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ประกาศมหาวทิยาลัยทเีกยีวข้องกบั        

การทาํวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ

ผศ.ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์

หวัข้อ

 คุณสมบัติและภาระงานอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ

 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์

 เขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

 การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ/สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตร สาขาวิชา เกณฑ์ปี 

2548
เกณฑ์ปี 

2558
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการพฒันา √
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ √
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ √
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ √
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ √
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการจดัการ √
หลกัสตูรบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ √
หลกัสตูรบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์

และซพัพลายเชน
√

หลักสูตรระดับปริญญาเอก (ต่อ)

หลักสูตร สาขาวิชา เกณฑ์ปี 

2548
เกณฑ์ปี 

2558
หลกัสตูรรัฐศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง √
หลกัสตูรนิเทศศาสตรดษุฎีบณัฑติ สาขาวิชาการสอืสาร √
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หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตร สาขาวิชา เกณฑ์ปี 

2548
เกณฑ์ปี 

2558
หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา √
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ √ 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ √
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสงิแวดล้อม √
หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ √
หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการฟตุบอลอาชีพ √
หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และ

ซพัพลายเชน
√

หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง √

หลักสูตรระดับปริญญาโท (ต่อ)

หลักสูตร สาขาวิชา เกณฑ์ปี 

2548
เกณฑ์ปี 

2558
หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ √
หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ √
หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการพฒันา √
หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึษา √
หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทอ่งเทียวและบริการ √
หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ √
หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ √
หลกัสตูรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง √
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการบริการสขุภาพ √
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หลกัสตูรระดบัปริญญาโท (ต่อ)

หลักสูตร สาขาวิชา เกณฑ์ปี 

2548
เกณฑ์ปี 

2558
หลกัสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการสอืสารภาครัฐและ

ภาคเอกชน
√

หลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการจดัการ √

คุณสมบัตแิละภาระงานของอาจารย์ที

ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ
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คุณสมบัติของอาจารย์ทปีรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระหลัก

(หลักสูตรปริญญาโท)

หลักสูตรทใีช้เกณฑ์ สกอ.ปี 58
 เป็นอาจารย์ประจําหลกัสตูร (มีชอือยู่ในเล่มหลักสูตร)

 มีคณุวฒุิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา่ หรือ ขนัตาํปริญญาโท หรือ เทียบเทา่ทมีี                   
ตําแหนง่รองศาสตราจารย์ และ

 มีผลงานทางวิชาการทีไม่ใช่ส่วนหนึงของการศึกษาเพอืรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการทีได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในการพิจารณาแตง่ตงัให้บคุคลดาํรง
ตําแหนง่ทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑติศึกษา ปี 2558 ระบุว่า

“อาจารย์ประจําหลกัสตูร” หมายถึง อาจารย์ประจําทมีีคณุวฒุิตรงหรือสมัพนัธ์กบั

สาขาวิชา ของหลกัสตูรทเีปิดสอน ซงึมีหน้าทีสอนและค้นคว้าวิจยัในสาขาวิชาดงักลา่ว 

ทงันี สามารถเป็นอาจารย์ ประจาํหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดยีวกนั แต่

ต้องเป็นหลักสูตรทอีาจารย์ผู้นันมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ

หลักสูตร
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หลักสูตรทใีช้เกณฑ์ สกอ. ปี 48

 เป็นอาจารย์ประจาํ

 มีคณุวฒุิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา่ หรือ ขนัตาํปริญญาโท หรือ เทียบเทา่ทมีี                

ตําแหนง่รองศาสตราจารย์ และ

 มีผลงานทางวิชาการทีไม่ใช่ส่วนหนึงของการศึกษาเพอืรับปริญญา และเป็นผลงาน               

ทางวิชาการทไีด้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในการพิจารณาแตง่ตงัให้บคุคล

ดํารงตําแหนง่ทางวชิาการอยา่งน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย 1 

รายการต้องเป็นผลงานวิจยั

คุณสมบัตขิองอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระหลัก

(หลักสูตรปริญญาเอก)

หลักสูตรทใีช้เกณฑ์ สกอ.ปี 58
 เป็นอาจารย์ประจําหลกัสตูร (มีชอือยู่ในเล่มหลักสูตร) 

 มีคณุวฒุิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา่ หรือ ขนัตาํปริญญาโท หรือ เทียบเทา่ทมีี               
ตําแหนง่รองศาสตราจารย์ และ

 มีผลงานทางวิชาการทีไม่ใช่ส่วนหนึงของการศึกษาเพอืรับปริญญา และเป็นผลงาน               
ทางวิชาการทไีด้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในการพิจารณาแตง่ตงัให้บคุคล
ดํารงตําแหนง่ทางวชิาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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หลักสูตรทใีช้เกณฑ์ สกอ. ปี 48

 เป็นอาจารย์ประจาํ

 มีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือขนัตาํปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีมีตําแหนง่               

รองศาสตราจารย์ และ

 มีผลงานทางวิชาการทีไม่ใช่ส่วนหนึงของการศึกษาเพอืรับปริญญา และเป็นผลงาน              

ทางวิชาการทไีด้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในการพิจารณาแตง่ตงัให้บคุคล

ดํารงตําแหนง่ทางวชิาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย              

1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

คุณสมบัตขิองอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/การค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี)

(หลักสูตรปริญญาโท)

อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นอาจารย์ประจาํ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก ก็ได้

กรณีเป็นอาจารย์ประจาํ

 มีคณุวฒุปิริญญาเอก หรือ เทียบเทา่ หรือ ขนัตําปริญญาโท หรือ เทียบเทา่ทีมีตําแหน่ง

รองศาสตราจารย์ และ

 มีผลงานทางวชิาการทีไม่ใช่ส่วนหนงึของการศกึษาเพือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการที

ได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในการพิจารณาแตง่ตงัให้บคุคลดํารงตําแหน่งทาง

วชิาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย  1 รายการต้องเป็นผลงานวจิยั
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กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก

 ต้องมีคณุวฒุปิริญญาเอก หรือ เทียบเท่า และ

 มผีลงานทางวิชาการทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทมีีชอือยู่ในฐานข้อมูลทเีป็นที

ยอมรับในระดับชาติ ซึงตรงหรือสัมพันธ์กับหวัข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรือง 

หมายเหตุ

 กรณีผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกไม่มีคณุวฒิุและผลงานทางวชิาการตามทกํีาหนดข้างต้น 

จะต้องเป็นผู้ทมีีความรู้ความเชียวชาญและมีประสบการณ์สูงเป็นทยีอมรับ ซงึ

ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยการแต่งตงัจะต้องผ่านความเหน็ชอบ

จากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

 สาํหรับหลกัสตูรทีใช้เกณฑ์ สกอ.ปี 48 ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก อาจมีจํานวนของ
ผลงานทางวิชาการทไีด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทมีชืีออยูใ่นฐานข้อมลูทเีป็นที

ยอมรับในระดบัชาต ิไมถ่ึงตามเกณฑ์ข้างต้นได้
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คุณสมบัตขิองอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/การค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี)

(หลักสูตรปริญญาเอก)

อาจารย์ทปีรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นอาจารย์ประจาํ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก ก็ได้

กรณีเป็นอาจารย์ประจาํ

 มีคณุวฒุิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา่ หรือ ขนัตาํปริญญาโท หรือ เทียบเทา่ทมีี                
ตําแหนง่รองศาสตราจารย์ และ

 มีผลงานทางวิชาการทีไมใ่ช่สว่นหนงึของการศกึษาเพอืรับปริญญา และเป็นผลงาน               
ทางวิชาการทไีด้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในการพิจารณาแตง่ตงัให้บคุคล
ดํารงตําแหนง่ทางวชิาการอยา่งน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลงั โดยอยา่งน้อย               
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจยั

กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก

 ต้องมีคณุวฒุปิริญญาเอก หรือ เทียบเท่า และ

 มผีลงานทางวิชาการทไีด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทมีีชอือยู่ในฐานข้อมูลที

เป็นทยีอมรับในระดับนานาชาติ ซึงตรงหรือสัมพันธ์กับหวัข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

5 เรือง 
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หมายเหตุ

 กรณีผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกไม่มีคณุวฒิุและผลงานทางวชิาการตามทกํีาหนดข้างต้น จะต้อง

เป็นผู้ทมีีความรู้ความเชียวชาญและมีประสบการณ์สูงเป็นทยีอมรับ ซงึตรงหรือสัมพันธ์

กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยการแตง่ตงัจะต้องผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

 สาํหรับหลกัสตูรทีใช้เกณฑ์ สกอ.ปี 48 ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก อาจมีจํานวนของผลงานทาง

วิชาการทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีมชืีออยูใ่นฐานข้อมลูทเีป็นทียอมรับในระดบั

นานาชาติ ไมถ่ึงตามเกณฑ์ข้างต้นได้

ภาระงานทีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หลักสูตรทใีช้เกณฑ์ สกอ.ปี 58

กรณีอาจารย์ประจาํหลักสูตรมีคุณวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า และมีผลงาน                      

ทางวิชาการตามเกณฑ์ 

 ให้เป็นอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก รวมได้

ไม่เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา



12/19/2018

11

กรณีอาจารย์ประจาํหลักสูตรทมีีคุณวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า และดํารงตาํแหน่ง  

ทางวิชาการระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ขนึไป หรือมีคุณวุฒปิริญญาโท หรือ เทียบเท่าทีมี

ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ขึนไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ 

 ให้เป็นอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต และปริญญา

ดษุฎีบณัฑิต รวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา

กรณีอาจารย์ประจาํหลักสูตรทมีีคุณวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า และดํารง

ตาํแหน่ง ทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ 

 หากมีความจําเป็นต้องดแูลนกัศกึษาเกินกว่า 10 คน แต่ต้องไม่เกิน 15 คนต่อ                            
ภาคการศึกษา ให้ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอขอความเหน็ชอบต่อ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผา่นตามลําดบัขนั  

 หากมีความจําเป็นต้องดแูลนกัศกึษามากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
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ในกรณีทอีาจารย์ประจาํหลักสูตรเป็นทงัทปีรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระ 

 ให้คิดสัดส่วนจาํนวนนักศึกษาทีทาํวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจํานวน

นักศึกษาทีทาํการค้นคว้าอิสระ 3 คน ทงันี ให้นบัรวมนกัศกึษาทียงัไมส่าํเร็จ

การศกึษาทงัหมดในเวลาเดียวกนั

หลักสูตรทใีช้เกณฑ์ สกอ.ปี 48

 อาจารย์ประจํา 1 คน สามารถเป็นอาจารย์ทปีรึกษาวทิยานิพนธ์ของนกัศกึษาระดบั                

ปริญญาโทและปริญญาเอก  รวมกันได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา

 หากหลกัสตูรใดมีอาจารย์ประจําทีมีศกัยภาพพร้อมทีจะดแูลนกัศกึษาได้มากกวา่ 5 คน และมี

ความประสงค์จะให้อาจารย์ผู้นนัเป็นอาจารย์ทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ให้กบันกัศกึษามากกว่า 5 

คน แตท่งันีต้องไม่เกิน 10 คน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาํเนินการขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาํนวยการบัณฑติวทิยาลัยต่อสภาวิชาการ และสภา

มหาวิทยาลัยตามลาํดับ
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การแต่งตังอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ/หรือ อาจารย์ทีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม

ในการแต่งตงัอาจารย์ทปีรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั และ/หรือ อาจารย์ทปีรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาํสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณา

ให้ความเห็นชอบการแต่งตงัอาจารย์ทปีรึกษาวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเพือขอแต่งตงั

การขอเปลียนแปลงอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ/หรือ 

อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

 ในการขอเปลยีนแปลอาจารย์ทปีรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั และ/หรือ อาจารย์ทปีรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร

ประจาํสาขาวิชา และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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การสอบวัดคุณสมบัต ิ

(Qualifying Examination)

และ

การสอบประมวลความรู้

(Comprehensive Examination)

การสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination)

หมายถึง การสอบวัดความรู้ความสามารถของนกัศกึษาในสาขาวชิาเอกและสาขาวิชา                      

ทเีกียวข้อง เพอืประเมินว่านักศึกษามีความสามารถทีจะดาํเนินการทาํวิทยานิพนธ์ และ

เป็นผู้มีสิทธิเสนอขออนุมัติ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎบีัณฑิตได้ ซงึ

กําหนดให้นกัศกึษาทีเข้าศกึษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  แบบ 1 และ แบบ 2 

ต้องสอบผา่น โดยจะเป็นการสอบข้อเขียน หรือ การสอบปากเปล่า หรือ ทงัสองแบบก็ได้ 
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คุณสมบัตขิองนักศึกษาและขันตอนการยนืขอสอบวัดคุณสมบัติ

หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 

 ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาทวัไป และประธานหลกัสตูร

 ไมม่ีสถานสภาพพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา

หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2 

 ต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยสอบผ่านกระบวน

วิชาบังคับทุกรายวิชาได้ลาํดับขนัไม่ตาํว่า B 

 ไมม่ีสถานภาพพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา

ขันตอนการยืนขอสอบวัดคุณสมบัติ

 ให้นกัศกึษายนืคําร้องขอสอบวดัคณุสมบติั (บว.26) ตอ่บณัฑิตวิทยาลยั โดยผา่น                     

ความเห็นชอบของอาจารย์ทีปรึกษาทวัไป และประธานหลกัสตูร

 ให้ประธานหลกัสตูรจดัสง่แบบขอสอบวดัคณุสมบตัิ พร้อมรายชือนกัศกึษาทมีคีณุสมบตัิ

ครบถ้วนตอ่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเพือขอให้ดาํเนินการจดัสอบ
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การดาํเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ

บัณฑิตวทิยาลัยเป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการจดัสอบวดัคณุสมบตั ิโดยจดัภาคเรียนละ 1 
ครัง (ก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละภาคเรียน) ในกรณีทีจําเป็นอาจจดัการสอบในภาคฤดรู้อนได้ โดยมี
ขนัตอน ดงัตอ่ไปนี

 ตรวจสอบคณุสมบตัขิองนกัศกึษา

 จดัทําประกาศรายชือผู้ มีสิทธิสอบพร้อมกําหนดวนั-เวลา และสถานทใีนการสอบ

 จดัทําคําสงัแตง่ตงัคณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตัิ ซงึประกอบด้วย

1.  คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ (เสนอรายชือโดยหลกัสตูร) 

2.  คณะกรรมการคดัเลือกข้อสอบ

3.  คณะกรรมการจดัทําข้อสอบ 

4.  คณะกรรมการกํากบัการสอบ 

5.  คณะกรรมการรายงานผลการสอบ

การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ

 ผา่น

 ไมผ่า่น นกัศกึษาทสีอบครังแรกไมผ่า่น มีสิทธิสอบแก้ตวัได้อีก 1 ครัง โดยต้องยืน
คําร้องขอสอบใหมต่อ่บณัฑิตวิทยาลยั ภายใน 2 ภาคการศึกษาหลงัจากวนัประกาศผล

สอบ สาํหรับการกําหนดวนัสอบครังที 2  ให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิต โดย

คา่ธรรมเนียมในการสอบแก้ตวัครังที 2 ให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั
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การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

หมายถึง การสอบเพอืประเมินความรู้ในแนวกว้าง เพอืวัดความสามารถใน
การผสมผสานแนวคิดและนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาของนักศึกษาในสาขาวิชาเอก

