้ องสอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)



ลงทะเบียนเรี ยนการค้ นคว้ าอิสระ



ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้ โปรแกรม อักขราวิสทุ ธิ ซึงอนุโลมให้ มี
การซํากันได้ ไม่เกินร้ อยละ 30 ทังนีหากเกินร้ อยละ 30 ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ทปรึ
ี กษา
วิทยานิพนธ์ หลัก แต่ไม่ให้ เกินร้ อยละ 35
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ได้ รับการแต่งตังอาจารย์ทปรึ
ี กษาการค้ นคว้ าอิสระแล้ ว



ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระให้ เสนอเค้ าโครง
การค้ นคว้ าอิสระได้

ขันตอนในการยืนเสนอขอสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ


นักศึกษาเสนอเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระต่ออาจารย์ทปรึ
ี กษาการค้ นคว้ าอิสระเพือขอ
ความเห็นชอบ



เมืออาจารย์ทีปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ อาจารย์ทปรึ
ี กษาเสนอ
หัวข้ อการค้ นคว้ าอิสระเพือขออนุมตั จิ ากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประจํา
สาขาวิชา



ประธานกรรมการบริ หารหลักสูตรประจําสาขาวิชาแจ้ งหัวข้ อการค้ นคว้ าอิสระทีได้ รับ
การอนุมตั ิแล้ วต่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยทราบ



บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศหัวข้ อ การค้ นคว้ าอิสระ ชือผู้ทําการค้ นคว้ าอิสระ
พร้ อมทังรายชืออาจารย์ทปรึ
ี กษาการค้ นคว้ าอิสระ
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ภาระงานทีปรึ กษา


อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ให้ เป็ นอาจารย์ทปรึ
ี กษาการค้ นคว้ าอิสระได้ ไม่ เกิน 15
คนต่ อภาคการศึกษา หากเป็ นอาจารย์ทีปรึกษาทังวิทยานิพนธ์และการค้ นคว้ าอิสระ
ให้ คิดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาทีทําวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้ กบั จํานวนนักศึกษาที
ค้ นคว้ าอิสระ 3 คน แต่ทงนี
ั รวมแล้ วต้ องไม่ เกิน 15 คนต่ อภาคการศึกษา

คุณสมบัตขิ องนักศึกษาในการยืนเรื องขอสอบป้ องกันการค้ นคว้ าอิสระ



สอบผ่ านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)



สอบผ่ านรายวิชาต่ างๆ ครบตามจํานวนหน่วยกิตทีกําหนด และได้ แต้ มเฉลียสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่ ตากว่
ํ า 3.00



ทําการค้ นคว้ าอิสระเสร็จสมบูรณ์ เป็ นรูปเล่ ม โดยการค้ นคว้ าอิสระต้ องมีเนือหา
งานวิจยั ทีมีคณ
ุ ภาพเพียงพอ มีการดําเนินการตามระเบียบวิธีวจิ ยั มีบทคัดย่อ
ภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีสว่ นประกอบและรู ปแบบการจัดทําตรงตาม
รูปแบบทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคูม่ ือการทําวิทยานิพนธ์และการค้ นคว้ าอิสระที
จัดทําโดย บัณฑิตวิทยาลัยทีบังคับใช้ ในขณะนัน
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ผ่ านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการค้ นคว้ าอิสระ โดยใช้ โปรแกรม
อักขราวิสทุ ธิซึงอนุโลมให้ มีการซํากันได้ ไม่เกินร้ อยละ 30 ทังนีหากเกินร้ อยละ 30 ให้
อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ทีปรึกษา การค้ นคว้ าอิสระ แต่ไม่ให้ เกินร้ อยละ 35



สอบผ่ านความรู้ ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาต่างประเทศตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ที
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด



สอบผ่ านความรู้ คอมพิวเตอร์ ตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ทบัี ณฑิตวิทยาลัยกําหนด



ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระให้ ทําการสอบ

ขันตอนในการยืนเรื องขอสอบป้ องกันการค้ นคว้ าอิสระ
นักศึกษาทีมีคุณสมบัติครบถ้ วนทีประสงค์ จะขอสอบป้ องกันการค้ นคว้ าอิสระ
จะต้ องยืนเอกสารต่ อไปนี ต่ อบัณฑิตวิทยาลัยในการเสนอขอสอบ


