
ก 

 

คูมืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การ
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Graduate School, Suan Sunandha Rajabhat University 



ข 

 

 

คํานํา 

 

คูมืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดย                

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงคใหเปนแนวทางสําหรับอาจารยในระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ/หรือการคนควาอิสระ ตลอดจนผูที่เก่ียวของได

ใชเปนมาตรฐานในการใหคําปรึกษา และควบคุม ดูแลใหนักศึกษาสามารถทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ได

อยางประสบความสําเร็จและเปนไปตามประกาศ และระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ                

สวนสุนันทา  

บัณฑิตวิทยาลัยหวังวา คูมือฯ ฉบับนี้จะเปนประโยชนตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ/หรือ            

การคนควาอิสระตามสมควร หากพบปญหาในการปฏิบัติ กรุณาสงความเห็น หรือ ขอเสนอแนะเพื่อที่              

บัณฑิตวิทยาลัยจะไดปรับปรุงใหสมบูรณย่ิงขึ้นตอไป 

 

 

ฝายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

  



ค 

 

สารบัญ 

                         หนา 

คํานํา            ก 

สารบัญ            ข 

สวนที่ ๑  การทําวิทยานิพนธ        ๑ 

  ๑.๑ คณุสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ     ๒ 

คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธหลัก    ๓ 

   คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธรวม (ถาม)ี   ๕ 

   หนาท่ีของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ     ๗ 

ภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ     ๘ 

การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ/หรือ  

     อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธรวม     ๙ 

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  

     และ/หรือ อาจารยท่ีปรกึษาวิทยานิพนธรวม    ๙  

๑.๒ การสอบเคาโครงวิทยานพินธ      ๑๐ 

คุณสมบัติของนักศึกษาในการยื่นขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ   ๑๑ 

ขั้นตอนในการยื่นเสนอขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ     ๑๒ 

  จํานวน องคประกอบ และหนาที่ของคณะกรรมการสอบ 

       เคาโครงวิทยานิพนธ        ๑๓ 

การดําเนินการจัดสอบเคาโครงวิทยานิพนธ     ๑๔ 

การดําเนินการกรณีท่ีกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 

     ไมสามารถมาดําเนินการสอบไดตามกําหนด     ๑๕ 

  การตัดสินผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ     ๑๖ 

๑.๓ การสอบปองกันวิทยานิพนธ       ๑๗ 

คุณสมบัติของนักศึกษาในการย่ืนขอสอบปองกันวิทยานิพนธ   ๑๘ 

ขั้นตอนในการยื่นเสนอขอสอบปองกันวิทยานิพนธ     ๒๐ 

  จํานวน องคประกอบ  คุณสมบัติและหนาที่ของคณะกรรมการ 

       สอบปองกันวิทยานิพนธ        ๒๑ 

การดําเนินการจัดสอบปองกันวิทยานิพนธ       ๒๕ 

การดําเนินการกรณีท่ีกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

    ไมสามารถมาดําเนินการสอบไดตามกําหนด     ๒๖ 

  การตัดสินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ       ๒๗ 

 



ง 

 

สารบัญ (ตอ) 

 

หนา 

การดําเนินการในกรณทีี่นักศึกษาขาดสอบ หรือ ไมสามารถ 

     มาเขาสอบปองกันวิทยานิพนธได       ๒๘ 

การรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ      ๒๙ 

การดําเนินการภายหลังรบัทราบผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ    ๓๐ 

การประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ      ๓๑ 

การตีพิมพ/เผยแพรผลงานวิทยานิพนธ หรือ สวนหนึ่งของวิทยานิพนธ   ๓๒ 

การดําเนินการสงเลมวิทยานพินธฉบับสมบูรณ และหลักฐานการตพีิมพ/ 

     เผยแพรเพื่อขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา       ๓๓ 

Flowchart แสดงข้ันตอนการสอบวิทยานิพนธ      ๓๕ 

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบความถูกตองของภาษาอังกฤษ 

     ของบทคัดยอวิทยานิพนธสําหรับหลักสูตรเอก     ๓๙ 

Flowchart แสดงข้ันตอนแนวปฏิบัติในการตรวจสอบความถูกตอง 

     ของภาษาอังกฤษของบทคัดยอวิทยานิพนธสําหรับหลักสูตรเอก    ๔๐ 

รูปแบบมาตรฐานของบทคัดบทคัดยอภาษาอังกฤษ    ๔๑ 

สวนที่ ๒ การทําการคนควาอิสระ          ๔๒ 

๒.๑ การเสนอเคาโครงการคนควาอิสระ        ๔๓ 

คุณสมบัติของนักศึกษา และขัน้ตอนในการย่ืนเสนอขอสอบ 

     เคาโครงการคนควาอิสระ        ๔๔ 

คุณสมบัติ หนาท่ี และภาระงานของอาจารยการคนควาอิสระ    ๔๕ 

การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ     ๔๖ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารยท่ีปรกึษาการคนควาอิสระ      ๔๖  

๒.๒ การสอบปองกันการคนควาอิสระ        ๔๗ 

คุณสมบัติของนักศึกษา และขัน้ตอนการย่ืนเรื่องขอสอบปองกัน 

     การคนควาอิสระ         ๔๘ 

  จํานวน องคประกอบ และคุณสมบัติและหนาที่ของคณะกรรมการ 

       สอบปองกันการคนควาอิสระ        ๔๙ 

การดําเนินการจัดสอบปองกันการคนควาอิสระ      ๕๒ 

การดําเนินการกรณีท่ีกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ 

     ไมสามารถมาดําเนินการสอบไดตามกําหนดได    ๕๓ 

  การตัดสินผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ      ๕๔ 



จ 

 

สารบัญ (ตอ) 

 

           หนา 

การดําเนินการในกรณทีี่นักศึกษาขาดสอบ หรือ ไมสามารถ 

     มาเขาสอบปองกันการคนควาอิสระได       ๕๕ 

การรายงานผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ      ๕๖ 

การดําเนินการภายหลังรบัทราบผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ    ๕๗ 

เกณฑการประเมินผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ     ๕๘ 

การตีพิมพ/เผยแพรผลงานการคนควาอิสระ      ๕๙ 

การดําเนินการสงเลมรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ  

     และหลักฐานการตีพิมพ/เผยแพร เพื่อขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา   ๖๐ 

Flowchart แสดงข้ันการสอบการคนควาอิสระ       ๖๒ 

สวนที่ ๓ การสอบวัดคุณสมบัติ           ๖๕ 

คุณสมบัติของนักศึกษาและขั้นตอนการยื่นขอสอบวัดคุณสมบัติ    ๖๖ 

การดําเนินการจัดสอบวัดคณุสมบัติ       ๖๖ 

องคประกอบและหนาที่ของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ    ๖๗ 

การประเมินผลการสอบวัดคณุสมบัติ      ๖๙ 

Flowchart แสดงข้ันตอนการสอบวัดคุณสมบัติ      ๗๑ 

สวนที่ ๔   การสอบประมวลความรู         ๗๓ 

คุณสมบัติของนักศึกษาและขั้นตอนการยื่นขอสอบประมวลความรู    ๗๔ 

การดําเนินการจัดสอบวัดประมวลความรู       ๗๔ 

องคประกอบและหนาที่ของคณะกรรมการสอบประมวลความรู    ๗๕   

การประเมินผลการสอบประมวลความรู     ๗๗ 

                               Flowchart แสดงข้ันตอนการสอบประมวลความรู    ๗๘ 

  



๑ 

 

 

 

 

สวนที่ ๑ 

การทําวิทยานิพนธ 

 

  



๒ 

 

 

 

 

 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 

  



๓ 

 

คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
 

หลักสูตร 

ปริญญาโท 

หลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ.ป ๕๘ 

๑. เปนอาจารยประจําหลักสูตร (มีชื่ออยูในเลมหลักสูตร) 

๒. มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา หรือ ข้ันต่ําปริญญาโท หรือ เทียบเทาที่มี                    

ตําแหนงรองศาสตราจารย และ 

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน               

ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย  

๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 

หลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. ป ๔๘ 

๑. เปนอาจารยประจํา 

๒. มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา หรือ ข้ันต่ําปริญญาโท หรือ เทียบเทาที่มี                

ตําแหนงรองศาสตราจารย และ 

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน               

ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย        

๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 

  



๔ 

 

คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (ตอ) 
 

หลักสูตร 

ปริญญาเอก 

หลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ.ป ๕๘ 

๑. เปนอาจารยประจําหลักสูตร (มีชื่ออยูในเลมหลักสูตร)  

๒. มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา หรือ ข้ันต่ําปริญญาโท หรือ เทียบเทาที่มี                

ตําแหนงรองศาสตราจารย และ 

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน               

ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย               

๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 

หลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. ป ๔๘ 

๑. เปนอาจารยประจํา 

๒. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนง               

รองศาสตราจารย และ 

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน              

ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย              

๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 
 

หลักสูตร 

ปริญญาโท 

อาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธรวม อาจเปนอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคณุวุฒภิายนอก ก็ได 

 

กรณีเปนอาจารยประจํา 

๑. มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา หรือ ข้ันต่ําปริญญาโท หรือ เทียบเทาที่มี                

ตําแหนงรองศาสตราจารย และ 

๒. มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน              

ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย               

๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 

กรณีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

๑. ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรอื เทียบเทา และ 

๒. มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ี                 

เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา                   

๑๐ เร่ือง  

 

หมายเหตุ 

๑. กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนดขางตน 

จะตองเปนผูท่ีมีความรูความเช่ียวชาญและมีประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ  โดยการแต งตั้ งจะตองผ านความเห็นชอบจาก                          

สภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัทราบ 

๒. สําหรับหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ.ป ๔๘ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก อาจมีจํานวนของผลงาน

ทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติ ไมถึงตามเกณฑขางตนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) (ตอ) 
 

หลักสูตร 

ปริญญาเอก 

อาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธรวม อาจเปนอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคณุวุฒิภายนอก ก็ได 

 

กรณีเปนอาจารยประจํา 

๑. มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา หรือ ข้ันต่ําปริญญาโท หรือ เทียบเทาที่มี                 

ตําแหนงรองศาสตราจารย และ 

๒. มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน               

ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย               

๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 

กรณีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

๑. ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรอื เทียบเทา และ 

๒. มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ี                

เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา              

๕ เรื่อง  

 

หมายเหตุ 

๑. กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนดขางตน 

จะตองเปนผูที่มีความรูความเช่ียวชาญและมีประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ  โดยการแตงตั้ งจะตองผานความเห็นชอบจาก                          

สภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๒. สําหรับหลักสูตรท่ีใชเกณฑ สกอ.ป ๔๘ ผูทรงคณุวุฒภิายนอก อาจมีจํานวนของผลงาน

ทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับ

ในระดับชาติ ไมถึงตามเกณฑขางตนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 

อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก 

๑. รั บผิ ด ชอบแล ะควบคุ มการทํ า วิทยา นิพนธ ของนั กศึ กษา ให สอด คล อ ง กับ                                 

เคาโครงวิทยานิพนธท่ีสอบผานและคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธไดรายงาน

ผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยแลว 

๒. เสนอช่ือผูทําหนาที่อาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธรวม 

๓. ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด และ

วิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

๔. ให คํ าแนะนํ าและเปนที่ ปรึ กษาแก นั กศึกษาเกี่ ย วกั บการเ ขียนวิทยานิพนธ                               

ทุกภาคการศึกษาจนกวาการทําวิทยานิพนธจะแลวเสร็จ 

๕. ติดตามการดําเนินการวิจัยของนักศึกษาให เปนไปตามแผนงานและรับผิดชอบ

ประเมินผลการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา จนกวาการทําวิทยานิพนธจะแลวเสร็จ 

๖. ใหความเห็นชอบในการขอสอบปองกันวิทยานิพนธของนักศึกษา 

๗. รวมเปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธของนักศึกษา 

๘. เปนผูดูแลตรวจความมีมาตรฐานของการทําวิทยานิพนธ กอนสงมอบเลมวิทยานิพนธ

ฉบับสมบูรณแกคณะกรรมการสอบตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวม 

๑. รวมรับผิดชอบและควบคุมการทํา วิทยานิพนธของนักศึกษาใหสอดคลอง กับ                           

เคาโครงวิทยานิพนธท่ีสอบผานและคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธไดรายงาน

ผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาแลว 

๒. รวมใหคําแนะนําและรวมเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับเน้ือหาทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการ

ศึกษาวิจัย รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

๓. รวมใหคําแนะนําและรวมเปนที่ปรึกษาเก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธและการใชภาษา 

๔. ร วมติดตามการดํ า เนินการ วิจั ย ให เปน ไปตามแผนงานและรวมประเมินผล                             

การทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา จนกวาการทําวิทยานิพนธจะแลวเสร็จ 

๕. อาจรวมเปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธได และตองเขารวมในการสอบปองกัน

วิทยานพินธทุกครั้ง 

 

  



๘ 

 

ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 

หลักสูตรท่ีใช

เกณฑ สกอ.ป ๕๘ 

กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา และมีผลงาน                      

ทางวิชาการตามเกณฑ  

ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมได

ไมเกิน ๕ คนตอภาคการศึกษา 

 

กรณีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา และดํารงตําแหนง  

ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ เทียบเทาท่ีมี

ตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ  

ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และปริญญา

ดุษฎีบัณฑิต รวมไดไมเกิน ๑๐ คนตอภาคการศึกษา 

 

กรณีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา และดํารงตําแหนง 

ทางวิชาการระดับศาสตราจารย  

หากมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษาเ กินกว า ๑๐ คน แตตองไม เ กิน ๑๕ คนตอ                            

ภาคการศึกษา ใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอขอความเห็นชอบตอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผานตามลําดับขั้น   

 

หากมีความจําเปนตองดแูลนักศึกษามากกวา ๑๕ คน ใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเปนรายกรณ ี

 

ในกรณีท่ีอาจารยประจําหลักสูตรเปนท้ังท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  

ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ  ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ี

ทําการคนควาอิสระ ๓ คน ทั้งนี้ ใหนับรวมนักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลา

เดียวกัน 

หลักสูตรท่ีใช

เกณฑ สกอ.ป ๔๘ 

อาจารยประจํา ๑ คน สามารถเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ                

ปริญญาโทและปริญญาเอก  รวมกันไดไมเกิน ๕ คน ตอภาคการศึกษา 

 

หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา ๕ คน และ

มีความประสงคจะใหอาจารยผูน้ันเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหกับนักศึกษามากกวา 

๕ คน แตท้ังนี้ตองไมเกิน ๑๐ คน ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 

 



๙ 

 

การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ/หรือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

 

ในการแตงตั้ งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ/หรือ อาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ร วม                              

ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ และเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอแตงตั้ง 

 

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ/หรือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

รวม  

 

  ในการขอเปลี่ยนแปลอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ/หรือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และตองได รับอนุมัติจากคณบดี                 

บัณฑิตวิทยาลัย 

  



๑๐ 

 

 

 

 

 

การสอบเคาโครงวทิยานิพนธ 
  



๑๑ 

 

คุณสมบัติของนักศึกษาในการย่ืนขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
 