เฉพาะและสาขาวิชาทเีกียวข้อง ซงึกําหนดให้นกัศกึษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ 

แผน ข ต้องสอบผ่าน โดยเป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือ การสอบ

ทงัสองแบบก็ได้

คุณสมบัตขิองนักศึกษาในยืนขอสอบประมวลความรู้

 ต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยสอบ                       

ผ่านกระบวนวิชาบังคับทุกรายวิชาได้ลาํดับขันไม่ตาํกว่า B และ

 ไมม่ีสถานภาพพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา
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ขันตอนการยืนขอสอบประมวลความรู้

 ให้นกัศกึษายนืคําร้องขอสอบประมวลความรู้ (บว.26) โดยผ่านความเห็นชอบของ

อาจารย์ทปีรึกษาทวัไปและประธานหลกัสตูร

 ให้ประธานหลกัสตูรจดัสง่แบบขอสอบประมวลความรู้ พร้อมรายชือนกัศกึษา                  

ทมีีคณุสมบตัิครบถ้วนตอ่คณบดบีณัฑิตวิทยาลยั เพือขอให้ดําเนินการจดัสอบ

การดาํเนินการจัดสอบประมวลความรู้

บณัฑิตวิทยาลยัเป็นผู้ รับผิดชอบในการดาํเนินการจดัสอบประมวลความรู้ โดยจดั
ภาคเรียนละ 1 ครัง (ก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละภาคเรียน)  ในกรณีทีจําเป็นอาจ
จดัการสอบในภาคฤดรู้อนได้ โดยให้มีขนัตอน ดงัตอ่ไปนี

 ตรวจสอบคณุสมบตัิของนกัศกึษา

 จดัทําประกาศรายชือผู้ มีสทิธิสอบพร้อมกําหนดวนั-เวลา และสถานทใีนการสอบ

 จดัทําคําสงัแตง่ตงัคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ซงึประกอบด้วย

1.  คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ (เสนอรายชือโดยหลกัสตูร) 

2. คณะกรรมการคดัเลอืกข้อสอบ 

3.  คณะกรรมการจดัทําข้อสอบ 

4.  คณะกรรมการกํากบัการสอบ 

5.  คณะกรรมการรายงานผลการสอบ
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การประเมินผลการสอบประมวลความรู้

 ผา่น

 ไมผ่า่น นกัศกึษาทสีอบครังแรกไมผ่า่น มีสิทธิสอบแก้ตวัได้อีก 1 ครัง โดยต้องยืน
คําร้องขอสอบใหมต่อ่บณัฑิตวิทยาลยั ภายใน 2 ภาคการศึกษาหลงัจากวนัประกาศผล

สอบ สาํหรับการกําหนดวนัสอบครังที 2  ให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิต โดย

คา่ธรรมเนียมในการสอบแก้ตวัครังที 2 ให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์: คุณสมบัตขิองนักศึกษา

(หลักสูตรปริญญาโท)

1. นกัศกึษา 

     1.1 แผน ก แบบ ก1

           ให้อยูใ่นเงือนไขของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประจําสาขาวิชา

     1.2 แผน ก แบบ ก2 

           สอบผา่นรายวิชา (Course) มาแล้วไม่น้อยกวา่ 10 หนว่ยกิต หรือ                         ชดุ

วิชา (Module) ไมน้อยกว่า 15 หนว่ยกิต

2. สอบผา่นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สาํหรับหลกัสตูรที

กําหนดให้สอบประมวลความรู้ 

3. ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ 

4. ผา่นการตรวจสอบการคดัลอกผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้โปรแกรมอกัขราวิสทุธิ ซงึ

อนโุลมให้มีการซาํกนัได้ ไมเ่กินร้อยละ 30 ทงันีหากเกินร้อยละ 30 ให้อยูใ่นดลุยพินิจของ

อาจารย์ทปีรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั แตไ่มใ่ห้เกินร้อยละ 35

5. ได้รับการแตง่ตงัอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัแล้ว 

6. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ยืนขอสอบได้
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การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์: คุณสมบัตขิองนักศึกษา

(หลักสูตรปริญญาเอก)

1. นกัศกึษา

1.1 แบบ 1 

      สอบผา่นการวดัคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) แล้ว 

1.2 แบบ 2 

         1.2.1 สอบผา่นรายวิชา (Course) หรือ ชดุวิชา (Module) ครบถ้วนตามข้อกําหนดของ

หลกัสตูรและ

           1.2.2  สอบผ่านการวดัคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) แล้ว

2. ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์

3. ผา่นการตรวจสอบการคดัลอกผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้โปรแกรมอกัขราวิสทุธิ ซงึ

อนโุลมให้มีการซาํกนัได้ ไมเ่กินร้อยละ 30 ทงันีหากเกินร้อยละ 30 ให้อยูใ่นดลุยพินิจของ

อาจารย์ทปีรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั แตไ่มใ่ห้เกินร้อยละ 35

4. ได้รับการแต่งตงัอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และ/หรือคณะกรรมการทปีรึกษา

วิทยานิพนธ์แล้ว 

5. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และ/หรือคณะกรรมการ                 

ทปีรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ขอสอบได้
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ขันตอนในการยนืเสนอขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาทีมีคุณสมบัติครบถ้วนสําหรับการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จะต้องยนื

เอกสารต่อไปนีต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการเสนอขอสอบ

 คําร้องขอสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ (บว.05)

 เค้าโครงวิทยานิพนธ์ซงึต้องมีสว่นประกอบและรูปแบบตามทกํีาหนดในคูม่ือการเขียน

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระทีจดัทําโดยบณัฑิตวทิยาลยั โดยต้องสง่ก่อนวนัสอบ

อยา่งน้อย 10 วนัทําการ 

จาํนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

 อาจารย์ทปีรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั จํานวน 1 คน เป็นประธานกรรมการสอบ

 อาจารย์ทปีรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ 

 ผู้ทรงคณุวฒุิทีมีความเชียวชาญด้านระเบียบวิธีวจิยั และ/หรือสถิติทเีกียวข้องกบั

วิทยานิพนธ์จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ

 ผู้ทรงคณุวมุิเฉพาะด้าน จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ

 กรรมการและเลขานกุาร จํานวน 1 คน
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การดาํเนินการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

บณัฑิตวิทยาลยัเป็นผู้ รับผิดชอบในการดาํเนินการจดัสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ โดยมี
ขนัตอน ดงัตอ่ไปนี 

 ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้ยนืเสนอขอสอบ พร้อมทงัตรวจสอบส่วนประกอบและรูปแบบ
ของเค้าโครงวิทยานิพนธ์

 ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวทิยานิพนธ์ โดยใช้โปรแกรมอกัขราวิสทุธิ

 จดัทําคาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นัดหมายคณะกรรมการ 
และออกหนังสือเชิญ

 ส่งเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ทกุทา่นอา่น
ก่อนวนัสอบ อยา่งน้อย 7 วนัทําการ

 กาํหนดวัน-เวลา และสถานทสีอบ โดยจัดทาํเป็นประกาศ และปิดประกาศไว้ให้ทราบ
โดยทวักนั 

หมายเหตุ

 การดําเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้เป็นการสอบแบบเปิด ซงึนกัศกึษาและผู้สนใจ

ทวัไปสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกําหนดเวลาและสถานททีบีณัฑิตวิทยาลยัได้ระบใุน

ประกาศรายชือ ผู้ มีสทิธิสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  การสอบถอืว่าเป็นการสอบปากเปล่า

ระหว่างนักศึกษากับคณะกรรมการสอบ นธ์และกําหนดวนัสอบ ทเัลขานกุาร

คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะต้องแจ้งให้ผู้ ร่วมรับฟังทราบว่า ไม่มีสิทธิ

ซักถามปัญหาใดๆ ขณะทีดาํเนินการสอบ

 ในวนัสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ต้องมจีาํนวนประธานและกรรมการสอบรวมกันไม่