คําร้ องขอสอบป้องกันการค้ นคว้ าอิสระ (บว.08)



เล่มรายงานการค้ นคว้ าอิสระทีเสร็ จสมบูรณ์ โดยต้ องส่งก่อนวันสอบอย่างน้ อย 10 วัน
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จํานวน และองค์ ประกอบของคณะกรรมการสอบป้ องกันการค้ นคว้ าอิสระ
1. ประธานกรรมการ 1 คน แต่งตังจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยการเสนอจาก
บัณฑิตวิทยาลัย
2. อาจารย์ทปรึ
ี กษาการค้ นคว้ าอิสระหลัก เป็ นกรรมการ
3. อาจารย์ทปรึ
ี กษาการค้ นคว้ าอิสระร่ วม เป็ นกรรมการ (ถ้ ามี)
4. กรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน

คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบป้ องกันการค้ นคว้ าอิสระ
กรณีอาจารย์ ประจําหลักสูตร
 มีคณ
ุ วุฒปิ ริ ญญาเอก หรื อ เทียบเท่า หรื อ ขันตําปริ ญญาโท หรื อ เทียบเท่าทีมี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
 มีผลงานทางวิชาการทีไม่ใช่ส่วนหนึงของการศึกษาเพือรับปริ ญญา และเป็ นผลงาน
ทางวิชาการทีได้ รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในการพิจารณาแต่งตังให้ บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้ อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้ อย 1
รายการต้ องเป็ นผลงานวิจยั
กรณีผ้ ูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
 มีคณ
ุ วุฒปิ ริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า และ
 มีผลงานทางวิชาการทีได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทีมีชืออยู่ในฐานข้ อมูลทีเป็ นที
ยอมรับในระดับชาติ ซึงตรงหรื อ สัมพันธ์กบั หัวข้ อการค้ นคว้ าอิสระ ไม่ น้อยกว่ า 10 เรื อง

45

12/19/2018

หมายเหตุ


กรณีผ้ ทู รงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคณ
ุ วุฒิและผลงานทางวิชาการตามทีกําหนดข้ างต้ น จะต้ องเป็ น
ผู้มีความรู้ความเชียวชาญและมีประสบการณ์ สูง เป็ นทียอมรั บ ซึงตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้ อ
วิทยานิพนธ์ โดยการแต่ งตังต้ องผ่ านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ



สําหรับหลักสูตรทีใช้ เกณฑ์ สกอ. ปี 48 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจมีจํานวนผลงานทาง
วิชาการทีได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีมีชืออยูใ่ นฐานข้ อมูลทีเป็ นทียอมรับในระดับชาติ ไม่
ถึงตามเกณฑ์ข้างต้ นได้



ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีได้ รับการเสนอเป็ นกรรมการสอบป้องกันการค้ นคว้ าอิสระ ซึง
ยังไม่เคยมีประวัติเป็ นกรรมการสอบป้องกันการค้ นคว้ าอิสระมาก่อนให้ คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชาเสนอศักยภาพมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพือพิจารณาให้
ความเห็นชอบแต่ งตังในทีประชุมคณะอนุกรรมการกลันกรองคุณสมบัติ