นักศึกษา 

ปริญญาโท 

๑. นักศึกษา  

     ๑.๑ แผน ก แบบ ก๑ 

           ใหอยูในเง่ือนไขของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา 

     ๑.๒ แผน ก แบบ ก๒  

           ส อบผ า น ร าย วิช า  (Course)  ม าแ ล ว ไ ม น อยก ว า  ๑ ๐  หน วย กิต  ห รื อ                         

ชดุวิชา (Module) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

๒. สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) สําหรับหลักสูตรท่ี

กําหนดใหสอบประมวลความรู  

๓. ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ  

๔. ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ ซึ่ง

อนุโลมใหมีการซ้ํากันได ไมเกินรอยละ ๓๐ ทั้งน้ีหากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยูในดุลยพินิจ

ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ ๓๕ 

๕. ไดรับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักแลว  

๖. ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหยื่นขอสอบได 

นักศึกษา 

ปริญญาเอก 

๑. นักศึกษา 

     ๑.๑ แบบ ๑  

           สอบผานการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) แลว  

     ๑.๒ แบบ ๒  

           ๑.๒.๑ สอบผานรายวิชา (Course) หรือ ชุดวิชา (Module) ครบถวนตาม

ขอกําหนดของหลักสูตรและ 

           ๑.๒.๒ สอบผานการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) แลว 

๒. ลงทะเบียนเรยีนวิทยานิพนธ 

๓. ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ ซึ่ง

อนุโลมใหมีการซ้ํากันได ไมเกินรอยละ ๓๐ ทั้งน้ีหากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยูในดุลยพินิจ

ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ ๓๕ 

๔. ไดรับการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ/หรือคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธแลว  

๕. ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ/หรือคณะกรรมการ                 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหขอสอบได 

 

 

 

 



๑๒ 

 

ขั้นตอนในการย่ืนเสนอขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ  
 

นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสําหรับการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ จะตองยื่นเอกสารตอไปน้ีตอ                  

บัณฑิตวิทยาลัยในการเสนอขอสอบ 

๑. คํารองขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ (บว.๐๕) 

๒. เคาโครงวิทยานิพนธซึ่งตองมีสวนประกอบและรูปแบบตามท่ีกําหนดในคูมือการเขียนวิทยานิพนธและ

การคนควาอิสระที่จัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยตองสงกอนวันสอบอยางนอย ๑๐ วันทําการ  

  



๑๓ 

 

จํานวน องคประกอบ และหนาที่ของคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
 

องคประกอบ  คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธประกอบดวย กรรมการจํานวน ๔-๖ คน ดังนี้ 

๑. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก จํานวน ๑ คน เปนประธานกรรมการสอบ 

๒. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ  

๓. กรรมการบริหารหลักสูตร หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือ อาจารยประจํา

หลักสูตร ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ 

๔. ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดานระเบียบวิธีวิจัย และ/หรือสถิติท่ีเกี่ยวของกับ

วิทยานิพนธจํานวน ๑ คน เปนกรรมการ 

๕. กรรมการและเลขานุการ จํานวน ๑ คน 

๖. ในกรณีท่ีการสอบมีความจําเปนตองมีผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดาน สามารถแตงตั้งเพ่ิมไดอีก 

ไมเกิน ๑ คน 

 

หมายเหตุ 

๑. บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธตออธิการบดี

หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อทําการแตงตั้ง โดยจะคัดเลือกกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก (ลําดับท่ี ๔ และ ๖) และกรรมการและเลขานุการ (ลําดับท่ี ๕) จากผูท่ีผูใน

บัญชีรายช่ือที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําขึ้น  

หนาที่ ๑. ดําเนินการจัดสอบวัดความรู ความเขาใจของนักศึกษา โดยพิจารณาจากขอบเขต

งานวิจัยใหสอดคลองกับระยะเวลาในการทําวิจัย และประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

๒. เมื่อดําเนินการสอบเสร็จแลว ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบฯ เสนอผลสอบตอ      

บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๕ วันทําการหลังวันสอบ  

 

  



๑๔ 

 

การดําเนินการจัดสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
 

ใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบเคาโครงวิทยานิพนธ โดยมีขั้นตอน ดังตอไปน้ี  

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นเสนอขอสอบ พรอมทั้ งตรวจสอบสวนประกอบและรูปแบบของ                       

เคาโครงวิทยานิพนธ 

๒. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ 

๓. จัดทาํคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ นัดหมายคณะกรรมการ และออกหนังสอืเชิญ 

๔. สงเลมเคาโครงวิทยานิพนธใหคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธทุกทานอานกอนวันสอบ                     

อยางนอย ๗ วันทําการ 

๕. กําหนดวัน-เวลา และสถานที่สอบ โดยจัดทําเปนประกาศ และปดประกาศไวใหทราบโดยทั่วกัน  

 

หมายเหตุ 

๑. การดําเนินการสอบเคาโครงวิทยานิพนธใหเปนการสอบแบบเปด ซึ่งนักศึกษาและผูสนใจท่ัวไปสามารถ

เขารวมรับฟงไดตามกําหนดเวลาและสถานท่ีที่บัณฑิตวิทยาลัยไดระบุในประกาศรายช่ือ ผูมีสิทธิ์สอบเคา

โครงวิทยานิพนธและกําหนดวันสอบ ท้ังน้ีการสอบถือวาเปนการสอบปากเปลาระหวางนักศึกษากับ

คณะกรรมการสอบ เลขานุการคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธจะตองแจงใหผูรวมรับฟง               

ทราบวา ไมมีสิทธ์ิซักถามปญหาใดๆ ขณะที่ดําเนินการสอบ 

๒. ในวันสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ตองมีจํานวนประธานและกรรมการสอบรวมกันไมนอยกวา ๓ คน จึงจะ

ถือวาการสอบน้ันมีผลสมบูรณ ถามีจํานวนประธานและกรรมการไมครบ ใหเลื่อนการสอบในครั้งนั้น

ออกไป 

 

 

  



๑๕ 

 

การดําเนินการกรณีที่กรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธไมสามารถมาดําเนินการสอบ              

ไดตามกําหนด 
 

กรณีที่สามารถเลื่อนสอบ

ได (คณะกรรมการสอบฯ 

ทุกทานเห็นชอบรวมกัน

ใหเลื่อนวันสอบ) 

 

๑. ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักขออนุมัติเลื่อนการสอบ พรอมช้ีแจง

เหตุผลตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจําสาขาวิชา  

๒. เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแลว ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่ง

เลื่อนการสอบปองกันวิทยานิพนธออกไปจนกวาคณะกรรมการทุกคน                    

จะพรอมทําการสอบ 

กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยท่ีไม

สามารถเลื่อนการสอบได  

 

๑. ใหกรรมการสอบทานที่มีเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถเลื่อนการสอบได หรือ 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ทําบันทึกขอความชี้แจงสาเหตุของการท่ี

กรรมการสอบไมสามารถมาทําการสอบได รวมถึงสาเหตุ ท่ีไมสามารถ                  

เลื่อนสอบไดเปนลายลักษณอักษรตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา  

๒. กรรมการผูขาดสอบตองแจงผลการประเมินเคาโครงวิทยานิพนธ เปน                   

ลายลักษณอักษรตอประธานกรรมการสอบลวงหนากอนวันสอบ 

กรณี ท่ีมี เห ตุสุ ด วิสั ย ท่ี

กรรมการสอบไมสามารถ

มาสอบได ใ นวั นส อ บ                 

เคาโครงวิทยานิพนธ  

 

๑. ใหกรรมการสอบผูท่ีไมสามารถมาสอบไดในวันสอบ หรือ ประธานกรรมการ

สอบ ช้ีแจ งสาเหตุของการ ท่ีไมสามารถมาทําการสอบไดตอคณบดี                      

บัณฑิตวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร โดยผานประธาน คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจําสาขาวิชา  

๒. กรรมการผูที่ ไมสามารถมาสอบไดจะตองแจงผลการประเมินเคาโครง

วิทยานิพนธเปนลายลักษณอักษรตอประธานกรรมการสอบภายใน  ๓ วัน

หลังจากวันสอบ เพ่ือใหคณะกรรมการสอบนําไปประกอบการตัดสินผลสอบ 

 

  



๑๖ 

 

การตัดสินผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
   

ผลการตัดสิน ความหมาย 

ผาน นักศึกษาไดรับการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและสามารถดําเนินการทําวิจัยได 

 

ผานโดยตองแกไข นักศึกษาตองปรับแกไขหัวขอ และ/หรือเคาโครงวิทยานิพนธตามมติของคณะกรรมการสอบ

เคาโครงวิทยานิพนธและจัดสงใหกับบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๓๐ วันหลังจากวันสอบ 

 

ไมผาน นักศึกษาไมไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ และตองย่ืนคํารองขอสอบใหม โดยนักศึกษาท่ีสอบ

ไมผานมีสิทธ์ิสอบแกตัวไดอีก ๑ ครั้ง โดยตองย่ืนคํารองขอสอบใหมตอคณะกรรมการ                 

บริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา  

 

การสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบคร้ัง

แรก นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบเคาโครงวิทยานิพนธภายในเวลาที่กําหนด ใหพนสภาพ

การเปนนักศึกษา เวนแตมีเหตุอันจําเปนและสมควร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจํา

สาขาวิชาอาจขยายกําหนดเวลาตอไปอีก ๑ ภาคการศึกษาได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๗ 

 

 

 

 

 

การสอบปองกันวิทยานิพนธ 
  



๑๘ 

 

คุณสมบัติของนักศึกษาในการย่ืนขอสอบปองกันวิทยานิพนธ 
 

นักศึกษา 

ปริญญาโท 

๑. สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) สําหรับนักศึกษา

หลักสูตรท่ีกําหนดใหสอบประมวลความรู 

๒. ไดรับอนุมัติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธเปน “ผาน” 

๓. สอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนด และไดแตมเฉลี่ยสะสม

ตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๐๐ สําหรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก๒ 

๔. ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักใหทําการสอบได 

๕. ทําวิทยานิพนธเสรจ็สมบูรณเปนรูปเลม โดยวิทยานิพนธตองมีเน้ือหางานวิจัยมีคุณภาพ

เ พี ย ง พอ  มี ก า ร ดํ า เ นิ นก า ร ต า ม ร ะ เ บี ยบวิ ธี วิ จั ย  มี บ ท คั ด ย อภ า ษา ไทย                              

บทคัดยอภาษาอังกฤษ มีสวนประกอบและรูปแบบการจัดทําตรงตามรูปแบบท่ี                 

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระที่จัดทําโดย

บัณฑิตวิทยาลัยท่ีบังคบัใชในขณะนั้น  

๖. ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรม อักขราวิสุทธ์ิ ซึ่ง

อนุโลมใหมีการซ้ํากันได ไมเกินรอยละ ๓๐ ทั้งนี้หากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยูในดุลยพินิจ

ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ ๓๕ 

๗. มีหลักฐานวาผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพ/เผยแพร 

หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพ/เผยแพรตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย 

๘. สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและหลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

๙. สอบผานความรูคอมพิวเตอรตามเงื่อนไขและหลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

๑๐. ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/คณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธใหทําการสอบ 

 

  



๑๙ 

 

คุณสมบัติของนักศึกษาในการย่ืนขอสอบปองกันวิทยานิพนธ (ตอ) 
 

นักศึกษา 

ปริญญาเอก 

๑. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

๒. ไดรับอนุมัติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธเปน “ผาน” 

๓. สอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนด และไดแตมเฉลี่ยสะสม

ตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๐๐ สําหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒ 

๔. ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักใหทาํการสอบ 

๕. ทําวิทยานิพนธเสรจ็สมบูรณเปนรูปเลม โดยวิทยานิพนธตองมีเนื้อหางานวิจัยมีคุณภาพ

เ พี ย ง พอ  มี ก า ร ดํ า เ นิ นก า ร ต า ม ร ะ เ บี ยบวิ ธี วิ จั ย  มี บ ท คั ด ย อภ า ษา ไทย                             

บทคัดยอภาษาอังกฤษ มีสวนประกอบและรูปแบบการจัดทําตรงตามรูปแบบท่ี    

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระที่จัดทําโดย

บัณฑิตวิทยาลัยท่ีบังคบัใชในขณะนั้น  

๖. ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรม อักขราวิสุทธ์ิ ซึ่ง

อนุโลมใหมีการซ้ํากันได ไมเกินรอยละ ๓๐ ทั้งนี้หากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยูในดุลยพินิจ

ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ ๓๕ 

๗. มีหลักฐานวาผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับ การตีพิมพ/

เผยแพร หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพ/เผยแพร ตามเกณฑของบัณฑิต

วิทยาลัย 

๘. สอบผานความรูภาษาอังกฤษ หรือผานการเทียบความรูภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและ

หลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

๙. สอบผานความรูคอมพิวเตอรตามเงื่อนไขและหลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

๑๐. ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/คณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธใหทําการสอบ 

 

  



๒๐ 

 

ขั้นตอนในการย่ืนเสนอขอสอบปองกันวิทยานิพนธ  
 

ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนสําหรับการสอบปองกันวิทยานิพนธ ยื่นเอกสารตอไปน้ีตอบัณฑิตวิทยาลัย

ในการเสนอขอสอบ 

๑. คํารองขอสอบปองกันวิทยานิพนธ (บว.๐๘) 

๒. วิทยานิพนธซึ่งตองมีสวนประกอบและรูปแบบตามที่กําหนดในคูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระที่จัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยตองสงกอนวันสอบอยางนอย ๑๐ วันทําการ  

๓. หลักฐานการตีพิมพ/เผยแพร หรือ การไดรับการตอบรบัใหตีพิมพ/เผยแพร  

 

หมายเหตุ 

๑. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเปนผูจัดสงรายช่ือนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนใน                      

การขอสอบปองกันวิทยานิพนธ ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอใหดําเนินการจัดสอบ 

  



๒๑ 

 

จํานวน องคประกอบ  คุณสมบัติและหนาที่ของคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ 
 

จํานวน  

และองคประกอบ   

คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธประกอบดวย กรรมการจํานวน ๕ คน ดังน้ี 

๑. ประธานกรรมการ ๑ คน แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยการเสนอจาก                     

บัณฑิตวิทยาลัย 

๒. อาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ/หรืออาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม                   

เปนกรรมการ  

๓. กรรมการบริหารหลักสูตร หรือ อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                 

จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ 

๔. ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับ

วิทยานิพนธ จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ โดยไดรับการเสนอจากบัณฑิตวิทยาลัย 

๕. กรรมการและเลขานุการ จํานวน ๑ คน 

 

หมายเหตุ 

๑. บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธตออธิการบดี 

หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายเพื่อทําการแตงตั้ง โดยจะคัดเลือกกรรมการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก (ลําดับที่ ๑ และ ๔) และกรรมการและเลขานุการ (ลําดับที่ ๕) จากผูท่ีผูใน

บัญชีรายชื่อที่ บัณฑิต วิทยาลัยจัด ทําขึ้ น ท้ังนี้  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองผ าน                      

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติกอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

จํานวน องคประกอบ  คุณสมบัติและหนาที่ของคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ (ตอ) 
 

คุณสมบัติ  

 

หลักสูตร 

ปริญญาโท 

 

กรณีอาจารยประจําหลักสูตร  

๑. มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโท หรือ

เทียบเทาที่มตีําแหนงรองศาสตราจารย และ 

๒. มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่

กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ

อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย                       

๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

๑. มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา และ 

๒. มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยู

ในฐานขอมูลท่ีเปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับ

หัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง 

 