น้อยกว่า 3 คน จึงจะถือวา่การสอบนนัมีผลสมบรูณ์ ถ้ามีจํานวนประธานและกรรมการไม่

ครบ ให้เลอืนการสอบในครังนนัออกไป
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การตัดสินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ผลการตดัสิน ความหมาย

ผ่าน นกัศกึษาได้รับการอนมุตัิหวัข้อวิทยานิพนธ์และสามารถดําเนินการทําวิจยัได้

ผ่านโดยต้องแก้ไข นกัศกึษาต้องปรับแก้ไขหวัข้อ และ/หรือเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามมติของคณะกรรมการสอบเค้าโครง

วิทยานิพนธ์และจดัสง่ให้กบับณัฑิตวิทยาลยั ภายใน 30 วันหลังจากวันสอบ

ไมผ่่าน นกัศกึษาไมไ่ด้รับอนมุตัิหวัข้อวิทยานิพนธ์ และต้องยนืคําร้องขอสอบใหม่ โดยนักศึกษาทีสอบไม่ผ่าน

มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครัง โดยต้องยืนคําร้องขอสอบใหม่ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจําสาขาวิชา 

การสอบแก้ตวัต้องสอบให้เสร็จสินภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบครังแรก 

นักศึกษาทีสอบไม่ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายในเวลาทีกําหนด ให้พ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา เว้นแต่มีเหตุอันจําเป็นและสมควร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาอาจ

ขยายกําหนดเวลาตอ่ไปอีก 1 ภาคการศกึษาได้ 

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์: คุณสมบัติของนักศึกษา

(หลักสูตรปริญญาโท)

 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สาํหรับนกัศกึษาหลกัสตูร

ทกํีาหนดให้สอบประมวลความรู้

 ได้รับอนมุติัผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็น “ผ่าน”

 สอบผา่นรายวิชาตา่งๆ ครบตามจํานวนหนว่ยกิตทีกําหนด และได้แต้มเฉลยีสะสมตลอดหลกัสตูร

ไม่ตาํกว่า 3.00 สาํหรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก2

 ทาํวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม โดยวิทยานิพนธ์ต้องมเีนือหางานวจิยัมีคณุภาพ

เพียงพอ มีการดําเนินการตามระเบียบวธีิวิจยั มีบทคดัยอ่ภาษาไทย บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ มี

สว่นประกอบและรูปแบบการจดัทําตรงตามรูปแบบทบีณัฑติวิทยาลยักําหนดในคูม่อืการทํา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระทีจดัทําโดยบณัฑิตวทิยาลยัทีบงัคบัใช้ในขณะนนั
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 ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้โปรแกรม อกัขราวิสทุธิ 

ซงึอนโุลมให้มีการซํากนัได้ ไมเ่กินร้อยละ 30 ทงันีหากเกินร้อยละ 30 ให้อยูใ่นดลุย

พินิจของอาจารย์ทปีรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั แตไ่มใ่ห้เกินร้อยละ 35

 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเงือนไขและหลกัเกณฑ์ทบีณัฑิตวิทยาลยักําหนด

 สอบผ่านความรู้คอมพิวเตอร์ตามเงือนไขและหลกัเกณฑ์ทบีณัฑิตวิทยาลยักําหนด

 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพมิพ์ หรือได้รับ

การตอบรับให้ตีพิมพ์ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั

 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/คณะกรรมการทีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ให้ทําการสอบ

การสอบวิทยานิพนธ์: คุณสมบัติของนักศึกษา

(หลักสูตรปริญญาเอก)

 สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

 ได้รับอนมุติัผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็น “ผ่าน”

 สอบผา่นรายวิชาตา่งๆ ครบตามจํานวนหนว่ยกิตทีกําหนด และได้แต้มเฉลยีสะสมตลอด

หลกัสตูรไม่ตาํกว่า 3.00 สาํหรับปริญญาดษุฎีบณัฑิต แบบ ๒

 ทาํวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม โดยวิทยานิพนธ์ต้องมเีนือหางานวิจยัมีคณุภาพ

เพียงพอ มีการดําเนินการตามระเบียบวธีิวิจยั มีบทคดัยอ่ภาษาไทย                             

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ มีสว่นประกอบและรูปแบบการจดัทําตรงตามรูปแบบที                

บณัฑิตวิทยาลยักําหนดในคูม่ือการทําวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระทจีดัทําโดยบณัฑิต

วิทยาลยัทีบงัคบัใช้ในขณะนนั 
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 ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้โปรแกรม อกัขราวิสทุธิ 
ซงึอนโุลมให้มีการซํากนัได้ ไมเ่กินร้อยละ 30 ทงันีหากเกินร้อยละ 30 ให้อยูใ่นดลุย
พินิจของอาจารย์ทปีรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั แตไ่มใ่ห้เกินร้อยละ 35

 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ หรือผา่นการเทียบความรู้ภาษาองักฤษตามเงือนไข
และหลกัเกณฑ์ทีบณัฑิตวิทยาลยักําหนด

 สอบผ่านความรู้คอมพิวเตอร์ตามเงือนไขและหลกัเกณฑ์ทบีณัฑิตวิทยาลยักําหนด

 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือสว่นหนงึของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการ
ตอบรับให้ตีพิมพ์ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/คณะกรรมการทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้ทําการสอบ

เกณฑ์การวัดความรู้ภาษาอังกฤษ : ระดับปริญญาโท

ให้ใช้เกณฑ์ใด เกณฑ์หนึง ดังต่อไปนี 

1. ผลการสอบจากศนูย์ทดสอบทางภาษาทีมีผลการสอบมีอายไุม่เกิน 2 ปี นบัตงัแตว่นัสอบ 
จากสถาบนัทีมีการทดสอบ ดงันี 

- TOEFL (Paper Based) ไม่ตํากวา่ 450 คะแนน 

- TOEFL (Computer Based) ไม่ตํากวา่ 133 คะแนน 

- TOEFL (Internet Based) ไม่ตํากวา่ 46 คะแนน 

- IELTS (Academic Module) ไม่ตํากวา่ 4 คะแนน 

- TU-GET (1,000 คะแนน) ไม่ตํากวา่ 500 คะแนน 

- CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ตํากวา่ 60 คะแนน 

- SSRU-TEP (100 คะแนน) ไม่ตํากวา่ 65 คะแนน หรือ
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2. ผลการเรียนและสอบผา่นรายวิชาภาษาองักฤษระดบับณัฑิตศกึษา โดยได้ระดบั

คะแนนได้ไม่ตํากวา่ B หรือ S หรือ รายวิชาเทียบเทา่อนืทีคณะกรรมการอํานวยบณัฑิต

วิทยาลยัเห็นชอบเป็นราย ๆ ไป หรือ

3. ผลการอบรมให้สอบผา่น รวม 3 หลกัสตูร ทจีดัโดยสถาบนัสร้างสรรค์และสง่เสริม

การเรียนรู้ ตลอดชีวิต (สสสร.) 

3.1 TOEFL Reading Skill & Strategies และ 

3.2 TOEFL Structure Skill & Strategies และ 

3.3 Intermediate Listening & Speaking Skills

เกณฑ์การวัดความรู้ภาษาอังกฤษ : ระดับปริญญาเอก

ให้ใช้เกณฑ์ใด เกณฑ์หนึง ดังต่อไปนี 

1 ผลการสอบจากศนูย์ทดสอบทางภาษาทีมีผลการสอบมีอายไุมเ่กิน 2 ปี นบัตงัแตว่นัสอบจาก สถาบนัทมีีการ

ทดสอบ ดงันี 

- TOEFL (Paper Based) ไมต่าํกวา่ 500 คะแนน 

- TOEFL (Computer Based) ไมต่าํกวา่ 173 คะแนน 

- TOEFL (Internet Based) ไมต่าํกวา่ 60 คะแนน

- IELTS (Academic Module) ไมต่าํกวา่ 5 คะแนน 

- TU-GET (1,000 คะแนน) ไมต่าํกวา่ 550 คะแนน 

- CU-TEP (120 คะแนน) ไมต่าํกวา่ 70 คะแนน 

- SSRU-TEP (100 คะแนน) ไมต่าํกวา่ 70 คะแนน
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2. ผลการอบรมให้สอบผา่น รวม 3 หลกัสตูร ทจีดัโดยสถาบนัสร้างสรรค์และสง่เสริม

การเรียนรู้ ตลอดชีวิต (สสสร.) 