การดําเนินการจัดสอบป้ องกันการค้ นคว้ าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบป้ องกันการค้ นคว้ าอิสระ โดย
มีขันตอน ดังต่ อไปนี
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยนเสนอขอสอบ
ื
พร้ อมทังเล่ มรายงานการค้ นคว้ าอิสระทีเสร็ จ
สมบูรณ์ และหลักฐานการตีพิมพ์/เผยแพร่ หรื อ การได้ รับการตอบรับให้ ตีพิมพ์/เผยแพร่
 ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการค้ นคว้ าอิสระ โดยใช้ โปรแกรมอักขราวิสท
ุ ธิ
 จัดทําคําสังแต่ งตังคณะกรรมการสอบป้ องกันการค้ นคว้ าอิสระ นัดหมายคณะกรรมการ และ
ออก หนังสือเชิญ
 ส่ งเล่ มรายงานการค้ นคว้ าอิสระให้ คณะกรรมการสอบป้ องกันการค้ นคว้ าอิสระทุกท่ านอ่าน
ก่อนวันสอบ อย่างน้ อย 7 วันทําการ
 กําหนดวัน-เวลา และสถานทีสอบ โดยจัดทําเป็ นประกาศ และปิ ดประกาศไว้ ให้ ทราบโดยทัว
กัน
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หมายเหตุ
 การดําเนินการสอบเค้ าป้องกันการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นการสอบแบบเปิ ด ซึงนักศึกษาและผู้สนใจ
ทัวไป สามารถเข้ าร่วมรับฟังได้ ตามกําหนดเวลาและสถานทีทีบัณฑิตวิทยาลัยได้ ระบุในประกาศ
รายชือผู้มีสิทธิสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์และกําหนดวันสอบ ทังนีการสอบถือว่าเป็ นการสอบปาก
เปล่ าระหว่ างนักศึกษากับคณะกรรมการสอบ เลขานุการคณะกรรมการสอบป้องกันการคว้ า
อิสระจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูร่วมรับฟั งทราบว่ า ไม่ มีสิทธิซักถามปั ญหาใดๆ ขณะทีดําเนินการสอบ
 กําหนดระยะเวลาในการสอบป้องกันการค้ นคว้ าอิสระแต่ละครัง ไม่ ตากว่
ํ า 1 ชัวโมง 30 นาที
 กําหนดให้ คณะกรรมการสอบป้องกันการค้ นคว้ าอิสระชุดเดียวกัน สามารถทําการสอบนักศึกษาได้
ไม่ เกิน 2 คน ในการสอบวันเดียวกัน
 เมือการสอบป้องกันการค้ นคว้ าอิสระได้ เสร็ จสินแล้ ว ให้ คณะกรรมการสอบป้องกันการค้ นคว้ าอิสระ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติตดั สินผลการสอบ โดยให้ ประธานและกรรมการสอบมีเสียง
คนละ 1 เสียง ยกเว้ นกรณีของอาจารย์ทปรึ
ี กษาการค้ นคว้ าอิสระและอาจารย์ทปรึ
ี กษาการค้ นคว้ า
อิสระร่ วมให้ นบั รวมกันเป็ น 1 เสียง โดยให้ ถือเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ในการวินิจฉัย ในกรณีทีมี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานกรรมการสอบเป็ นผู้วนิ ิจฉัยชีขาด

การตัดสินผลการสอบป้ องกันการค้ นคว้ าอิสระ
ผลการตัดสิน
ผ่ าน

ความหมาย
นักศึกษาสามารถแสดงผลรายงานการค้ นคว้ าอิส ระและตอบข้ อซักถามได้ เป็ นทีพอใจของ
คณะกรรมการสอบ ไม่ต้องมีการแก้ ไขหรื อเพิมเติมสาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดทําเล่ม
รายงานการค้ นคว้ าอิสระฉบับสมบูรณ์สง่ บัณฑิตวิทยาลัยได้ ทนั ที
ผ่ านโดยต้ องแก้ ไข นักศึกษายังไม่สามารถแสดงผลรายงานการค้ นคว้ าอิสระ หรื อ ตอบข้ อซักถามให้ เป็ นทีพอใจ
ของคณะกรรมการสอบป้ อ งกัน การค้ น คว้ า อิ ส ระได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ คณะกรรมการสอบ
มีความเห็นว่า ควรให้ แก้ ไขหรื อเพิมเติมสาระสําคัญ หรื อวิธีการเรี ยบเรี ยงการค้ นคว้ าอิสระ
ตามทีคณะกรรมการสอบเสนอแนะไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลรายงานการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นทีพอใจของคณะกรรมการสอบ
ไม่ ผ่าน
และ/หรือไม่สามารถตอบข้ อซักถามของคณะกรรมการสอบได้ ซึงเป็ นการแสดงว่า นักศึกษาผู้
นันไม่มีความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ถึงสาระของการค้ นคว้ าอิสระ และ/หรื อวิธีการทําวิจยั ทีตนได้
ทํา
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ขอบคุณค่ ะ
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