หมายเหตุ 

๑. กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ

ตามท่ีกําหนดขางตน จะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและ               

มีประสบการณสูง เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ

วิทยา นิพนธ  โดยการแตงตั้ งต องผานความเ ห็นชอบจาก                            

สภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบ 

๒. สําหรับหลักสูตรท่ีใชเกณฑ สกอ. ป ๔๘ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

อาจมีจํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

วารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ไมถึง

ตามเกณฑขางตนได 

๓. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดรับการเสนอเปนกรรมการสอบปองกัน

วิทยานิพนธ ซึ่งยังไมเคยมีประวัติเปนกรรมการสอบปองกัน

วิทยานิพนธมากอนใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจํา

สาขาวิชาเสนอศักยภาพมายังบัณฑิตวิทยาลัย เ พ่ือพิจารณา                        

ใหความเห็นชอบแตงตั้งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

คุณสมบัติ 

 



๒๓ 

 

 

จํานวน องคประกอบ  คุณสมบัติและหนาที่ของคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ (ตอ) 

 

คุณสมบัติ  

 

หลักสูตร 

ปริญญาเอก  

กรณีอาจารยประจําหลักสูตร  

๑. มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโท หรือ 

เทียบเทาที่มตีําแหนงรองศาสตราจารย และ 

๒. มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่

กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ

อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย                      

๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

๑. มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา และ 

๒. มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยู

ในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ

กับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา  ๕ เร่ือง  

 

หมายเหตุ 

๑. กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่

กํ าหนดข า งตน  จะตอง เปนผู มีความรู ค วามเ ช่ียวชาญและ                       

มีประสบการณสูงมาก เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ สัมพันธกับหัวขอ

วิทยานิพนธ  โ ดยการแต งตั้ งต องผ านความเห็ นชอบจาก                    

สภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๒. สําหรับหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. ป ๔๘ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก                

อาจมีจํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพรใน

วารสารที่มี ช่ืออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ               

ไมถึงตามเกณฑขางตนได 

๓. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไดรับการเสนอเปนกรรมการสอบปองกัน

วิทยานิพนธ  ซึ่ งยังไม เคยมีประวัติ เปนกรรมการสอบปองกัน

วิทยานิพนธมากอนใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจํา

สาขาวิชาเสนอศักยภาพมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให                  

ความเห็นชอบแตงตั้งในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

คุณสมบัติ 

 

 



๒๔ 

 

จํานวน องคประกอบ  คุณสมบัติและหนาที่ของคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ (ตอ) 
 

หนาที่ ประธาน 

กรรมการสอบ 

๑. กํากับและดําเนินการสอบปองกันวิทยานิพนธใหเปนไปดวย                    

ความเรียบรอย 

๒. พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความรอบรูใน

เนื้อหาเก่ียวกับเรื่องท่ีทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงาน

ทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบ                 

ในการตอบคําถาม  

กรรมกา รส อ บ 

สอบ ผูเปน 

อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก 

๑. พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความรอบรู               

ในเนื้อหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอ

ผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบ

ในการตอบคําถาม 

๒. ติดตามดูแลการแกไขเ น้ือหา รูปเลม และแผนบันทึกขอมูล

วิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ            

สอบปองกันวิทยานิพนธ 

กรรมการสอบ ๑. พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความรอบรูใน

เนื้อหาที่เ ก่ียวกับเรื่องท่ีทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอ

ผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบ

ในการตอบคําถาม 

กรรมการ 

และเลขานุการ 

๑. พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความรอบรู              

ในเนื้อหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอ

ผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบ

ในการตอบคําถาม 

๒. ดําเนินรายการและแนะนําคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

๓. สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

๔. แจงผลการสอบตอนักศึกษาเปนลายลักษณอักษร โดยใหนักศึกษา

ลงนามรบัทราบทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ 

๕. สงผลการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๕ วันทําการ  

นับจากวันสอบ 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

การดําเนินการจัดสอบปองกันวิทยานิพนธ 

 
ใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบปองกันวิทยานิพนธ โดยมีข้ันตอน ดังตอไปนี้  

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ย่ืนเสนอขอสอบ พรอมทั้งเลมวิทยานิพนธท่ีเสร็จสมบูรณ และหลักฐาน                 

การตีพิมพ/เผยแพร หรือการไดรับการตอบรับใหตีพิมพ/เผยแพร 

๒. ตรวจสอบการคดัลอกผลงานวิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ 

๓. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบปองกันโครงวิทยานิพนธ นัดหมายคณะกรรมการ และออกหนังสือ

เชิญ 

๔. สงเลมวิทยานิพนธใหคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธทุกทานอานกอนวันสอบ อยางนอย ๗ วัน 

    ทําการ 

๕. กําหนดวัน-เวลา และสถานที่สอบ โดยจัดทําเปนประกาศ และปดประกาศไวใหทราบโดยทั่วกัน  

 

หมายเหตุ 

๑. การดําเนินการสอบปองกันวิทยานิพนธใหเปนการสอบแบบเปด ซึ่งนักศึกษาและผูสนใจท่ัวไป สามารถ

เขารวมรับฟงไดตามกําหนดเวลาและสถานท่ีที่บัณฑิตวิทยาลัยไดระบุในประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธ์ิสอบ 

ปองกันวิทยานิพนธและกําหนดวันสอบ ท้ังนี้การสอบถือวาเปนการสอบปากเปลาระหวางนักศึกษากับ

คณะกรรมการสอบ เลขานุการคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธจะตองแจงใหผูรวมรับฟงทราบวา 

ไมมีสิทธ์ิซักถามปญหาใดๆ ขณะที่ดําเนินการสอบ 

๒. กําหนดระยะเวลาในการสอบปองกันวิทยานิพนธ ระดับปริญญามหาบัณฑิตควรใชเวลาไมเกิน ๓ ช่ัวโมง 

สําหรับระดับปรญิญาดุษฎีบัณฑิตอาจใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ แตไมเกิน ๖ ช่ัวโมง 

๓. กําหนดใหคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธชุดเดียวกัน สามารถทําการสอบนักศึกษาไดไมเกิน             

๒ คน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และไมเกิน ๓ คน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา

มหาบัณฑิต 

๔. เมื่อการสอบปองกันวิทยานิพนธไดเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธอภิปรายแสดง

ความคิดเห็นและลงมติตัดสินผลการสอบ โดยใหประธานและกรรมการสอบมีเสียงคนละ ๑ เสียง ยกเวน

กรณีของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมใหนับรวมกันเปน ๑ 

เสียง โดยใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑในการวินิจฉัย ในกรณทีี่มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการ

สอบเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยผลการประเมินมีดังตอไปนี้ 

 

  



๒๖ 

 

การดําเนินการกรณีที่กรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธไมสามารถมาดําเนินการสอบได

ตามกําหนด 
 

กรณีที่สามารถเลื่อนสอบ

ได (คณะกรรมการสอบฯ 

ทุกทานเห็นชอบรวมกัน

ใหเลื่อนวันสอบ) 

๑. กรรมการที่เปนอาจารยภายในมหาวิทยาลัยจะตองทําบันทึกขอความชี้แจง

สาเหตุของการที่ไมสามารถมาทําการสอบไดตามวัน-เวลาท่ีกําหนดเปน                

ลายลักษณอักษรถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๒. ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งเลื่อนการสอบปองกันวิทยานิพนธออกไปจนกวา

คณะกรรมการทุกคนจะพรอมทําการสอบ  

กรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย 

ท่ีไมสามารถเลื่อน 

การสอบได  

 

ในกรณีกรรมการที่เปนอาจารยภายในมหาวิทยาลัย  

๑. ใหกรรมการสอบผูนั้นทําบันทึกขอความช้ีแจงสาเหตุของการที่ไมสามารถมาทํา

การสอบได รวมถึงสาเหตุท่ีไมสามารถเลื่อนสอบไดเปนลายลักษณอักษรตอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจํา

สาขาวิชา  

๒. กรรมการผูขาดสอบตองแจงผลการประเมินตอประธานกรรมการสอบ

ลวงหนากอนวันสอบ 

 

ในกรณีกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

๑. ใหบัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิทานใหมจากบัญชีรายช่ือท่ีบัณฑิต

วิทยาลัยจัดทําข้ึน เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการแทน 

กรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย 

ท่ีกรรมการสอบ 

ไมสามารถมาสอบได 

ในวันสอบปองกัน 

วทิยานิพนธ  

 

๑. ใหกรรมการสอบผูนั้น หรือ ประธานกรรมการสอบชี้แจงสาเหตุของการที่                

ไมสามารถมาทําการสอบไดตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานทางประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา  

๒. กรรมการผูขาดสอบตองแจงผลการประเมิน เพื่อนําไปประกอบการตัดสินผล

สอบ 

 

  



๒๗ 

 

การตัดสินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ 
   

เมื่อการสอบปองกันวิทยานิพนธไดเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธอภิปรายแสดง  

ความคิดเห็นและลงมติตัดสินผลการสอบ โดยใหประธานและกรรมการสอบมีเสียงคนละ ๑ เสียง ยกเวนกรณีของ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมใหนับรวมกันเปน ๑ เสียง โดยใหถือเสียง

ขางมากเปนเกณฑในการวินิจฉัย ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการสอบเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด              

โดยผลการประเมินมีดังตอไปนี้ 

ผลการตัดสิน ความหมาย 

ผาน นักศึกษาสามารถแสดงผลรายงานวิทยานิพนธและตอบขอซักถามได เปนที่พอใจ                   

ของคณะกรรมการสอบ ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดทํา

เลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณสงบัณฑติวิทยาลัยไดทันที 

ผานโดยตองแกไข นักศึกษายังไมสามารถแสดงผลรายงานวิทยานิพนธ หรือ ตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจ              

ของคณะกรรมการสอบไดอยางสมบูรณ   คณะกรรมการสอบมีความเห็นวาควรใหแกไขหรือ

เพ่ิมเติมสาระสําคัญ หรือวิธีการเรียบเรียงวิทยานิพนธ ตามท่ีคณะกรรมการสอบเสนอแนะไว

เปนลายลักษณอักษร 

ไมผาน นักศึกษาไมสามารถแสดงผลรายงานวิทยานิพนธใหเปนท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบ และ/

หรือไมสามารถตอบขอซักถามของคณะกรรมการสอบได ซึ่งเปนการแสดงวา นักศึกษาผูน้ัน

ไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของวิทยานิพนธ และ/หรือวิธีการทําวิจัยท่ีตนไดทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๘ 

 

การดําเนินการในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบ หรอื ไมสามารถมาเขาสอบปองกนั 

วิทยานิพนธได 

 

กรณีที่นักศกึษา

ขาดสอบโดยไมมี

เหตุสุดวิสัย 

๑. กรณีนี้ใหถือวา นักศึกษาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น  

๒. เลขานุการคณะกรรมการสอบตองรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบให

บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันทําการหลังวันสอบ 

 

กรณีนักศกึษา  

ไมสามารถมาเขา

สอบไดตาม

กําหนดเวลา 

เนื่องจากมี              

เหตุสุดวิสัย 

๑. ใหนักศึกษาผูน้ันทําบันทึกช้ีแจงเหตุผลตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานอาจารย                  

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และประธานหลักสูตร และ 

๒. ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูมี อํานาจในการอนุญาตใหมีการจัดสอบปองกัน

วิทยานิพนธครั้งใหม ในกรณีท่ีนักศึกษามีเหตุผลที่สมควร 

 

 

  



๒๙ 

 

การรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ 
 

กรณีสอบผาน ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบ 

๑. แจงผลการสอบตอนักศึกษาเปนลายลักษณอักษร โดยใหนักศึกษาลงนามรับทราบทันที

ภายหลังสรปุผลในวันสอบ และ 

๒. รายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบ             

ภายใน ๕ วันทําการนับจากวันสอบ 

กรณีสอบผาน

แบบมีเง่ือนไข 

ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบ 

๑. แจงผลการสอบตอนักศึกษาเปนลายลักษณอักษรพรอมสรุปประเด็นการแกไข โดยให

นักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลสอบในวันสอบ และ 

๒. รายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบ              

ภายใน ๕ วันทําการนับจากวันสอบ 

กรณีสอบไมผาน ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบ 

๑. สรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมผาน โดยทําเปนลายลักษณอักษร และใหนักศึกษา

ลงนามรบัทราบทันทีภายหลังสรุปผลสอบในวันสอบ และ 

๒. รายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบ                  

ภายใน ๕ วันทําการนับจากวันสอบ 

กรณีนักศกึษา 

ขาดสอบโดยไมมี

เหตุสุดวิสัย และ

ไดรับผลการสอบ 

“ไมผาน” 

ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบ 

๑. รายงานผลการสอบ “ไมผาน” ตามแบบรายงานการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ทราบภายใน ๕ วันทําการนับจากวันสอบ 

 

 

 

 

  



๓๐ 

 

การดําเนินการภายหลังรับทราบผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ 
 

นักศึกษาที่ไดรับ

การประเมินให

สอบผาน 

ใหนักศึกษาจัดสงเอกสารตอไปนี้ ตอบัณฑิตวิทยาลัย 

๑. เลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  

๒. บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ 

๓. หลักฐานการตพีิมพ/เผยแพรบทความวิจัยตอบัณฑิตวิทยาลัย 

 

นักศึกษาที่สอบ

ผานแบบมีเงื่อนไข 

นักศึกษาตองดําเนินการแกไขวิทยานิพนธตามขอแนะนําของคณะกรรมการสอบภายใน              

๓๐ วันนับจากวันสอบ และเมื่อนักศึกษาไดดําเนินการแกไขเสร็จเรียบรอยจนเปนที่พอใจ

ของคณะกรรมการสอบแลว จึงถือวานักศึกษาไดรับการประเมินผลการสอบ “ผาน” 

 

ในกรณีที่นักศึกษาที่ ไม สามารถปฏิบัติตามขอแนะนํ าของคณะกรรมการสอบได                      

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาสามารถขออนุมัติขยายเวลาการแกไขวิทยานิพนธ 

พรอมแจงเหตุผลตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจําสาขาวิชา โดยตองดําเนินการขออนุมัติขยายเวลากอนจะครบกําหนดการสงผล               

การแกไขอยางนอย ๑๐ วัน หากนักศึกษาไมดําเนินการขออนุมัติขยายเวลาภายในเวลาที่

กําหนด ใหถือผลการสอบถูกปรับเปน “ตก” 

 

ในกรณีที่ชวงเวลาที่ขออนุมัติขยายเวลาเปนชวงเวลาที่ตอเนื่องกับวันเปดเรียนของ                

ภาคการศึกษาปกติถัดไป นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ภายในกําหนดเวลา               

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

นักศึกษาที่ไดรับ

การตัดสิน 

ผลการสอบ  

“ไมผาน” 

นักศึกษาสามารถขอสอบแกตัวไดอีกเพียง ๑ ครั้ง ภายในเวลา ๖ เดือน ท้ังนี้นักศึกษาจะตอง

ชําระคาธรรมเนียมการสอบแกตัวตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบไมผาน 

คร้ังที่ ๒ ใหถือวานักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

 

 

 

 

  



๓๑ 

 

 

การประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

 

สัดสวนคะแนน

การประเมินผล 

การประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ ประกอบดวย การประเมินผล 