2.1 TOEFL Reading Skill & Strategies และ 

2.2 TOEFL Structure Skill & Strategies และ 

2.3 Intermediate Listening & Speaking Skills  

3 สาํเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาโท หรือ เทียบเทา่ขนึไป จากสถาบนัการศกึษาใน

ตา่งประเทศ ทีสาํนกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง เฉพาะในประเทศทีใช้

ภาษาองักฤษเป็นภาษากลาง (First Language) อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ  

สหราชอาณาจกัร ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลยี และ ประเทศนิวซีแลนด์ โดย               

สาํเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันทเีริมเข้าศึกษา

เกณฑ์การวัดความรู้ด้านคอมพวิเตอร์: ระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก

ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง ดังต่อไปนี 

1. มีผลการสอบจากสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนกัศกึษาหลกัสตูร

ปริญญามหาบณัฑิต และปริญญาดษุฎีบณัฑิต กําหนดเกณฑ์ให้ผู้สอบผา่น ต้องมีคะแนนสอบ

ไมต่ํากวา่ร้อยละ 60 หรือ 

2. มีผลการเรียนและต้องสอบผา่นในระดบัไมต่ํากวา่ B หรือ ระดบัคะแนน S ในรายวิชา

คอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัศกึษาบณัฑิตศกึษาทีกําหนดในหลกัสตูรนนั ๆ หรือรายวิชาเทียบเทา่อนื

ทคีณะกรรมการอํา นวยการ บณัฑิตวิทยาลยัเห็นชอบ หรือ 

3. เข้ารับการอบรมเตรียมการสอบได้ตามปฏิทินของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยมีระยะเวลาการอบรม 12 ชวัโมง
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การตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือ ส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์

(หลักสูตรปริญญาโท)

แผน ก แบบ ก1

 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือ สว่นหนงึของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตพิีมพ์ หรือ ได้รับ                    

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติทมีีคณุภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอดุมศกึษา เรือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการ

เผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ โดยจะต้องอยูใ่นฐานข้อมลูในระดับไม่ตาํกว่าฐานข้อมูล

Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 2 และวารสารดงักลา่วต้องไมอ่ยู่ใน 

Beall’s List จาํนวน 1 เรือง

แผน ก แบบ ก2 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือ สว่นหนงึของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตพิีมพ์ หรือ ได้รับ                    

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติทมีีคณุภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เรือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ โดยจะต้องอยูใ่นฐานข้อมลูในระดับ

ไม่ตาํกว่าฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 2 และ

วารสารดงักลา่วต้องไมอ่ยูใ่น Beall’s List จาํนวน 1 เรือง
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การตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือ ส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์

(หลักสูตรปริญญาเอก)

แบบ 1

 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือ สว่นหนงึของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตพิีมพ์ หรือ ได้รับ                   

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติทมีีคณุภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เรือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ โดยจะต้องอยูใ่นฐานข้อมลูในระดับ

ไม่ตาํกว่าฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 และ

วารสารดงักลา่วต้องไมอ่ยูใ่น Beall’s List จาํนวน 2 เรือง (สาํหรับหลักสตูรทใีช้

เกณฑ์ สกอ. ปี48 ให้มีจาํนวน 1 เรือง)

แบบ 2

 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือ สว่นหนงึของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตพิีมพ์ หรือ ได้รับ                  

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติทมีีคณุภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เรือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ โดยจะต้องอยูใ่นฐานข้อมลูในระดับ

ไม่ตาํกว่าฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 และ

วารสารดงักลา่วต้องไมอ่ยูใ่น Beall’s List จาํนวน 1 เรือง
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นโยบายของมหาวิทยาลัยเกยีวกับการยกระดับการวิจัยของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ตงัแตภ่าคเรียนท ี2/2560 นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาทกุคนจะต้องจดัทําและเผยพร่
บทความวิจยั/บทความวิชาการเพมิอีก 1 เรือง

 นักศึกษาระดับปริญญาโท

      แผน ข – บทความวิจยั (จากการค้นคว้าอิสระ) 1 เรือง ทเีผยแพร่ในงานประชมุ
วิชาการ (เพือขอสาํเร็จการศกึษา)

     บทความวิจยั หรือ บทความวิชาการ 1 เรือง ทเีผยแพร่ในงานประชุมวชิาการ 
หรือ ตีพิมพ์ในวารสาร

 

 

 นักศกึษาระดับปริญญาโท

      แผน ก – บทความวจิยั (จากวทิยานิพนธ์) 1 เรือง ทีตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ อย่างน้อย
ในฐาน TCI 2 (เพือขอสําเร็จการศกึษา)

     บทความวจิยั หรือ บทความวชิาการ 1 เรือง ทีเผยแพร่ในงานประชุมวชิาการ หรือ 
ตีพิมพ์ในวารสาร

 นักศกึษาระดับปริญญาเอก

    บทความวจิยั (จากวทิยานิพนธ์) 1 เรือง ทีตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ อย่างน้อย
ในฐาน TCI 1 (เพือขอสําเร็จการศกึษา)

     บทความวจิยั หรือ บทความวชิาการ 1 เรือง ทีเผยแพร่ในงานประชุมวชิาการ หรือ 
ตีพิมพ์ในวารสาร

                     (บทความใดบทความหนงึต้องเป็นภาษาองักฤษ)
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ขันตอนในการยนืเสนอขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

ให้นักศึกษาทีมีคุณสมบัติครบถ้วนสาํหรับการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ ยนื

เอกสารต่อไปนีต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการเสนอขอสอบ

 คําร้องขอสอบปอ้งกนัวิทยานิพนธ์ (บว.08)

 วิทยานิพนธ์ซงึต้องมสีว่นประกอบและรูปแบบตามทีกําหนดในคูมื่อการเขียน

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระทีจดัทําโดยบณัฑิตวทิยาลยั โดยต้องส่งก่อนวัน

สอบอย่างน้อย 10 วันทาํการ 

จาํนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

 ประธานกรรมการ 1 คน แตง่ตงัจากผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก  โดยการเสนอจาก                     

บณัฑิตวิทยาลยั

 อาจารย์ทปีรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และ/หรืออาจารย์ทปีรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม                   

เป็นกรรมการ

 ผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านซงึเป็นผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยัทีเกียวข้องกบั

วิทยานิพนธ์ จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ โดยได้รับการเสนอจากบณัฑิตวิทยาลยั

 กรรมการและเลขานกุาร จํานวน 1 คน
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คุณสมบัตขิองคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

(หลักสูตรปริญญาโท)

กรณีอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

 มีคณุวฒุิปริญญาเอก หรือเทียบเทา่ หรือ ขนัตาํปริญญาโท หรือเทียบเทา่ทมีตีําแหนง่

รองศาสตราจารย์ และ

 มีผลงานทางวิชาการทีไมใ่ช่สว่นหนงึของการศกึษาเพอืรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วิชาการทีได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทกํีาหนดในการพิจารณาแตง่ตงัให้บคุคลดํารง

ตําแหนง่ทางวิชาการอยา่งน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลงั โดยอยา่งน้อย  1 รายการ