๑. รายงานวิทยานิพนธ   มีคาคะแนน รอยละ ๗๐ ของคะแนนการประเมินท้ังหมด 

๒. การนําเสนอและตอบคําถามในวันสอบปองกันวิทยานิพนธ มีคาคะแนนการประเมิน 

รอยละ ๓๐ ของคะแนนการประเมินท้ังหมด 

เกณฑการประเมิน            คะแนน ๘๘-๑๐๐            ระดับการประเมิน คอื Excellent (EX) 

              หมายความวา ผลการประเมินข้ันดียอดเย่ียม 

 คะแนน ๗๔-๘๗  ระดับการประเมิน คือ Good (G) 

    หมายความวา ผลการประเมินขั้นดี 

 คะแนน ๖๐-๗๓  ระดับการประเมิน คือ Pass (P) 

    หมายความวา ผลการประเมินขั้นผาน 

 คะแนนต่ํากวา ๖๐  ระดับการประเมิน คือ Failure (F) 

    หมายความวา ผลการประเมินไมผาน 

 

กรณีท่ียังไมมีการวัดและประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ เนื่องจากการวิจัยอยูใน

ระหวางดําเนินการ ใหระบุการประเมินผลเปนอักษร “T” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๓๒ 

 

การตีพิมพ/เผยแพรผลงานวิทยานิพนธ หรือ สวนหนึ่งของวิทยานิพนธ 
 

หลักสูตร 

ปริญญาโท 

แผน ก แบบ ก๑ 

ผลงานวิทยานิพนธ หรือ สวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ ไดรับ                    

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ               

การเผยแพรผลงาน ทางวิชาการ โดยจะตองอยูในฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล 

Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม ๒ และวารสารดังกลาวตองไมอยูใน 

Beall’s List จํานวน ๑ เร่ือง 

 

แผน ก แบบ ก๒   

ผลงานวิทยานิพนธ หรือ สวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ ไดรับ                    

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ            

การเผยแพรผลงาน ทางวิชาการ โดยจะตองอยูในฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล 

Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม ๒ และวารสารดังกลาวตองไมอยูใน 

Beall’s List จํานวน ๑ เร่ือง 

หลักสูตร 

ปริญญาเอก 

แบบ ๑ 

ผลงานวิทยานิพนธ หรือ สวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ ไดรับ                   

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ             

การเผยแพรผลงาน ทางวิชาการ โดยจะตองอยูในฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล 

Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม ๑ และวารสารดังกลาวตองไมอยูใน 

Beall’s List จํานวน ๒ เร่ือง (สําหรับหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. ป๔๘ ใหมีจํานวน ๑ 

เรื่อง) 

 

แบบ ๒ 

ผลงานวิทยานิพนธ หรือ สวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ ไดรับ                  

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ              

การเผยแพรผลงาน ทางวิชาการ โดยจะตองอยูในฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล 

Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม ๑ และวารสารดังกลาวตองไมอยูใน 

Beall’s List จํานวน ๑ เร่ือง 

 

 



๓๓ 

 

 

การดําเนินการสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และหลักฐานการตีพิมพ/เผยแพร  

เพื่อขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
 

นักศึกษาที่ไดรับผลการประเมินการสอบปองกันวิทยานิพนธ “ผาน”จากคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ

เรียบรอยแลว ใหดําเนินการสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยตอ

บัณฑิตวิทยาลัย 

การสงเลม

วิทยานิพนธ 

ฉบับสมบูรณ 

๑. นักศึกษาจะตองสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่ยังไมเขาปก จํานวน ๑ เลม พรอมทั้ง

บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และ

คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและ               

การสะกดคํา 

๒. เมื่อเลมวิทยานิพนธไดผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ

ปองกันวิทยานิพนธแลว ใหนักศึกษาสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณท่ียังไมเขาปก

จํานวน ๑ เลม ตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการพิมพ 

พรอมทั้งแนบบทคัดยอภาษาอังกฤษเพื่อท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจะไดสงตอใหผูทรงคุณวุฒิ

ดานภาษาอังกฤษเพื่อตรวจสอบความถูกตองของภาษาอังกฤษท่ีใชในการเขียน

บทคัดยอ 

๓. เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยรับรองความถูกตองของรูปแบบวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิได

ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบทคัดยอภาษาอังกฤษแลว ใหบัณฑิตวิทยาลัย

แจงใหนักศึกษาทราบเพ่ือนักศึกษาจะไดดําเนินการยื่นขอสําเร็จการศกึษาตามลําดับข้ัน 

๔. เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหนักศึกษา

ดําเนินการเขาเลมเย็บปกตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๘ เลม พรอม

บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษและแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) สงตอ                

บัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันท่ีไดรับการรับรองความถูกตองของรูปแบบ 

การพิมพวิทยานิพนธและความถูกตองของบทคัดยอ  

 

หมายเหตุ 

๑. หากนักศึกษาไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาเปนการ

ดําเนินการลาชา นักศึกษาตองชําระคาปรับสําหรับการลาชานี้ตามอัตราที่บัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ การลาชาตองไมเกิน ๖๐ วัน หลังจากวันครบกําหนดสง                    

หากลาชากวากําหนดเวลานี้ ใหบัณฑิตวิทยาลัยยกเลิกผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ

ของนักศึกษา หากนักศึกษายังตองการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตองลงทะเบียน

วิทยานิพนธใหม ภายใตหัวขอเรื่องใหม และตองสอบเคาโครงวิทยานิพนธใหม 

 



๓๔ 

 

การดําเนินการสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และหลักฐานการตีพิมพ/เผยแพร  

เพื่อขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา (ตอ) 
 

มาตรฐาน

วิทยานิพนธ 

๑. รูปแบบการพิมพ แบบตัวอักษร (Font) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีใชในการพิมพ 

เลมวิทยานิพนธ และบทคัดยอ ตลอดจนที่บันทึกในแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) ให

เปนไปตามคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย 

๒. ปกนอกของวิทยานิพนธตองเปนปกแข็ง  

    ๒.๑ สําหรับวิทยานิพนธระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชปกสีดํา  

    ๒.๒ สําหรับวิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑติใหใชปกสีนํ้าเงิน 

๓. สัญลักษณ ขอความ และตัวอักษรของปกหนา ปกใน และสันปก ใหเปนไปตามคูมือ            

การทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย 

กา รส ง เ อ กส า ร 

การตีพิมพ 

เผยแพรบทความ

วิจัย  

 

กรณีบทความวิจัยไดรับการตีพิมพแลว  

ใหนักศึกษาสงเอกสาร ดังตอไปน้ี ตอบัณฑิตวิทยาลัย 

๑. สําเนาของบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ  

๒. สําเนาหนาปกนอก หนาปกใน และสารบัญของวารสาร 

 

กรณีท่ีบทความวิจัยยังไมไดรับการตีพิมพ แตมีการตอบรับใหตีพมิพ  

ใหนักศึกษาเอกสาร ดังตอไปนี้ ตอบัณฑิตวิทยาลัย 

๑. หนังสือ หรือ เอกสารหลักฐานที่แสดงการตอบรับการตีพิมพ  

๒. บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีสงไปตีพิมพ  

๓. สําเนาหนาปกหนาและหนาปกในของวารสารที่ตอบรับใหตีพิมพฉบับลาสุด  

แนวปฏิบัติ 

ในการตีพิมพ

ผลงานวิจัยจาก

วิทยานิพนธ หรือ

สวนหนึ่งของ

วิทยานิพนธ 

๑. บทความวิจัยตองมชีื่อนักศึกษาผูทําวิทยานิพนธปรากฏเปนชื่อแรก 

๒. บทความวิจัยตองเปนการนําเสนอผลงานวิจัยที่มาจากวิทยานิพนธทั้งหมด หรอื เปนสวน

หนึ่งของวิทยานิพนธก็ได 

๓. รูปแบบการตีพิมพบทความวิจัยใหเปนไปตามขอกําหนดของวารสารวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

  



๓๕ 

 

Flowchart แสดงขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมตน 

นักศึกษาย่ืนเสนอขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

บัณฑติวิทยาลัยจัดทําคาํสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ นัดหมายกรรมการ และ

ออกหนังสือเชิญ พรอมสงเคาโครงวิทยานิพนธใหกับกรรมการทุก

ทานกอนวันสอบอยางนอย ๗ วันทําการ 

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ

คุณสมบัติของนักศึกษา และ

เอกสาร 

บัณฑติวิทยาลัยกําหนดวัน-เวลา และสถานที่สอบ  

โดยจัดทําเปนประกาศ 

นักศึกษาเขาสอบ 

เคาโครงวิทยานิพนธ 

ไมผาน 

กรณีสอบไมผาน นักศึกษามีสิทธ์ิสอบแกตัวไดอีก ๑ ครั้ง โดยการสอบแกตัว

ตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน ๒ ภาคการศึกษานับจากการสอบครั้งแรก นักศึกษา

ท่ีสอบไมผานการสอบเคาโครงวิทยานิพนธภายในเวลาที่กําหนด              ให

พนสภาพการเปนนักศึกษา เวนแตมีเหตุอันจําเปนและสมควร คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาอาจขยายกําหนดเวลาตอไปอีก ๑ ภาค

การศึกษาได 

คุณสมบัติของนักศึกษา 

นกัศึกษาระดับปริญญาโท  

- สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก๒ ตองสอบผานรายวิชามาแลว ไมนอยกวา 

๑๐ หนวยกิต หรือชุดวิชาไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต สําหรับนักศึกษา แผน ก 

แบบ ก๑ ใหอยูในเงื่อนไขของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

- สอบผานการสอบประมวลความรู (สําหรับหลักสูตรท่ีกําหนดใหสอบประมวล

ความรู) 

- ลงทะเบียนเรยีนวิทยานิพนธ 

- ไดรับการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

นกัศึกษาระดับปริญญาเอก 

- สําหรับนักศึกษาแบบ ๑ ตองสอบผานการวัดคุณสมบัติ  สําหรับนกัศึกษา

แบบ ๒ ตองสอบผานรายวิชา หรือ ชดุวิชา ครบถวน 

- ลงทะเบียนเรยีนวิทยานิพนธ 

- ไดรับการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาหลัก และ/หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 

เอกสารที่ตองใช 

- คํารองขอสอบ (บว.๐๕) 

- เคาโครงวิทยานิพนธที่ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (อนุโลมใหมี      

การซ้ําได ไมเกินรอยละ ๓๐ หากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยูในดุลยพินิจของ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ ๓๕) (ตองสงกอนวัน

สอบอยางนอย ๑๐ วันทําการ) 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ 

นักศึกษาไดรับการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก                  

และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)  

โดยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาให           

ความเห็นชอบและเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอแตงตั้ง 

นักศึกษาจัดทําเคาโครงวิทยานพินธ 

ผานแบบมีเงื่อนไข 

A 

ผาน 



๓๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขานุการคณะกรรมการสอบเคาโครง

วิทยานพินธแจงผลสอบตอนักศึกษา

และเสนอผลสอบตอบัณฑิต  

ภายใน ๕ วัน ทําการ 

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวขอวิทยานพินธ 

โดยจัดทําประกาศหัวขอวิทยานิพนธ ชื่อผูทําวิทยานิพนธ                   

ช่ืออาจารยที่ปรึกษาหลัก และรวม (ถามี) 

นักศึกษาดําเนินการทาํวิทยานิพนธ 

นกัศึกษายื่นเร่ืองขอสอบปองกันวิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดสงรายชื่อนักศึกษา            

ที่มีคุณสมบัติครบถวนตอบัณฑิตวิทยาลัย  

เพื่อใหดําเนินการจัดสอบ 

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติ

ของนักศึกษา และเอกสาร 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ นัดหมายกรรมการ และ

ออกหนังสือเชิญ พรอมสงเลมวิทยานิพนธใหกับกรรมการสอบ         

ทุกทานกอนวันสอบอยางนอย ๗ วันทําการ 

บัณฑติวิทยาลัยกําหนดวัน-เวลา และสถานที่สอบ  

โดยจัดทําเปนประกาศ 

A 

คุณสมบัติของนกัศึกษา 

นกัศึกษาระดับปริญญาโท  

- สอบผานการสอบประมวลความรู (สําหรับนักศึกษาหลักสูตรที่กําหนด     

ใหสอบประมวลความรู)  

- ไดรับอนุมัติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธเปน “ผาน” 

- สอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตที่ กําหนดและ                        

ไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๓.๐๐ สําหรับนักศึกษา               

แผน ก แบบ ก๒ 

- ทําวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณเปนรูปเลม 

- ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ (อนุโลมใหมีการซ้ําได 

ไมเกินรอยละ ๓๐ หากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ ๓๕) 

- มีหลักฐานวาผลงานวิทยานิพนธ/สวนหน่ึงของวิทยานิพนธ ไดรับ                   

การตีพิมพ/เผยแพร หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพ/เผยแพร 

นกัศึกษาระดับปริญญาเอก 

-   สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรที่กําหนดใหสอบประมวลความรู 

-   ไดรับอนมุัติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธเปน “ผาน” 

-   สอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตที่ กําหนด และได           

แตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๐๐ สําหรับปริญญาดุษฎี

บัณฑิต แบบ ๒ 

- ทําวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณเปนรูปเลม 

- ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ (อนุโลมใหมีการซ้ําได 

ไมเกินรอยละ ๓๐ หากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารย               

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ ๓๕) 

- มีหลักฐานวาผลงานวิทยานิพนธ/สวนหน่ึงของวิทยานิพนธ ไดรับ      

การตีพิมพ/เผยแพร หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพ/เผยแพร 

- ส อบ ผ า นค ว าม รู ภ า ษ า อั ง กฤ ษต าม เ งื่ อ น ไข แ ละ ห ลั ก เ ก ณ ฑ                                   

ทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

เอกสารท่ีตองใช 

- คํารองขอสอบ (บว.๐๘) 

- เลมวิทยานิพนธ (ตองสงกอนวันสอบอยางนอย ๑๐ วันทาํการ) 

- หลักฐานการตีพิมพ/เผยแพร หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพ/เผยแพร 

B 

กําหนดเวลาในการไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 

- นักศึกษาระดับปริญญาโท ตองไดรับอนุมตัิภายใน ๒ ปการศึกษา นับแต

ภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา 

-  นักศึกษาระดับปริญญาเอก ตองไดรับอนุมัติภายใน ๓ ปการศึกษานับแต

ภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา หากเลยกําหนดขางตนใหพนสภาพการ

เปนนักศึกษา เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควร คณะกรรมการบริหาร

ประจําหลักสูตรอาจขยายกําหนดเวลาตอไปไดอีก ๑ ภาคการศึกษา 

เลขานุการคณะกรรมการสอบเคาโครง

วิทยานิพนธแจงผลสอบตอนักศึกษา

และเสนอผลสอบตอบัณฑิต  

ภายใน ๕ วันทําการ 

นักศึกษาดําเนินการแกไขเคาโครง

วิทยานพินธตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการสอบภายใน ๓๐ วันนับ

จากวันสอบ  

เมื่อการแกไขเปนที่พอใจของ

คณะกรรมการสอบแลว จึงถือวา

นักศึกษาสอบผาน 

ไมผาน 

ผาน 



๓๗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาเขาสอบ 

ปองกันวิทยานิพนธ 

เลขานุการคณะกรรมการสอบแจง

ผลสอบตอนักศึกษาเปนลายลักษณ

อักษร ภายหลังสรุปผลสอบ           

ในวันสอบ และรายงานผลสอบตอ

คณบดบีัณฑิตวิทยาลัยทราบ  

ภายใน ๕ วันทําการ 

B 

ไมผาน 

ผานแบบมีเงื่อนไข ผาน 

เลขานุการคณะกรรมการสอบแจง

ผลสอบตอนักศึกษาเปนลายลักษณ

อักษร ภายหลังสรุปผลสอบ           

ในวันสอบ และรายงานผลสอบตอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบ  

ภายใน ๕ วันทําการ 

เลขานุการคณะกรรมการสอบสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณา

ไมผานและแจงตอนักศึกษาเปนลายลักษณอักษรภายหลัง

สรุปผลสอบในวันสอบ และรายงานผลสอบตอคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยทราบ ภายใน ๕ วันทําการ 

 

นักศึกษาสามารถขอสอบแก ตัวได อีก ๑ ครั้ ง ภายในเวลา               

๖ เดือน โดยตองชําระคาธรรมเนียมการสอบแกตัว หากสอบ         

ไมผานครั้งท่ี ๒ ใหถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

นักศึกษาสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณท่ียังไมเขาปกจํานวน ๑ เลม ตอ                       

อาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบ  

 

นักศึกษาดําเนินการแกไข

วิทยานิพนธตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการสอบภายใน ๓๐ วัน

นบัจากวันสอบ  

เม่ือการแกไขเปนที่พอใจของ

คณะกรรมการสอบแลว จึงถือวา

นักศึกษาสอบผาน 

นักศึกษาดําเนินการแกไขเลมวิทยานิพนธ/

บทคัดยอภาษาใหม 

ไมผานการตรวจสอบ อาจารยที่ปรึกษา/กรรมการสอบ

ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและ

การสะกดคํา 

C 

ผานการตรวจสอบ 



๓๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑติวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตอง

ของรูปแบบการพิมพ และผูทรงคุณวุฒิ

ดานภาษาอังกฤษตรวจสอบ                    

ความถูกตองของบทคัดยอภาษาอังกฤษ 

สิ้นสุด 

นักศึกษาดําเนินการย่ืนเร่ืองขอสําเร็จการศกึษาตามลําดบัขั้น 

C 

นักศึกษาสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่ยังไมเขาปกจํานวน ๑ เลม พรอม

บทคัดยอภาษาอังกฤษตอบัณฑติวิทยาลัย  

นักศึกษาดําเนินการแกไขเลมวิทยานิพนธ/

บทคัดยอภาษาใหม 

ไมผานการตรวจสอบ 

ผานการตรวจสอบ 



๓๙ 

 

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบความถูกตองของภาษาอังกฤษ 

ของบทคัดยอวิทยานิพนธสําหรับหลักสูตรเอก 
 

๑. ใหนักศึกษาท่ีไดรับการประเมินใหสอบวิทยานิพนธ “ผาน” จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ                  

ยื่นแบบคํารองขอรับการตรวจสอบความถูกตองของภาษาอังกฤษของบทคัดยอตอบัณฑิตวิทยาลัย (บว.๓๕)                    

โดยนักศึกษาจะตองสงบทคัดยอภาษาอังกฤษ พรอมชําระคาธรรมเนียมในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท ตอบทคัดยอ ๑ ฉบับ 

(ความยาวประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คํา) 

ทั้งนี้นักศึกษาจะยังไมสามารถย่ืนขอสําเร็จการศึกษาได หากยังไมไดรับการตรวจสอบและรับรอง                     

ความถูกตองของภาษาอังกฤษของบทคัดยอจากผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษตามขอ ๑ กอน 

๒. ให บัณฑิตวิทยาลัยจัดสงบทคัดยอตอผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ                     

ความถูกตองของภาษาอังกฤษ ภายใน ๒ วันทําการ นับจากวันที่ไดรับคํารองจากนักศึกษา 

๓. ใหผูทรงคุณวุฒิดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของภาษาอังกฤษของบทคัดยอและใหคําแนะนํา                

ในการแกไข (กรณีตองแกไข) และสงบทคัดยอ พรอมคําแนะนําในการแกไขท่ีเปนลายลักษณอักษรกลับมายัง                

บัณฑิตวิทยาลัยหลังจากดําเนินการตรวจแกไขเสรจ็แลว 

๔. ใหบัณฑิตวิทยาลัยสงบทคัดยอท่ีไดรับการตรวจสอบความถูกตองของภาษาอังกฤษ พรอมทั้งคําแนะนํา

ในการแกไข (กรณีตองแกไข) แกนักศึกษา ภายใน ๒ วัน นับจากวันที่ไดรับบทคัดยอคืนจากผูทรงคุณวุฒิ 

๕. กรณีท่ีนกัศึกษาตองแกไขบทคดัยอ ใหนักศึกษาดําเนินการแกไขบทคดัยอตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ

อยางเครงครัดและครบถวน และเมื่อแกไขเสร็จแลว นักศึกษาจะตองนําบทคัดยอท่ีไดรับการแกไข พรอมบทคัดยอ

ตนฉบับ และคําแนะนําในการแกไขที่เปนลายลักษณอักษรที่ไดรับจากผูทรงคุณวุฒิ มาใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ

ความถูกตองและความครบถวนในการแกไขอีกคร้ัง  

๖. เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจสอบและพบวานักศึกษาไดดําเนินการแกไขบทคัดยออยางถูกตองและ

ครบถวนแลว ใหดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิลงนามรับรองความถูกตองของบทคัดยอภาษาอังกฤษใน                     แบบ

คํารองตามขอ ๓ และสงแบบคํารองดังกลาวใหแกนักศึกษา เพ่ือท่ีนักศึกษาจะไดติดตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือดําเนินการ

ยื่นขอสําเรจ็การศกึษาตามลําดับข้ันตอไป 

 

 

 
  



๔๐ 

 

Flowchart แสดงข้ันตอนแนวปฏิบัติในการตรวจสอบความถูกตองของภาษาอังกฤษ 

ของบทคัดยอวิทยานิพนธสําหรับหลักสูตรเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาย่ืนขอรับบริการการตรวจบทคัดยอ (Abstract) 

ภาษาอังกฤษที่ฝายบริการการศึกษาบัณฑติวิทยาลัย 

เริ่มตน 

ฝายบริการการศึกษาบัณฑติวิทยาลัยสงบทคัดยอ                      

ใหผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกตอง 

เอกสารที่ตองใช 

- แบบฟอรมขอรับการตรวจความถูกตองของภาษาของบทคัดยอ 

(บว.๓๕) 

- แบบฟอรมแจงผลการสอบวิทยานิพนธ “ผาน” 

- บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่พิมพโดยใชระยะบรรทัด 

Double-spaced 

- ชําระคาธรรมเนียมการขอรับบริการการตรวจบทคัดยอ   

๑,๐๐๐ บาทตอ ๑ ฉบับ (ความยาวประมาณ ๒๕๐ คํา) 

เอกสารที่นักศึกษาตองสงให                

ฝายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

- บทคดัยอตนฉบับที่มีการแกไข              

จากผูทรงคุณวุฒิ 

- บทคดัยอฉบับแกไขแลว 

นักศึกษาแกไขบทคัดยอตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ และ

สงใหกับฝายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบ 

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓ วัน 

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๒ วัน 

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ                  

ความถูกตองของภาษาของบทคัดยอ  

กรณีไมตองแกไข 
กรณีมีการแกไข 

บัณฑติวิทยาลัยจัดใหผูทรงคณุวุฒิไดพบกับนักศึกษาเพื่ออธิบาย/แนะนําการแกไข 

และเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็น           

กับผูทรงคณุวุฒิในกรณีท่ีนักศึกษาไมเห็นดวยกับคําแนะนําใหแกไขของผูทรงคุณวุฒิ 

กรณตีองแกไข 

กรณีไมตองแกไข 

ฝายบริการการศึกษา                  

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ 

ความถูกตองของการแกไข 

กรณีแกไข              

ไมถูกตอง 

กรณีแกไขถูกตอง 

ฝายบริการการศึกษาบัณฑติวิทยาลัย 

สงใหผูทรงคุณวุฒิลงนามรบัรองความถูกตองของ

บทคัดยอภาษาอังกฤษในแบบฟอรมขอรับ 

บรกิารฯ และสงคืนแบบฟอรมฯ พรอมบทคัดยอ

คืนใหกับนักศึกษา 

ผูทรงคุณวุฒิลงนามรับรองความถูกตองของ

บทคดัยอภาษาอังกฤษในแบบฟอรมขอรับ 

บรกิารฯ และสงบทคัดยอ พรอมแบบฟอรมฯ  

คืนใหกับฝายบริการการศึกษาบัณฑติศึกษา               

เพื่อสงตอใหกับนักศึกษา 

นกัศึกษาสงบทคัดยอที่ผานการตรวจสอบ พรอมแบบฟอรมฯ               

ที่มีการลงนามรับรองจากผูทรงคุณวุฒิ ตออาจารยที่ปรึกษา

เพื่อดําเนินการย่ืนขอสําเร็จการศึกษาตามลําดับขั้น 

ส้ินสุด 



๔๑ 

 

รูปแบบมาตรฐานของบทคัดยอภาษาอังกฤษ 

(๒๐๐-๓๐๐ words written in one paragraph) 

 

Author’s Name : …………………………………………………………………………………… 

Thesis Title : ………………………………………………………..…………………………. 

Thesis Advisor : ……………………………………………………………………..……………. 

Degree  : …………………………………………………………………………………… 

Keywords : Key word 1/ Key word2/ Key work3/ Key word4 

 

Whilst a considerable amount of research has explored…………………………., there has 

been relatively little focus on…………………………………..………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

The purposes/aims of this research are to ……………..…………………………..…………… 

This study investigates/looks at/aims to ………………………..……………….……...….……. 

………………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

This study involved………..(mixed/qualitative/quantitative method approach)………………. 

The research was based on (mixed/qualitative/quantitative method approach)…………… 

………………………………..The data were collected through a combination of……………. 

…………...………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………….… 

The main findings of this research are………………………………………………………….… 

The key findings from the study are ….……………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………….…………...… 

……………………………………………………………………………………………………….… 

This research/thesis/study offers three main contributions…………………………..………… 

The implication of these findings are that…………………………...…………......................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

First, the study has indentified…............................................................................................. 

Second,……………………………………………………Third,………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………

Objectives 

Methodology 

Findings 

Contribution/ 

Implication 

 

Background/ 

significance  

of the study 



๔๒ 

 

 

 

 

สวนที่ ๒ 

การทําการคนควาอิสระ 
  



๔๓ 

 

 

 

 

 

การเสนอเคาโครงการคนควาอิสระ 
  



๔๔ 

 

คุณสมบัติของนกัศึกษา และขั้นตอนในการย่ืนเสนอขอสอบเคาโครงการคนควาอิสระ 
(สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผนข) 

คุณสมบัติของ 

นักศึกษา 

๑. ตองสอบผานรายวิชา (Course) มาแลวไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต หรือ ชุดวิชา 

(Module) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

๒. ตองสอบผานการประมวลความรู (Comprehensive Examination)  

๓. ลงทะเบียนเรียนการคนควาอิสระ 

๔. ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรม อักขราวิสุทธ์ิ ซึ่ง

อนุโลมใหมีการซ้ํากันได ไมเกินรอยละ ๓๐ ทั้งนี้หากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยูในดุลยพินิจ

ของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ ๓๕ 

๕. ไดรับการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระแลว  

๖. ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนคว าอิสระให เสนอเคาโครง                

การคนควาอิสระได 

ขั้นตอนในการยื่น

เสนอขอสอบ 

เคาโครง

วิทยานิพนธ และ

การอนุมัติหัวขอ

การคนควาอิสระ 

 

๑. นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนนําเสนอเคาโครงการคนควาอิสระตออาจารยที่ปรึกษา

การคนควาอิสระเพ่ือขอความเห็นชอบ 

๒. เมื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระใหความเห็นชอบแลว ใหอาจารยท่ีปรึกษาเสนอ

หัวขอการคนควาอิสระเพ่ือขออนุมัติจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประจํา

สาขาวิชา 

๓. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาแจงหัวขอการคนควาอิสระท่ีไดรับ

การอนุมัติแลวตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบ  

๔. บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศหัวขอ การคนควาอิสระ ช่ือผูทําการคนควาอิสระ                

พรอมทั้งรายช่ืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

 

หมายเหตุ 

๑. การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง หรือ เคาโครงการคนควาอิสระ นักศึกษาตองไดรับ                       

ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจําสาขาวิชา และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

  



๔๕ 

 

คุณสมบัติ หนาที่ และภาระงานของอาจารยการคนควาอิสระ 

 

คุณสมบัติ หลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ.ป ๕๘ 

๑. เปนอาจารยประจําหลักสูตร (มีช่ืออยูในเลมหลักสูตร) 

๒. ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโท หรือ เทียบเทาที่มีตําแหนง

รองศาสตราจารย และ 

๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน          

ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ 

รายการตองเปนผลงานวิจัย  

 

หลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. ป ๔๘ 

๑. เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือ ข้ันต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเทาที่มตีําแหนงรองศาสตราจารย และ 

๒. มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน                 

ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย             

๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย  

หนาที่ ๑. รับผิดชอบและควบคุมการทําการคนควาอิสระของนักศึกษา 

๒. ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับเน้ือหาทางทฤษฎี แนวคิดและวิธีการ

ศึกษาวิจัย รวมท้ังการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 

๓. ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนการคนควาอิสระทุก                

ภาคการศกึษา จนกวาการทําการคนควาอิสระจะแลวเสร็จ 

๔. ติดตามการดําเนินการคนควาอิสระของนักศึกษาใหเปนไปตามแผนงานและรับผิดชอบ

ประเมินผลการทําการคนควาอิสระทุกภาคการศึกษา จนกวาการทําการคนควาอิสระ            

จะแลวเสร็จ 

๕. ใหความเห็นชอบในการขอสอบปองกันการคนควาอิสระของนกัศึกษา 

๖. รวมเปนกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระของนักศึกษา 

๗. เปนผูดูแลตรวจความมีมาตรฐานของรายงานการคนควาอิสระกอนสงมอบเลมรายงาน

ฉบับสมบูรณแกคณะกรรมการสอบตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ภาระงาน 

ท่ีปรึกษา 

อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระไดไมเกิน ๑๕ คนตอ

ภาคการศึกษา หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวน

จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ ๓ คน                

แตท้ังน้ีรวมแลวตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศกึษา  

 



๔๖ 

 

การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ  

 

ในการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ตองใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผู

พิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอแตงตั้ง 

 

การเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ  

 

ในการเปลี่ยนแปลงอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจําสาขาวิชา และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

  



๔๗ 

 

 

 

 

 

การสอบปองกันการคนควาอิสระ 
  



๔๘ 

 

คุณสมบัติของนกัศกึษา และขั้นตอนการย่ืนเร่ืองขอสอบปองกันการคนควาอิสระ 
 

คุณสมบัติ ๑. สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) สําหรับนักศึกษา

หลักสูตรที่กําหนดใหสอบประมวลความรู 

๒. สอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนด และไดแตมเฉลี่ยสะสม    

ตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

๓. ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรกึษาการคนควาอิสระใหทําการสอบได 

๔. ทําการคนควาอิสระเสร็จสมบูรณเปนรูปเลม โดยการคนควาอิสระตองมีเนื้อหางานวิจัยที่มี