ต้องเป็นผลงานวิจยั

กรณีผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

 มีคณุวฒุิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา่ และ

 มีผลงานทางวิชาการทีได้รับการตพิีมพ์เผยแพร่ในวารสารทมีีชืออยูใ่นฐานข้อมลูทเีป็น

ทยีอมรับในระดับชาติ ซงึตรงหรือสมัพนัธ์กบัหวัข้อวทิยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 

เรือง
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หมายเหตุ

 กรณีผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกไม่มีคณุวฒิุและผลงานทางวชิาการตามทกํีาหนดข้างต้น จะต้อง
เป็นผู้ มีความรู้ความเชียวชาญและมีประสบการณ์สงู เป็นทียอมรับ ซงึตรงหรือสมัพนัธ์กบั
หวัข้อวิทยานิพนธ์ โดยการแตง่ตงัต้องผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัย และ
แจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

 สาํหรับหลกัสตูรทีใช้เกณฑ์ สกอ. ปี 48 ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก อาจมีจํานวนผลงานทาง
วิชาการทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีมชืีออยูใ่นฐานข้อมลูทเีป็นทียอมรับใน
ระดบัชาติ ไมถ่ึงตามเกณฑ์ข้างต้นได้

 ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกทีได้รับการเสนอเป็นกรรมการสอบปอ้งกนัวทิยานิพนธ์ ซงึยงัไม่เคยมี
ประวตัิเป็นกรรมการสอบปอ้งกนัวิทยานิพนธ์มาก่อนให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ประจาํสาขาวิชาเสนอศักยภาพมายงับัณฑิตวิทยาลัย เพอืพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแต่งตงัในทีประชุมคณะอนุกรรมการกลันกรองคุณสมบัติ

คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

(หลักสูตรปริญญาเอก)

กรณีอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

 มีคณุวฒุิปริญญาเอก หรือเทียบเทา่ หรือ ขนัตาํปริญญาโท หรือ เทียบเทา่ทมีีตําแหน่ง

รองศาสตราจารย์ และ

 มีผลงานทางวิชาการทีไมใ่ช่สว่นหนงึของการศกึษาเพอืรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวิชาการทไีด้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในการพิจารณาแตง่ตงัให้

บคุคลดํารงตําแหนง่ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลงั โดยอยา่ง

น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจยั
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กรณีผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

 มีคณุวฒุิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา่ และ

 มีผลงานทางวิชาการทีได้รับการตพิีมพ์เผยแพร่ในวารสารทมีีชืออยูใ่นฐานข้อมลูทเีป็น

ทยีอมรับในระดับนานาชาต ิซงึตรงหรือสมัพนัธ์กบัหวัข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  

5 เรือง 

หมายเหตุ

 กรณีผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกไม่มีคณุวฒิุและผลงานทางวชิาการตามทกํีาหนดข้างต้น จะต้อง

เป็นผู้ มีความรู้ความเชียวชาญและมีประสบการณ์สงูมาก เป็นทียอมรับ ซงึตรงหรือ สมัพนัธ์

กบัหวัข้อวิทยานิพนธ์ โดยการแตง่ตงัต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั 

และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

 สาํหรับหลกัสตูรทีใช้เกณฑ์ สกอ. ปี 48 ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกอาจมีจํานวนผลงานทาง

วิชาการทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีมชืีออยูใ่นฐานข้อมลูทเีป็นทียอมรับในระดบั

นานาชาติไมถ่ึงตามเกณฑ์ข้างต้นได้

 ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกทีได้รับการเสนอเป็นกรรมการสอบปอ้งกนัวทิยานิพนธ์ ซงึยงัไม่เคยมี

ประวตัิเป็นกรรมการสอบปอ้งกนัวิทยานิพนธ์มาก่อนให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

ประจาํสาขาวิชาเสนอศักยภาพมายงับัณฑิตวิทยาลัย เพอืพิจารณาให้ความ

เห็นชอบแต่งตงัในทีประชุมคณะอนุกรรมการกลันกรองคุณสมบัติ
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การดาํเนินการจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

บณัฑิตวิทยาลยัเป็นผู้ รับผิดชอบในการดาํเนินการจดัสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ โดยมี
ขนัตอน ดงัตอ่ไปนี 

 ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้ยนืเสนอขอสอบ พร้อมทงัเล่มวิทยานิพนธ์ทเีสร็จสมบรูณ์ และ
หลักฐานการตีพมิพ์/เผยแพร่ หรือการได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์/เผยแพร่

 ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวทิยานิพนธ์ โดยใช้โปรแกรมอกัขราวิสทุธิ

 จัดทาํคาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการสอบป้องกันโครงวิทยานิพนธ์ นัดหมาย
คณะกรรมการ และออกหนงัสอืเชิญ

 ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ทกุทา่นอา่นก่อนวนัสอบ 
อยา่งน้อย ๗ วนัทําการ

 กาํหนดวัน-เวลา และสถานทสีอบ โดยจัดทาํเป็นประกาศ และปิดประกาศไว้ให้ทราบ
โดยทวักนั 

หมายเหตุ

 การดําเนินการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ให้เป็นการสอบแบบเปิด ซงึนกัศกึษาและผู้สนใจทวัไป 

สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกําหนดเวลาและสถานทีทบีณัฑิตวิทยาลยัได้ระบใุนประกาศรายชือ ผู้ มี

สทิธิสอบ ปอ้งกนัวิทยานิพนธ์และกําหนดวนัสอบ ทงันีการสอบถอืว่าเป็นการสอบปากเปล่า

ระหว่างนักศึกษากับคณะกรรมการสอบ เลขานกุารคณะกรรมการสอบปอ้งกนัวทิยานิพนธ์

จะต้องแจ้งให้ผู้ ร่วมรับฟังทราบว่า ไม่มีสิทธิซักถามปัญหาใดๆ ขณะทีดาํเนินการสอบ

 กําหนดระยะเวลาในการสอบปอ้งกนัวิทยานิพนธ์ 

- ระดบัปริญญาโทควรใช้เวลาไม่เกิน 3 ชวัโมง 

- ระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิตอาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ แต่ไม่เกิน 6 

ชวัโมง
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 กําหนดให้คณะกรรมการสอบปอ้งกนัวิทยานิพนธ์ชดุเดยีวกนั สามารถทําการสอบนกัศกึษา

ได้

- ไมเ่กิน 3 คน สาํหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาโท และ

- ไมเ่กิน 2 คน สาํหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาเอก

 เมือการสอบปอ้งกนัวิทยานิพนธ์ได้เสร็จสนิแล้ว ให้คณะกรรมการสอบปอ้งกนัวทิยานิพนธ์

อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมตติดัสินผลการสอบ โดยให้ประธานและกรรมการสอบ

มีเสยีงคนละ 1 เสยีง ยกเว้นกรณีของอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ที

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้นบัรวมกนัเป็น 1 เสยีง โดยให้ถือเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการ

วินิจฉยั ในกรณีทมีีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานกรรมการสอบเป็นผู้วินิจฉยัชีขาด

การตัดสินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ผลการตัดสิน ความหมาย

ผ่าน นักศึกษาสามารถแสดงผลรายงานวิทยานิพนธ์และตอบข้อซักถามได้เป็นทีพอใจ                   

ของคณะกรรมการสอบ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิมเติมสาระสําคญั นกัศกึษาสามารถ

จดัทําเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ส่งบณัฑติวทิยาลยัได้ทนัที

ผ่านโดยต้อง

แก้ไข

นกัศกึษายงัไม่สามารถแสดงผลรายงานวทิยานิพนธ์ หรือ ตอบข้อซกัถามให้เป็นทีพอใจ              

ของคณะกรรมการสอบได้อย่างสมบูรณ์   คณะกรรมการสอบมีความเห็นว่าควรให้

แก้ไขหรือเพิมเติมสาระสําคญั หรือวิธีการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ตามทีคณะกรรมการ

สอบเสนอแนะไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไม่ผ่าน นกัศกึษาไม่สามารถแสดงผลรายงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นทีพอใจของคณะกรรมการสอบ 