คุณภาพเพียงพอ มีการดํ าเนินการตามระเบียบวิ ธี วิจัย  มีบทคัดยอภาษาไทย                      

บทคัดยอภาษาอังกฤษ  มีสวนประกอบและรูปแบบการจัดทําตรงตามรูปแบบที่                  

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระท่ีจัดทําโดย 

บัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใชในขณะนั้น  

๕. ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการคนควาอิสระ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ               

ซึ่งอนุโลมใหมีการซ้ํากันได ไมเกินรอยละ ๓๐ ท้ังน้ีหากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยูในดุลยพินิจ

ของอาจารยที่ปรึกษา การคนควาอิสระ แตไมใหเกินรอยละ ๓๕ 

๖. มีหลักฐานวาผลงานการคนควาอิสระ หรือ สวนหนึ่งของผลงานการคนควาอิสระไดรับ  

การเผยแพรตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย  

๗. สอบผานความรูภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาตางประเทศตามเง่ือนไขและหลักเกณฑท่ี             

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

๘. สอบผานความรูคอมพิวเตอรตามเงื่อนไขและหลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

๙. ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรกึษาการคนควาอิสระใหทําการสอบ 

ขั้นตอน 

การยื่นเร่ือง 

ขอสอบปองกัน

การคนควา 

อิสระ 

นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนท่ีประสงคจะขอสอบปองกันการคนควาอิสระจะตองย่ืนเอกสาร

ตอไปนี ้ตอบัณฑิตวิทยาลัยในการเสนอขอสอบ 

๑. คํารองขอสอบปองกันการคนควาอิสระ (บว.๐๘) 

๒. เลมรายงานการคนควาอิสระท่ีเสร็จสมบูรณ โดยตองสงกอนวันสอบอยางนอย ๑๐ วัน  

๓. หลักฐานการตีพิมพ/เผยแพร หรือ การไดรับการตอบรับใหตีพิมพ/เผยแพรตามเกณฑ              

ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ 

๑. ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสงรายช่ือนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวน               

ในการขอสอบปองกันการคนควาอิสระ ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอใหดําเนินการ 

จัดสอบ 

 

 

 



๔๙ 

 

จํานวน องคประกอบ คุณสมบัติและหนาที่ของคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ 
 

จํานวน 

และองคประกอบ 

คณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระประกอบดวย กรรมการจํานวน ๔-๕ คน ดังน้ี 

๑. ประธานกรรมการ ๑ คน แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยการเสนอจาก                    

บัณฑิตวิทยาลัย 

๒. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ เปนกรรมการ  

๓. กรรมการบริหารหลักสูตร หรือ อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             

จํานวน ๑-๒ คน  เปนกรรมการ 

๓. กรรมการและเลขานุการ จํานวน ๑ คน 

 

หมายเหตุ 

๑. บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระตอ

อธิการบดี หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายเพ่ือทําการแตงตั้ง โดยจะคัดเลือกกรรมการที่เปน

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ลําดับท่ี ๑) และกรรมการและเลขานุการ (ลําดับที่ ๔) จากผูที่ผู

ในบัญชีรายชื่อท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําขึ้น ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองผานความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคณุสมบัติกอน  

คุณสมบัติ กรณีกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ อาจารยประจําหลักสูตร  

๑. มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโท หรือ เทียบเทาท่ีมี                

ตําแหนงรองศาสตราจารย และ 

๒. มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน                

ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ  ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย   

๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

๑. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และ 

๒. มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่

ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ สัมพันธกับหัวขอการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๑๐ 

เรื่อง 

 

 

 

 

 



๕๐ 

 

จํานวน องคประกอบ คุณสมบัติและหนาที่ของคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ 

(ตอ) 

คุณสมบัติ หมายเหตุ 

๑. กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน 

จะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและมีประสบการณสูง เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สั มพันธ กั บหั วขอ วิทยา นิพนธ  โดยการแต งตั้ งต องผ านความเห็นชอบจาก                             

สภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัทราบ 

๒. สําหรับหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. ป ๔๘ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก อาจมีจํานวนผลงาน             

ทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนท่ียอมรับ

ในระดับชาติ ไมถึงตามเกณฑขางตนได  

๓. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดรับการเสนอเปนกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ ซึ่ง                      

ยังไมเคยมีประวัติเปนกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระมากอนใหคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเสนอศักยภาพมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให                  

ความเห็นชอบแตงตั้งในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ 

หนาท่ี ประธานกรรมการสอบ ๑. กํากับและดําเนินการสอบปองกันการคนควาอิสระให                 

เปนไปดวยความเรียบรอย 

๒. พิจารณาความสามารถ ในการทํ า วิ จัย ของ นักศึ กษ า                     

ความรอบรูในเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถ              

ในการนําเสนอผลงานท้ังดานการพูดและการเขียน ตลอดจน

ปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 

 กรรมการสอบ 

ผูเปนอาจารยที่ปรึกษา

การคนควาอิสระ 

๑. พิจารณาความสามารถ ในการทํ า วิ จัย ของ นักศึ กษ า                     

ความรอบรูในเน้ือหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถ 

ในการนําเสนอผลงานท้ังดานการพูดและการเขียน ตลอดจน

ปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 

๒. ติดตามดูแลการแกไขเนื้อหา รูปเลม และแผนบันทึกขอมูล

รายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณใหเปนไปตามมติของ

คณะกรรมการสอบ 

 

  



๕๑ 

 

จํานวน องคประกอบ คุณสมบัติและหนาที่ของคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ 

(ตอ) 

หนาท่ี กรรมการสอบ ๑. พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความรอบ

รู ในเน้ือหาที่เกี่ยวกับเร่ืองที่ทําวิจัย ความสามารถในการ

นําเสนอผลงานท้ังดานการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณ

และไหวพริบในการตอบคําถาม 

กรรมการและ 

เลขานกุาร 

๑. พิจารณาความสามารถ ในการทํ า วิ จัย ของ นักศึ กษ า                      

ความรอบรูในเน้ือหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถ 

ในการนําเสนอผลงานท้ังดานการพูดและการเขียน ตลอดจน

ปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 

๒. ดําเนินรายการและแนะนําคณะกรรมการสอบปองกัน            

การคนควาอิสระ 

๓. สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบปองกัน               

การคนควาอิสระ 

๔. แจ ง ผ ล ก าร ส อบต อ นั กศึ ก ษา เ ป นล าย ลั ก ษณ อั กษ ร                          

โดยใหนักศึกษาลงนาม รับทราบทันทีภายหลังสรุปผล                 

ในวันสอบ 

๕. ส ง ผล กา ร สอบป อ งกั นก ารค นคว าอิ ส ร ะ ต อค ณบ ดี                        

บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๕ วันทําการ นับจากวันสอบปองกัน

การคนควาอิสระ 

 

  



๕๒ 

 

การดําเนินการจัดสอบปองกันการคนควาอิสระ 

 
ใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบปองกันการคนควาอิสระ โดยมีข้ันตอน ดังตอไปนี้  

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นเสนอขอสอบ พรอมทั้งเลมรายงานการคนควาอิสระที่เสร็จสมบูรณ และ

หลักฐานการตพีิมพ/เผยแพร หรือ การไดรับการตอบรับใหตีพิมพ/เผยแพร 

๒. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการคนควาอิสระ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ 

๓. จัดทาํคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ นัดหมายคณะกรรมการ และออก หนังสือ

เชิญ 

๔. สงเลมรายงานการคนควาอิสระใหคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระทุกทานอานกอนวันสอบ 

อยางนอย ๗ วันทําการ 

๕. กําหนดวัน-เวลา และสถานที่สอบ โดยจัดทําเปนประกาศ และปดประกาศไวใหทราบโดยทั่วกัน  

 

หมายเหตุ 

๑. การดําเนินการสอบเคาปองกันการคนควาอิสระใหเปนการสอบแบบเปด ซึ่งนักศึกษาและผูสนใจทั่วไป 

สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดเวลาและสถานที่ ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยไดระบุในประกาศรายช่ือ                    

ผูมีสิทธ์ิสอบเคาโครงวิทยานิพนธและกําหนดวันสอบ ท้ังน้ีการสอบถือวาเปนการสอบปากเปลาระหวาง

นักศึกษากับคณะกรรมการสอบ เลขานุการคณะกรรมการสอบปองกันการควาอิสระจะตองแจงให                 

ผูรวมรับฟงทราบวา ไมมีสิทธ์ิซักถามปญหาใดๆ ขณะที่ดําเนินการสอบ 

๒. กําหนดระยะเวลาในการสอบปองกันการคนควาอิสระแตละครั้ง ไมต่ํากวา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที  

๓. กําหนดใหคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระชุดเดียวกัน สามารถทําการสอบนักศึกษาได              

ไมเกิน ๒ คน ในการสอบวันเดียวกัน  

๔. เมื่อการสอบปองกันการคนควาอิสระไดเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ 

อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติตัดสินผลการสอบ โดยใหประธานและกรรมการสอบมีเสียงคนละ 

๑ เสียง ยกเวนกรณีของอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระและอาจารยที่ปรกึษาการคนควาอิสระรวมให

นับรวมกันเปน ๑ เสียง โดยใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑในการวินิจฉัย ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากัน 

ใหประธานกรรมการสอบเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

การดําเนินการกรณีที่กรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระไมสามารถมาดาํเนินการสอบได

ตามกําหนดได 
 

กรณีที่สามารถเลื่อนสอบ

ได (คณะกรรมการสอบฯ 

ทุกทานเห็นชอบรวมกัน

ใหเลื่อนวันสอบ) 

๑. กรรมการท่ีเปนอาจารยภายในมหาวิทยาลัยจะตองทําบันทึกขอความชี้แจง

สาเหตุของการท่ีไมสามารถมาทําการสอบไดตามวัน-เวลาที่ กําหนดเปน                       

ลายลักษณอักษรถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๒. ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งเลื่อนการสอบปองกันการคนควาอิสระออกไป

จนกวาคณะกรรมการทกุคนจะพรอมทําการสอบ  

กรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย 

ท่ีไมสามารถเลื่อน 

การสอบได  

 

ในกรณีกรรมการที่เปนอาจารยภายในมหาวิทยาลัย  

๑. กรรมการสอบผูขาดสอบตองทําบันทึกขอความช้ีแจงสาเหตุของการท่ีไมสามารถ

มาทําการสอบได รวมถึงสาเหตุท่ีไมสามารถเลื่อนสอบไดเปนลายลักษณอักษรตอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจํา

สาขาวิชา  

๒. กรรมการผูขาดสอบตองแจงผลการประเมินตอประธานกรรมการสอบลวงหนา

กอนวันสอบ 

 

ในกรณีกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

๑. ให บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิทานใหมจากบัญชีรายช่ือที่                   

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําข้ึน เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการแทน 

กรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย 

ท่ีกรรมการสอบ 

ไมสามารถมาสอบได 

ในวันสอบ  

 

๑. ใหกรรมการสอบผูนั้ น หรือ ประธานกรรมการสอบ ช้ีแจ งสาเหตุ ของ                             

การที่ไมสามารถมาทําการสอบไดตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานทาง                              

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา  

๒. กรรมการผูขาดสอบตองแจงผลการประเมิน เพื่อนําไปประกอบการตัดสิน                  

ผลสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 

การตัดสินผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ 
   

เมื่อการสอบปองกันการคนควาอิสระไดเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระอภิปราย                 

แสดงความคิดเห็นและลงมติตัดสินผลการสอบ โดยใหประธานและกรรมการสอบมีเสียงคนละ ๑ เสียง ยกเวนกรณี

ของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระรวมใหนับรวมกันเปน ๑ เสียง โดยให

ถือเสียงขางมากเปนเกณฑในการวินิจฉัย ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการสอบเปนผูวินิจฉัย               

ชี้ขาด 

ผลการตัดสิน ความหมาย 

ผาน นักศึกษาสามารถแสดงผลรายงานการคนควาอิสระและตอบขอซักถามไดเปนท่ีพอใจของ

คณะกรรมการสอบ ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดทําเลม

รายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัยไดทันที 

ผานโดยตองแกไข นักศึกษายังไมสามารถแสดงผลรายงานการคนควาอิสระ หรือ ตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจ

ของคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระไดอยางสมบูรณ คณะกรรมการสอบ                     

มีความเห็นวา ควรใหแกไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ หรือวิธีการเรียบเรียงการคนควาอิสระ 

ตามท่ีคณะกรรมการสอบเสนอแนะไวเปนลายลักษณอักษร 

ไมผาน นักศึกษาไมสามารถแสดงผลรายงานการคนควาอิสระใหเปนท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบ 

และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของคณะกรรมการสอบได ซึ่งเปนการแสดงวา นักศึกษา

ผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของการคนควาอิสระ และ/หรือวิธีการทําวิจัยท่ี              

ตนไดทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๕๕ 

 

 

การดําเนินการในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบ หรอื ไมสามารถมาเขาสอบปองกนั 

การคนควาอิสระได 
 

กรณีที่นักศกึษา

ขาดสอบโดยไมมี

เหตุสุดวิสัย 

๑. กรณีนี้ใหถือวา นักศึกษาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น  

๒. คณะกรรมการสอบตองรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบปองกัน                       

การคนควาอิสระใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๗ วันหลังวันสอบ 

กรณีนักศกึษา 

ไมสามารถมา 

เขาสอบได 

ตามกําหนดเวลา 

เนื่องจาก 

มีเหตุสุดวิสัย 

๑. ใหนักศึกษาผูน้ันทําบันทึกช้ีแจงเหตุผลตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานอาจารย                   

ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และประธานหลักสูตร และ 

๓. ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูมี อํานาจในการอนุญาตใหมีการจัดสอบปองกัน                        

การคนควาอิสระครั้งใหม ในกรณีท่ีนักศกึษามีเหตุผลท่ีสมควร 

 

 

  



๕๖ 

 

การรายงานผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ 
 

กรณีสอบผาน ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบ 

๑. แจงผลการสอบตอนักศึกษาเปนลายลักษณอักษร โดยใหนักศึกษาลงนามรับทราบทันที

ภายหลังสรปุผลในวันสอบ และ 

๒. รายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบปองกันการคนควาอิสระตอ                     

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันทําการนับจากวันสอบ 

กรณีสอบผาน

แบบมีเง่ือนไข 

ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบ 

๑. แจงผลการสอบตอนักศึกษาเปนลายลักษณอักษรพรอมสรุปประเด็นการแกไข โดยให

นักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลสอบในวันสอบ และ 

๒. รายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบปองกันการคนควาอิสระตอ                       

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันทําการนับจากวันสอบ 

กรณีสอบไมผาน ใหเลขานุการคณะกรรมการ 

๑. สอบสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมผาน โดยทําเปนลายลักษณอักษร และ                    

ใหนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลสอบในวันสอบ และ 

๒. ร ายงานผลการสอบต ามแบบราย งานกา รสอบป อ ง กันการคนค ว า อิ ส ร ะ                                  

ตอคณบดบีัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันทําการนับจากวันสอบ 

กรณีนักศกึษา 

ขาดสอบโดยไมมี

เหตุสุดวิสัย และ

ไมรับผลการสอบ 

“ไมผาน” 

ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบ 

๑. รายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบปองกันการคนควาอิสระตอคณบดีบัณฑติ

วิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันทําการนับจากวันสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

การดําเนินการภายหลังรับทราบผลการสอบปองกนัการคนควาอิสระ 
 

นักศึกษาที่ไดรับ

การประเมินให

สอบผาน 

ใหนักศึกษาจัดสงเอกสารตอไปนี้ ตอบัณฑิตวิทยาลัย 

๑. เลมรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 

๒. บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ 

๓. หลักฐานการตพีิมพ/เผยแพรผลงานการคนควาอิสระตอบัณฑิตวิทยาลัย 

นัก ศึ กษา ท่ีสอบ

ผานแบบมีเง่ือนไข 

นั กศึ กษาต อ งดํ า เ นิ นก ารแก ไ ขร าย ง านการคนค ว าอิ ส ร ะต ามข อ แนะนํ า ขอ ง                      

คณะกรรมการสอบภายใน ๓๐ วันนับจากวันสอบ และเมื่อนักศึกษาไดดําเนินการแกไข                  

เส ร็จเรียบรอยจนเปนท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบแลว จึงถือวานักศึกษาไดรับ                             

การประเมินผลการสอบการคนควาอิสระ “ผาน”  

 

ในกรณีที่นักศึกษาท่ีไมสามารถปฏิบัติตามขอแนะนําของคณะกรรมการสอบไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาสามารถขออนุมัติขยายเวลาการแกไขรายงานการคนควาอิสระ 

พรอมแจงเหตุผลตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจําสาขาวิชา โดยตองดําเนินการขออนุมัติขยายเวลากอนจะครบกําหนดการสงผล                  

การแกไขอยางนอย ๑๐ วัน และหากนักศึกษาไมดําเนินการขออนุมัติขยายเวลาภายในเวลา

ที่กําหนด ใหถือผลการสอบถูกปรับเปน “ตก” 

 

ในกรณีชวงเวลาท่ีขออนุมัติขยายเวลาเปนชวงเวลาที่ตอเ น่ืองกับวันเปดเรียนของ                       

ภาคการศึกษาปกติถัดไป นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ภายในกําหนดเวลาตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

นักศึกษาที่ไดรับ

การตัดสินผลการ

สอบ “ไมผาน” 

สามารถขอสอบแกตัวไดอีกเพียง ๑ คร้ัง ภายในเวลา ๖ เดือน ทั้งนี้นักศึกษาจะตองชําระ

คาธรรมเนียมการสอบแกตัวตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบไมผาน                 

คร้ังที่ ๒ ใหถือวานักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

  



๕๘ 

 

เกณฑการประเมินผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ 

 

สัดสวนคะแนน

การประเมินผล 

การประเมินผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ ประกอบดวย การประเมินผล 

๑. รายงานการคนควาอิสระ มีคาคะแนนการประเมินรอยละ ๗๐ ของคะแนนการประเมิน

ทั้งหมด และ 

๒. การนําเสนอและตอบคําถามในวันสอบการคนควาอิสระ มีคาคะแนนการประเมิน                   

รอยละ ๓๐ ของคะแนนการประเมินท้ังหมด 

เกณฑการประเมิน            คะแนน ๘๘-๑๐๐            ระดับการประเมิน คอื Excellent (EX) 

              หมายความวา ผลการประเมินข้ันดียอดเย่ียม 

 คะแนน ๗๔-๘๗  ระดับการประเมิน คือ Good (G) 

    หมายความวา ผลการประเมินขั้นดี 

 คะแนน ๖๐-๗๓  ระดับการประเมิน คือ Pass (P) 

    หมายความวา ผลการประเมินขั้นผาน 

 คะแนนต่ํากวา ๖๐  ระดับการประเมิน คือ Failure (F) 

    หมายความวา ผลการประเมินไมผาน 

 

กรณีที่มีความจําเปนตองใชเกณฑประเมินผลการสอบเปนคาลําดับคะแนน ใหใชเกณฑ               

การประเมินเปนลําดับขั้น ดังน้ี 

  A  ดียอดเยี่ยม  ๔.๐๐ 

  A-  ดีเย่ียม   ๓.๗๕ 

  B+  ดีมาก   ๓.๕๐ 

  B  ด ี   ๓.๐๐ 

  B-  คอนขางดี  ๒.๗๕ 

  C+  ปานกลางคอนขางดี ๒.๕๐ 

  C  ปานกลาง  ๒.๐๐ 

  C-  ปานกลางคอนขางออน ๑.๗๕ 

  D+  คอนขางออน  ๑.๕๐ 

  D  ออน   ๑.๐๐ 

  D-  ออนมาก             ๐.๗๕ 

  F  ตก   ๐ 

 

กรณีที่ยังไมมีการวัดและประเมินผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ เนื่องจากการวิจัยอยู

ในระหวางดําเนินการ ใหระบุการประเมินผลเปนอักษร “T” 

 

 



๕๙ 

 

การตีพิมพ/เผยแพรผลงานการคนควาอิสระ 
 

รายงานการคนควาอิสระ หรือ สวนหน่ึงของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการตีพิมพ/เผยแพร ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

๑. การนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ   

ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว หรือ  

๒. ไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติท่ีอยูในระดับ

ฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)  กลุม ๒  โดย

วารสารดังกลาวตองไมอยูใน Beall’s List 

 

 

 

  



๖๐ 

 

การดําเนินการสงเลมรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ และหลักฐานการตีพิมพ/

เผยแพร เพื่อขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
 

นักศึกษาที่ไดรับผลการประเมินการสอบปองกันการคนควาอิสระ “ผาน”จาก คณะกรรมการสอบเรียบรอยแลว 

จะตองดําเนินการสงเลมรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานการตีพิมพ/เผยแพรบทความวิจัย 

ตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

การสงเลม

รายงานการ

คนควาอิสระฉบับ

สมบูรณ 

๑. นักศึกษาตองสงเลมการคนควาอิสระฉบับสมบูรณท่ียังไมเขาปก จํานวน ๑ เลม                        

ตออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ 

เพ่ือตรวจสอบ ความถูกตองของเน้ือหาและการสะกดคาํ 

๒. เมื่อเลมการคนควาอิสระไดผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

สอบปองกันการคนควาอิสระแลว ใหนักศึกษาสงเลมการคนควาอิสระฉบับสมบูรณที่ 

ยังไมเขาปกจํานวน ๑ เลมตอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบ

การพิมพ 

๓. เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยรับรองความถูกตองของรูปแบบการคนควาอิสระแลว ให                  

บัณฑิตวิทยาลัยแจงใหนักศึกษาทราบเพ่ือนักศึกษาจะไดดําเนินการย่ืนขอสําเร็จ

การศกึษาตามลําดับขั้น 

๔. เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหนักศึกษา

ดําเนินการเขาเลมเย็บปกตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๘ เลม พรอม

บทคัดยอ และแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) สงตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน                

นับจากวันท่ีไดรับการรับรองความถูกตองของรูปแบบการพิมพการคนควาอิสระและ

ความถูกตองของบทคัดยอ  

 

หมายเหตุ 

๑. หากนักศึกษาไมสามารถดํา เนินการไดภายในระยะเวลา ท่ีกําหนด ใหถือว า                  

เปนการดําเนินการลาชา นักศึกษาตองชําระคาปรับสําหรับการลาชานี้ตามอัตราท่ี

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้  การลาชาตองไมเกิน ๖๐ วัน หลังจากวันครบกําหนดสง 

หากลาชากว ากํ าหนดเวลานี้  ใหบัณฑิตวิทยาลัยยกเลิกผลการสอบปองกัน                              

การคนควาอิสระของนักศึกษา หากนักศึกษายังตองการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตอง

ลงทะเบียนการคนควาอิสระใหม ภายใตหัวขอเรื่องใหม และตองสอบเคาโครง                      

การคนควาอิสระใหม 

 

  



๖๑ 

 

การดําเนินการสงเลมรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ และหลักฐานการตีพิมพ/

เผยแพร เพื่อขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา (ตอ) 
 

มาตรฐานรายงาน

การคนควาอิสระ 

๑. รูปแบบการพิมพ แบบตัวอักษร (Font) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีใชในการพิมพ 

เลมรายงานการคนควาอิสระ และบทคัดยอ ตลอดจนท่ีบันทึกในแผนบันทึกขอมูล           

(CD-ROM) ใหเปนไปตามคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

๒. ปกนอกของ 

๒.๑ การคนควาอิสระ ๖ หนวยกิต ใหใชปกแข็งสีเขียว  

๒.๒ การคนควาอิสระ ๓ หนวยกิต ใหใชปกแข็งสีแดงเลือดหมู 

๓. สัญลักษณ ขอความ และตัวอักษรของปกหนา ปกใน และสันปก ใหเปนไปตามคูมือ                  

การทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย 

การสงเอกสาร 

การตีพิมพ 

บทความวิจัย  

 

ใหนักศึกษาเอกสารตอไปน้ี ตอบัณฑิตวิทยาลัย 

๑. สําเนาของบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) หรือ วารสารทางวิชาการ  

๒. สําเนาหนาปกนอก หนาปกใน และสารบัญของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หรือ วารสารสารวิชาการตอบัณฑิตวิทยาลัย 

แนวปฏิบัติ 

ในการตีพิมพ 

ผลงานการคนควา

อิสระ หรือ  

สวนหนึ่งของ 

ผลงาน               

การคนควาอิสระ 

๑. บทความตองมีช่ือนักศึกษาผูทําการคนควาอิสระปรากฏเปนชื่อแรก 

๒. บทความตองเปนการนําเสนอผลงานที่มาจากการคนควาอิสระทั้งหมด หรือ เปนสวน

หนึ่งของการคนควาอิสระก็ได 

๓. รูปแบบการตีพิมพบทความวิจัยใหเปนไปตามขอกําหนดของรายงานสืบเนื่องจาก                 

การประชุมวิชาการ (Proceedings) หรอื วารสารวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๖๒ 

 

Flowchart แสดงขั้นตอนการสอบการคนควาอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เริ่มตน 

นกัศึกษาเสนอเคาโครงการคนควาอิสระตอ 

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

เพื่อขอความเห็นชอบ 

คุณสมบัติของนกัศึกษา 

นักศึกษาระดับปริญญาโท  

- ตองสอบผานรายวิชา (Course)มาแลวไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต 

หรือชุดวิชา (Module) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

- ตองสอบผานการประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

- ลงทะเบียนเรียนการคนควาอิสระ 

- ไดรับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระแลว  

 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนการคนควาอิสระ 

นักศึกษาไดรับการแตงตั้งอาจารยที่ปรกึษาการคนควาอิสระหลัก                 

โดยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาให               

ความเห็นชอบและเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอแตงตั้ง 

นักศึกษาจัดทําเคาโครงการคนควาอิสระ 

A 

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเสนอหัวขอการคนควาอิสระเพื่อ

ขออนุมัติจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แจงหัวขอการคนควาอิสระที่

ไดรบัการอนุมัติแลวตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศหัวขอการคนควาอิสระ                               

ชื่อผูทําการคนควาอิสระ  

และรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

นักศึกษาทําการคนควาอิสระ 



๖๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษายื่นเรื่องขอสอบปองกันการคนควาอิสระตอบัณฑติ

วิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควา

อิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดสงรายชื่อนักศกึษาที่มี

คุณสมบัติครบถวนตอบัณฑิตวิทยาลัย  

เพื่อใหดําเนินการจัดสอบ 

บัณฑติวิทยาลัยตรวจสอบ

คุณสมบัติของนักศึกษาและ

เอกสาร 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ นัดหมายกรรมการ 

และออกหนังสือเชิญ พรอมสงเลมรายงานการคนควาอิสระใหกับ

กรรมการสอบทุกทานกอนวันสอบอยางนอย ๗ วันทําการ 

บัณฑติวิทยาลัยกําหนดวัน-เวลา และสถานที่สอบ  

โดยจัดทําเปนประกาศ 

เลขานุการคณะกรรมการสอบแจง

ผลสอบตอนักศึกษาเปนลายลักษณ

อักษร  ภายหลังสรุปผลสอบ                

ในวันสอบ และรายงานผลสอบตอ

คณบดีบัณฑติวิทยาลัยทราบ  

ภายใน ๕ วันทําการ 

A 

คุณสมบัติของนกัศึกษา 

นักศึกษาระดับปริญญาโท  

- สอบผานการสอบประมวลความรู (สําหรับนักศึกษาหลักสูตรที่กําหนดให

สอบประมวลความรู)  

- สอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตที่ กําหนดและได               

แตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๓.๐๐  

- สอบผานการวัดความรูภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาตางประเทศตามเงื่อนไข

และหลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

- ทําการคนควาอิสระเสร็จสมบูรณเปนรูปเลม 

- ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ (อนุโลมใหมีการซ้ําได 

ไมเกินรอยละ ๓๐ หากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารย            

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ ๓๕) 

- มีหลักฐานวาผลงานการคนควาอิสระ/สวนหน่ึงของผลงานการคนควา

อิสระไดรับการตีพิมพ/เผยแพรตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย 

เอกสารที่ตองใช 

-  คํารองขอสอบ (บว.๐๘) 

-  เลมรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ (ตองสงกอนวันสอบ                

อยางนอย ๑๐ วันทําการ) 

-  หลักฐานการตีพิมพหรือการไดรับการตอบรับใหตีพิมพ/เผยแพร 

B 

ไมผาน 

ผานแบบมีเง่ือนไข ผาน 

เลขานุการคณะกรรมการสอบแจง

ผลสอบตอนักศึกษาเปนลายลักษณ

อักษร ภายหลังสรุปผลสอบ                

ในวันสอบ และรายงานผลสอบตอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบ     

ภายใน ๕ วันทําการ 

เลขานุการคณะกรรมการสอบสรุปสา เหตุหลักของ         

การพิจารณาไมผานและแจงตอนักศึกษาเปนลายลักษณ

อักษรภายหลังสรุปผลสอบในวันสอบ และรายงานผลสอบ 

ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน ๕ วันทําการ 

 

นักศึกษาสามารถขอสอบแกตัวไดอีก ๑ ครั้ง ภายในเวลา              

๖ เดือน โดยตองชําระคาธรรมเนียมการสอบแกตัว หากสอบ

ไมผานครั้งท่ี ๒ ใหถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

นักศึกษาเขาสอบ 

ปองกันการคนควาอิสระ 

ไมผาน 

ผาน 



๖๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

นกัศึกษาสงเลมรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณท่ียังไมเขาปกจํานวน ๑ เลม 

ตออาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบ  

 

นักศึกษาดําเนินการแกไข            

รายงานการคนควาอิสระ                 

ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบ

ภายใน ๓๐ วันนับจากวันสอบ  

เม่ือการแกไขเปนที่พอใจของ

คณะกรรมการสอบแลว จึงถือวา

นักศึกษาสอบผาน 

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระและ

คณะกรรมการสอบตรวจสอบ 

ความถูกตองของเนื้อหาและการสะกดคํา 

นักศึกษาดําเนินการแกไข 

ผานการตรวจสอบ 

ไมผานการตรวจสอบ 

บัณฑติวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตอง               

ของรูปแบบการพิมพ  

สิ้นสุด 

นักศึกษาดําเนินการย่ืนเรื่องขอสําเร็จการศกึษาตามลําดบัขั้น 

นักศึกษาสงรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณที่ยังไมเขาปกจํานวน ๑ เลม 