และ/หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบได้ ซึงเป็นการแสดงว่า 

นกัศกึษาผู้นนัไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถงึสาระของวิทยานิพนธ์ และ/หรือวิธีการทํา

วจิยัทตีนได้ทํา
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แนวปฏิบัตใินการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษ

ของบทคัดย่อวิทยานิพนธ์สาํหรับหลักสูตรเอก

 ยนืแบบคาํร้องขอรับการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษของ

บทคัดย่อต่อบัณฑติวิทยาลัย (บว.35) โดยนกัศกึษาจะต้องแนบบทคดัยอ่

ภาษาองักฤษ และบทคดัยอ่ภาษาไทย (ความยาวประมาณ 300-500 คํา)

 บัณฑิตวิทยาลัยจัดส่งบทคดัย่อต่อผู้ทรงคุณวุฒด้ิานภาษาอังกฤษเพือ

ดําเนินการตรวจสอบความถกูต้องของภาษาองักฤษ ภายใน 2 วนัทําการ นบัจากวนัที

ได้รับคําร้องจากนกัศกึษา

 ผู้ทรงคุณวุฒดิาํเนินการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษของบทคดัย่อ

และให้คาํแนะนําในการแก้ไข 

 ให้บณัฑิตวิทยาลยัสง่บทคดัยอ่ให้กบันกัศกึษาเพือดําเนินการแก้ไข

 นกัศกึษาดําเนินการแก้ไขบทคดัยอ่ตามคาํแนะนําของผู้ทรงคณุวฒิุ

 บณัฑิตวิทยาลยัให้ผู้ทรงคณุวฒิุลงนามรับรองความถกูต้อง
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ขันตอนในการเสนอบทคัดย่อวิทยานิพนธ์เพือขอสําเร็จการศกึษา (เดิม)

สอบผา่นป้องกนั
วิทยานิพนธ์

เสนอตอ่คณะกรรมการ
อาํนวยการบณัฑิต

วิทยาลยั

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั สภาวิชาการ

ขันตอนในการเสนอบทคัดย่อวิทยานิพนธ์เพือขอสําเร็จการศกึษา 

(เริม ภาคเรียนท ี1/2561)

เสนอตอ่คณะกรรมการ
อาํนวยการบณัฑิต

วิทยาลยั
สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั สภาวิชาการ
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แนวทางในการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

1. หวัข้อของวิทยานิพนธ์สามารถมี Article (a, an, the) ได้ตามความ

เหมาะสมของรูปประโยค

2. มีคําสําคญั อย่างน้อย 3 คํา

3. ควรใช้รูป Past tense ในการเขียนบทคดัย่อ ยกเว้นในกรณีทีผลการวิจยั

เป็นสงิทีเป็นจริงเสมอ เช่น คําสอนทางศาสนา เป็นต้น รวมถึงในส่วนของ

ความเป็นมา ความสําคญัของงานวิจยั และองค์ความรู้ของงานวิจยั/การนํา

งานวิจยัไปประยกุต์ใช้

4. บทคดัยอ่จะต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบทสีาํคญั ได้แก่

   4.1 ความเป็นมา หรือ ความสาํคญัของงานวิจยั (Background/Significance)

4.2 วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั (Objective)

4.3 วิธีการวิจยั (Methodology) ซงึต้องระบรุะเบียบวิธีวิจยั กลุม่ตวัอย่าง จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง

        วิธีการคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่าง เกณฑ์ในการกําหนดกลุม่ตวัอยา่ง และวิธีการวเิคราะห์ข้อมลู

   4.4 ผลของการวิจยั (Findings)

4.5 องค์ความรู้ใหม/่การนํางานวิจยัไปประยกุต์ใช้ (Contributions)

5. จํานวนคําทใีช้ในการเขยีนบทคดัยอ่ คือ ประมาณ 300-500 คํา

6. เขียนบทคดัยอ่ให้อยูภ่ายในหนงึยอ่หน้า
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การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ/

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

คุณสมบัตขิองนักศึกษาในการยนืเสนอขอสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

(สาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผนข)

 ต้องสอบผา่นรายวิชา (Course) มาแล้วไมน้่อยกวา่ 10 หน่วยกิต หรือ ชดุวิชา (Module) ไมน้่อย

กวา่ 15 หนว่ยกิต

 ต้องสอบผา่นการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

 ลงทะเบียนเรียนการค้นคว้าอสิระ

 ผา่นการตรวจสอบการคดัลอกผลงานวทิยานิพนธ์ โดยใช้โปรแกรม อกัขราวิสทุธิ ซงึอนโุลมให้มี

การซาํกนัได้ ไมเ่กินร้อยละ 30 ทงันีหากเกินร้อยละ 30 ให้อยูใ่นดลุยพินิจของอาจารย์ทปีรึกษา

วิทยานิพนธ์หลกั แตไ่มใ่ห้เกินร้อยละ 35
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 ได้รับการแตง่ตงัอาจารย์ทปีรึกษาการค้นคว้าอิสระแล้ว 

 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้เสนอเค้าโครง                

การค้นคว้าอิสระได้

ขันตอนในการยืนเสนอขอสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

 นกัศกึษาเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระตอ่อาจารย์ทปีรึกษาการค้นคว้าอิสระเพอืขอ

ความเห็นชอบ

 เมืออาจารย์ทีปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้ความเห็นชอบแล้ว ให้อาจารย์ทปีรึกษาเสนอ

หวัข้อการค้นคว้าอิสระเพอืขออนมุตัจิากประธานกรรมการบริหารหลกัสตูรประจํา

สาขาวิชา

 ประธานกรรมการบริหารหลกัสตูรประจําสาขาวิชาแจ้งหวัข้อการค้นคว้าอิสระทไีด้รับ

การอนมุตัิแล้วตอ่คณบดบีณัฑิตวิทยาลยัทราบ 

 บณัฑิตวิทยาลยัจดัทําประกาศหวัข้อ การค้นคว้าอิสระ ชือผู้ทําการค้นคว้าอิสระ                

พร้อมทงัรายชืออาจารย์ทีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
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ภาระงานทีปรึกษา

 อาจารย์ประจําหลกัสตูร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ทปีรึกษาการค้นคว้าอิสระได้ไม่เกนิ 15 

คนต่อภาคการศึกษา หากเป็นอาจารย์ทีปรึกษาทงัวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

ให้คิดสดัสว่นจํานวนนกัศกึษาททีําวทิยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กบัจํานวนนกัศกึษาที

ค้นคว้าอิสระ 3 คน แตท่งันีรวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศกึษา

คุณสมบัตขิองนักศึกษาในการยนืเรืองขอสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

 สอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามจํานวนหนว่ยกิตทีกําหนด และได้แต้มเฉลยีสะสม    

ตลอดหลกัสตูรไม่ตาํกว่า 3.00

 ทาํการค้นคว้าอิสระเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม โดยการค้นคว้าอิสระต้องมเีนือหา

งานวิจยัทมีีคณุภาพเพียงพอ มีการดําเนินการตามระเบียบวิธีวจิยั มีบทคดัยอ่

ภาษาไทย  บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ  มีสว่นประกอบและรูปแบบการจดัทําตรงตาม

รูปแบบทบีณัฑิตวิทยาลยักําหนดในคูมื่อการทําวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที

จดัทําโดย บณัฑิตวิทยาลยัทบีงัคบัใช้ในขณะนนั 



12/19/2018

44

 ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการค้นคว้าอิสระ โดยใช้โปรแกรม

อกัขราวิสทุธิซงึอนโุลมให้มีการซํากนัได้ ไมเ่กินร้อยละ 30 ทงันีหากเกินร้อยละ 30 ให้

อยูใ่นดลุยพินิจของอาจารย์ทีปรึกษา การค้นคว้าอิสระ แตไ่มใ่ห้เกินร้อยละ 35

 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาตา่งประเทศตามเงือนไขและหลกัเกณฑ์ท ี            

บณัฑิตวิทยาลยักําหนด

 สอบผ่านความรู้คอมพิวเตอร์ตามเงือนไขและหลกัเกณฑ์ทบีณัฑิตวิทยาลยักําหนด

 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้ทําการสอบ

ขันตอนในการยืนเรืองขอสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

นักศึกษาทมีีคุณสมบัติครบถ้วนทปีระสงค์จะขอสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

จะต้องยนืเอกสารต่อไปนี ต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการเสนอขอสอบ

 คําร้องขอสอบปอ้งกนัการค้นคว้าอิสระ (บว.08)

 เลม่รายงานการค้นคว้าอิสระทเีสร็จสมบรูณ์ โดยต้องสง่ก่อนวนัสอบอยา่งน้อย 10 วนั 
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จาํนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

1. ประธานกรรมการ 1 คน แตง่ตงัจากผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก โดยการเสนอจาก                    

บณัฑิตวิทยาลยั

2. อาจารย์ทปีรึกษาการค้นคว้าอิสระหลกั เป็นกรรมการ

3. อาจารย์ทปีรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม เป็นกรรมการ (ถ้ามี)

4. กรรมการและเลขานกุาร จํานวน 1 คน

คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

กรณีอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

 มีคณุวฒุปิริญญาเอก หรือ เทียบเทา่ หรือ ขนัตําปริญญาโท หรือ เทียบเทา่ทมีี               
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ

 มีผลงานทางวชิาการทีไม่ใช่ส่วนหนงึของการศกึษาเพือรับปริญญา และเป็นผลงาน                
ทางวชิาการทีได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในการพิจารณาแตง่ตงัให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ  5 ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย   1 
รายการต้องเป็นผลงานวจิยั

กรณีผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

 มีคณุวฒุปิริญญาเอกหรือเทียบเทา่ และ

 มีผลงานทางวชิาการทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีมีชืออยู่ในฐานข้อมลูทีเป็นที
ยอมรับในระดับชาต ิซงึตรงหรือ สมัพนัธ์กบัหวัข้อการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรือง
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หมายเหตุ

 กรณีผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกไม่มีคณุวฒิุและผลงานทางวชิาการตามทกํีาหนดข้างต้น จะต้องเป็น

ผู้ มีความรู้ความเชยีวชาญและมีประสบการณ์สูง เป็นทยีอมรับ ซงึตรงหรือสมัพนัธ์กบัหวัข้อ

วิทยานิพนธ์ โดยการแต่งตังต้องผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

 สาํหรับหลักสูตรทใีช้เกณฑ์ สกอ. ปี 48 ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก อาจมีจํานวนผลงานทาง

วิชาการทีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีมชืีออยูใ่นฐานข้อมลูทเีป็นทียอมรับในระดบัชาติ ไม่

ถึงตามเกณฑ์ข้างต้นได้ 

 ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกทีได้รับการเสนอเป็นกรรมการสอบปอ้งกนัการค้นคว้าอิสระ ซงึ                      

ยงัไมเ่คยมีประวตัิเป็นกรรมการสอบป้องกนัการค้นคว้าอิสระมาก่อนให้คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจาํสาขาวิชาเสนอศักยภาพมายงับัณฑิตวิทยาลัย เพือพิจารณาให้                  

ความเห็นชอบแต่งตังในทปีระชุมคณะอนุกรรมการกลันกรองคุณสมบัติ

การดาํเนินการจัดสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

บัณฑิตวทิยาลัยเป็นผู้ รับผิดชอบในการดาํเนินการจัดสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ โดย
มีขันตอน ดังต่อไปนี 

 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยนืเสนอขอสอบ พร้อมทงัเล่มรายงานการค้นคว้าอิสระทเีสร็จ
สมบรูณ์ และหลกัฐานการตีพิมพ์/เผยแพร่ หรือ การได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์/เผยแพร่

 ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการค้นคว้าอิสระ โดยใช้โปรแกรมอกัขราวสิทุธิ

 จดัทําคําสังแต่งตังคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ นดัหมายคณะกรรมการ และ
ออก หนงัสือเชิญ

 ส่งเล่มรายงานการค้นคว้าอิสระให้คณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระทุกท่านอ่าน
ก่อนวนัสอบ อย่างน้อย 7 วนัทําการ

 กําหนดวัน-เวลา และสถานทีสอบ โดยจัดทาํเป็นประกาศ และปิดประกาศไว้ให้ทราบโดยทวั
กนั 
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 การดําเนินการสอบเค้าปอ้งกนัการค้นคว้าอิสระให้เป็นการสอบแบบเปิด ซงึนกัศกึษาและผู้สนใจ
ทวัไป สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกําหนดเวลาและสถานทีทบีณัฑิตวิทยาลยัได้ระบใุนประกาศ
รายชือผู้ มีสิทธิสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์และกําหนดวนัสอบ ทงันีการสอบถือวา่เป็นการสอบปาก
เปล่าระหว่างนักศกึษากับคณะกรรมการสอบ เลขานกุารคณะกรรมการสอบปอ้งกนัการคว้า
อิสระจะต้องแจ้งให้ผู้ ร่วมรับฟังทราบว่า ไม่มีสิทธซิักถามปัญหาใดๆ ขณะทดีาํเนินการสอบ

 กําหนดระยะเวลาในการสอบปอ้งกนัการค้นคว้าอิสระแตล่ะครัง ไม่ตาํกว่า 1 ชัวโมง 30 นาที 

 กําหนดให้คณะกรรมการสอบปอ้งกนัการค้นคว้าอิสระชดุเดียวกนั สามารถทําการสอบนกัศกึษาได้              
ไม่เกิน 2 คน ในการสอบวันเดียวกัน

 เมือการสอบปอ้งกนัการค้นคว้าอิสระได้เสร็จสนิแล้ว ให้คณะกรรมการสอบปอ้งกนัการค้นคว้าอิสระ 
อภิปรายแสดงความคิดเหน็และลงมตติดัสินผลการสอบ โดยให้ประธานและกรรมการสอบมีเสียง
คนละ 1 เสียง ยกเว้นกรณีของอาจารย์ทปีรึกษาการค้นคว้าอิสระและอาจารย์ทปีรึกษาการค้นคว้า
อิสระร่วมให้นบัรวมกนัเป็น 1 เสียง โดยให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการวนิิจฉัย ในกรณีทีมี
คะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานกรรมการสอบเป็นผู้วนิิจฉัยชีขาด

การตัดสินผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

ผลการตัดสิน ความหมาย

ผ่าน นักศึกษาสามารถแสดงผลรายงานการค้นคว้าอิสระและตอบข้อซักถามได้เป็นทีพอใจของ

คณะกรรมการสอบ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิมเติมสาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจดัทําเล่ม

รายงานการค้นคว้าอิสระฉบบัสมบรูณ์สง่บณัฑิตวิทยาลยัได้ทนัที

ผ่านโดยต้องแก้ไข นกัศึกษายงัไม่สามารถแสดงผลรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือ ตอบข้อซกัถามให้เป็นทีพอใจ

ของคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบ                     

มีความเห็นว่า ควรให้แก้ไขหรือเพิมเติมสาระสําคัญ หรือวิธีการเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ 

ตามทคีณะกรรมการสอบเสนอแนะไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไม่ผ่าน นกัศกึษาไม่สามารถแสดงผลรายงานการค้นคว้าอิสระให้เป็นทีพอใจของคณะกรรมการสอบ 

และ/หรือไมส่ามารถตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการสอบได้ ซึงเป็นการแสดงว่า นักศกึษาผู้

นนัไมมี่ความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ถึงสาระของการค้นคว้าอิสระ และ/หรือวิธีการทําวิจยัทีตนได้

ทํา
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ขอบคุณค่ะ