พรอมบทคัดยอภาษาอังกฤษตอบัณฑติวิทยาลัย  

นักศึกษาดําเนินการแกไขเลมรายงานการ

คนควาอิสระ/บทคัดยอภาษาใหม 

ไมผานการตรวจสอบ 

ผานการตรวจสอบ 



๖๕ 

 

 

 

 

สวนที่ ๓ 

การสอบวัดคณุสมบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๖๖ 

 

การสอบวัดคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) 
 

การสอบวัดคุณสมบัติ หมายถึง การสอบวัดความรูความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชา                      

ที่เก่ียวของ เพ่ือประเมินวานักศึกษามีความสามารถที่จะดําเนินการทําวิทยานิพนธ และเปนผูมีสิทธ์ิเสนอขออนุมัติ เคา

โครงวิทยานิพนธในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

แบบ ๑ และ แบบ ๒ ตองสอบผาน โดยจะเปนการสอบขอเขียน หรือ การสอบปากเปลา หรือ ทั้งสองแบบก็ได  

 

คุณสมบัติของนักศึกษาและขั้นตอนการย่ืนขอสอบวัดคุณสมบัติ 
 

คุณสมบัติ 

 

หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑  

๑. ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาท่ัวไป และประธานหลักสูตร 

๒. ไมมีสถานสภาพพนสภาพการเปนนกัศึกษา 

 

หลักสูตรปริญญาเอกแบบ ๒   

๑. ตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร โดยสอบผานกระบวนวิชา

บังคบัทุกรายวิชาไดลําดับข้ันไมต่ําวา B  

๒. ไมมีสถานภาพพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขั้นตอนการยื่น 

ขอสอบ 

๑. ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบวัดคุณสมบัติ  (บว.๒๖) ตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยผาน                     

ความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาทั่วไป และประธานหลักสูตร 

๒. ใหประธานหลักสูตรจัดสงแบบขอสอบวัดคุณสมบัติ พรอมรายช่ือนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถวนตอคณบดีบัณฑติวิทยาลัยเพ่ือขอใหดําเนินการจัดสอบ 

 

การดําเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ 

 

ใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ โดยจัดภาคเรียนละ ๑ คร้ัง                 

ในกรณีท่ีจําเปนอาจจัดการสอบในภาคฤดูรอนได โดยใหมีขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา 

๒. จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบพรอมกําหนดวัน-เวลา และสถานที่ในการสอบ 

๓. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งประกอบดวย 

  ๓.๑  คณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ  

  ๓.๒  คณะกรรมการคดัเลือกขอสอบ 

  ๓.๒  คณะกรรมการจัดทําขอสอบ  

  ๓.๓  คณะกรรมการกํากับการสอบ  

  ๓.๔  คณะกรรมการรายงานผลการสอบ 



๖๗ 

 

องคประกอบและหนาที่ของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
 

คณะกรรมการ 

ออกขอสอบ 

และตรวจขอสอบ 

องคประกอบ 

  

อาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวา ๓ คน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือ เทียบเทาในสาขาวิชาน้ัน หรือ สาขาวิชาอ่ืนท่ีสัมพันธ กัน                  

ทั้งนี้อาจแตงตั้ งผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวมดวยได                   

โดยประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตองเปนอาจารย

ประจําหลักสูตร  
 

หมายเหตุ 

๑. ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอ

รายช่ือเพ่ือใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งกรรมการชุดนี้ 

หนาที่ ออกขอสอบและตรวจขอสอบ 

คณะกรรมการ 

คัดเลือกขอสอบ 

องคประกอบ 

 

๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ  

๒. รองคณบดีฝายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย เปนรองประธาน

กรรมการ  

๓. หัวหนาสํานักงานคณบดี  

๔. หัวหนาฝายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เปนกรรมการ  

๕. เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย ๑ คน เปนกรรรมการและเลขานุการ 
 

หมายเหตุ  

บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งกรรมการชุดน้ี 

หนาที่ 

 

คัด เลือกขอสอบ ท่ีออกโดยคณะกรรมการออกข อสอบและ

ตรวจขอสอบตามจํานวนท่ีเหมาะสม เพ่ือจัดทําเปนขอสอบตอไป 

คณะกรรมการ 

จัดทําขอสอบ 

องคประกอบ 

 

๑. หัวหนาฝายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เปนประธาน

กรรมการ  

๒. เจ าหนาที่ บัณฑิตวิทยาลัยและเจาหนาที่ประจําหลักสูตร                

จํานวนไมนอยกวา ๒ คน เปนกรรมการ  
 

หมายเหตุ  

บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งกรรมการชุดน้ี 

หนาที่ 

 

ดูแลและกํากับการดําเนินงานในการ 

๑. จัดพิมพขอสอบ  

๒. ทําสําเนาขอสอบ  

๓. จัดเตรียมกระดาษคําตอบ  

๔. จัดทํารายช่ือนักศึกษาผูเขาสอบ  

๕. บรรจุซองขอสอบ 



๖๘ 

 

องคประกอบและหนาที่ของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (ตอ) 
 

คณะกรรมการ 

จัดสถานท่ีสอบ 

และกํากับการสอบ 

องคประกอบ ๑. หัวหนาสํานักงานคณบดี เปนประธาน  

๒. หัวหนาฝายบรกิารการศึกษา เปนรองประธาน  

๓. เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยและ/หรือเจาหนาท่ีประจําหลักสูตร 

จํานวนไมนอยกวา ๓ คน เปนกรรมการโดย ๑ ในจํานวนนี้เปน

กรรมการและเลขานุการ 
 

หมายเหตุ  

บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งกรรมการชุดน้ี 

หนาที่ หนาท่ี 

๑. จัดสถานที่สอบ 

๒. กํากับดูแลการสอบตามวัน-เวลา ที่กําหนดในประกาศ  

๓. เก็บขอสอบและกระดาษคําตอบ  

๔. สงขอสอบและกระดาษคําตอบตอคณะกรรมการออกขอสอบ

และตรวจสอบข อสอบ เ พ่ือทํ าการตรวจขอสอบตอไป                  

โดยจะตองปกปดชื่ อของนักศึกษาในกระดาษคําตอบ                 

กอนจัดสง 

คณะกรรมการ 

รายงานผล 

การสอบ 

องคประกอบ 

 

๑. รองคณบดีฝายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ  

๒. หัวหนาฝายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เปนรองประธาน

กรรมการ  

๓. เ จ าหน า ท่ีบัณฑิ ต วิทย าลัย  จํ านวนไมน อยก ว า  ๒ คน                   

เ ป นกรรมการ  โ ดย  ๑  คน ใน จํ านวน น้ี เป นกร รมก าร                          

และเลขานุการ 
 

หมายเหตุ  

บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งกรรมการชุดน้ี 

หนาที่ ๑. รั บค ะ แนนส อบจากคณะ กร รม กา รออ กข อ สอบและ

ตรวจขอสอบ 

๒. ทําการประมวลผลคะแนน   

๓. รายงานผลการสอบตอคณบดี บัณฑิต วิทยาลัย โดยผาน             

ประธานหลักสูตร ภายใน ๕ วันทําการ หลังจากไดรับคะแนน

สอบจากคณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ 

๔. ประกาศผลสอบ ภายใน ๕ วันทําการ หลังจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยใหความเห็นชอบผลการประเมิน 



๖๙ 

 

การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ 

 

๑. ผาน 

๒. ไมผาน นักศึกษาที่สอบครั้งแรกไมผาน มีสิทธ์ิสอบแกตัวไดอีก ๑ ครั้ง โดยตองย่ืนคํารองขอสอบใหมตอ               

บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๒ ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผลสอบ สําหรับการกําหนดวันสอบครั้งท่ี ๒                

ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิต โดยคาธรรมเนียมในการสอบแกตัวครั้งที่ ๒ ใหเปนไปตามประกาศ                 

ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

  



๗๐ 

 

  



๗๑ 

 

Flowchart แสดงขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษายื่นคํารองขอสอบวัดคุณสมบัติ (บว.๒๖) 

โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป 

และประธานหลักสูตร 

คุณสมบัติของนักศึกษา 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต แผน ๑  

ไดรับความเห็นชอบจากอาจารย ท่ีปรึกษา และ

ประธานหลักสูตร และไมมีสถานภาพพนสภาพ                

การเปนนักศึกษา 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต แผน ๒ 

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาครบถวนตามหลักสูตร 

โดยสอบผานกระบวนวิชาบังคับทุกรายวิชาไดลําดับ

ขั้ นไม ตํ่ ากว า  B และไมมีสถานภาพพนสภาพ                 

การเปนนักศึกษา 

ประธานหลักสูตรจัดสงแบบขอสอบวัดคุณสมบัต ิ(บว.๒๖)                  

พรอมรายชื่อนักศึกษาตอคณบดี เพื่อขอใหดําเนินการจัดสอบ 

ฝายบริการการศึกษา  

บัณฑติวิทยาลัยตรวจสอบ

คุณสมบัติของนักศึกษา 

ฝายบริการการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย จัดทําคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 

คณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ  

ดําเนินการออกขอสอบ และสงใหกับคณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ 

 

สงกลับไปยังอาจารยที่ปรึกษาเพื่อทบทวน 

ไมตรงตาม

ระเบียบ 

ตรงตาม

ระเบียบ 
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติที่ตองแตงต้ัง

ประกอบดวย 

- คณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ 

- คณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ 

- คณะกรรมกรรมการจัดทําขอสอบ 

- คณะกรรมการจัดสถานที่สอบและกํากับ              

การสอบ 

- คณะกรรมการรายงานผลการสอบ 

คณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ  

ดําเนินการคัดเลือกขอสอบ เพ่ือจัดทําเปนขอสอบ  

และสงใหคณะกรรมการจัดทําขอสอบ 

คณะกรรมการจัดทําขอสอบ ดําเนินการจัดทําขอสอบ 

เริ่มตน

ฝายบริการการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย  

จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ 

    A 



๗๒ 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดสถานที่สอบและกํากับการสอบ  

ดําเนินการจัดสถานที่สอบ 

 

นักศึกษาเขาสอบวัดคุณสมบัติ 

ตามวัน-เวลา และสถานที่ที่กําหนดในประกาศ 

คณะกรรมการจัดสถานที่สอบและกํากับการสอบ 

สงขอสอบและกระดาษคําตอบ 

ตอคณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ  

โดยปกปดชื่อนักศึกษาในกระดาษคําตอบ 

คณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ 

ดําเนินการตรวจขอสอบ และสงผลการสอบให 

คณะกรรมการรายงานผลการสอบ 

คณะกรรมการรายงานผลการสอบ  

ประมวลผลคะแนน และรายงานผลสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผานประธานหลักสูตร (ภายใน ๕ วันทําการ หลังจากไดรับคะแนน) 

และประกาศผลสอบ (ภายใน ๕ วันทําการ หลังจากคณบดี 

ใหความเห็นชอบ)  

- ผลสอบมี ๒ กรณี คือ “สอบผาน” และ 

“สอบไมผาน” 

- หากนักศึกษาสอบไมผาน สามารถย่ืนคํารอง

ขอสอบใหม ภายใน ๒ ภาคการศกึษาโดยตอง

เสียคาธรรมเนียมการสอบ 

 

    A 

สิ้นสุด 



๗๓ 

 

 

 

สวนที่ ๔ 

การสอบประมวลความรู 
  



๗๔ 

 

การสอบประมวลความรู (Comprehensive examination) 
 

การสอบประมวลความรู หมายถึง การสอบเพ่ือประเมินความรูในแนวกวาง เพื่อวัดความสามารถในการผสมผสาน

แนวคิดและนําความรูไปใชแกปญหาของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ ซึ่งกําหนดให

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ตองสอบผาน โดยเปนการสอบขอเขียน หรือการสอบปากเปลา หรือ 

การสอบทั้งสองแบบก็ได 

 

คุณสมบัติของนักศึกษาและขั้นตอนการย่ืนขอสอบประมวลความรู 
 

คุณสมบัติ 

ของนักศกึษา 

๑. ตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร โดยสอบ                       

ผานกระบวนวิชาบังคับทุกรายวิชาไดลําดับข้ันไมต่ํากวา B และ 

๒. ไมมีสถานภาพพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขั้นตอน 

การยื่นขอสอบ 

๑. ใหนักศึกษาย่ืนคํารองขอสอบประมวลความรู (บว.๒๖) โดยผานความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรกึษาทั่วไปและประธานหลักสูตร 

๒. ใหประธานหลักสูตรจัดสงแบบขอสอบประมวลความรู พรอมรายชื่อนักศึกษา                  

ที่มีคณุสมบัติครบถวนตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอใหดําเนินการจัดสอบ 

 

 

การดําเนินการจัดสอบประมวลความรู 
 

ใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบประมวลความรู โดยจัดภาคเรียนละ ๑ คร้ัง ในกรณี              

ที่จําเปนอาจจัดการสอบในภาคฤดูรอนได โดยใหมีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา 

๒. จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบพรอมกําหนดวัน-เวลา และสถานที่ในการสอบ 

๓. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ซึ่งประกอบดวย 

  ๓.๑  คณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ 

  ๓.๒  คณะกรรมการคดัเลือกขอสอบ  

  ๓.๒  คณะกรรมการจัดทําขอสอบ  

  ๓.๓  คณะกรรมการกํากับการสอบ  

  ๓.๔  คณะกรรมการรายงานผลการสอบ 

  



๗๕ 

 

องคประกอบและหนาที่ของคณะกรรมการสอบประมวลความรู 
 

คณะกรรมการ 

ออกขอสอบ 

และตรวจขอสอบ 

องคประกอบ 

  

อาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวา ๓ คน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือ เทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาอื่นท่ีสัมพันธกัน  

 

หมายเหตุ 

๑. ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอ

รายชื่อเพ่ือใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งกรรมการชุดน้ี 

หนาที่ ออกขอสอบและตรวจขอสอบ 

คณะกรรมการ 

คัดเลือกขอสอบ 

องคประกอบ 

  

๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ  

๒. รองคณบดีฝายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย เปนรองประธาน

กรรมการ  

๓. หัวหนาสํานักงานคณบดี  

๔. หัวหนาฝายบรกิารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เปนกรรมการ  

๕. เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย ๑ คน เปนกรรรมการและเลขานุการ  

 

หมายเหตุ  

บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งกรรมการชุดน้ี 

 หนาที่ คัด เลือกขอสอบที่ออกโดยคณะกรรมการออกขอสอบและ

ตรวจขอสอบตามจํานวนที่เหมาะสม เพ่ือจัดทําเปนขอสอบตอไป 

คณะกรรมการ 

จัดทําขอสอบ 

องคประกอบ 

  

๑. หั วห น า ฝ า ยบ ริ ก า ร ก า รศึ ก ษ า บั ณ ฑิ ต วิท ย า ลั ย  เ ป น                       

ประธานกรรมการ  

๒. เจาหนาที่ บัณฑิตวิทยาลัยและเจาหนา ท่ีประจําหลักสูตร    

จํานวนไมนอยกวา ๒ คน เปนกรรมการ  

 

หมายเหตุ  

บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งกรรมการชุดน้ี 

หนาที่ ดูแลและกํากับการดําเนินงานในการ 

๑. จัดพิมพขอสอบ  

๒. ทําสําเนาขอสอบ  

๓. จัดเตรียมกระดาษคําตอบ  

๔. จัดทาํรายชื่อนักศึกษาผูเขาสอบ  

๕. บรรจุซองขอสอบ 

 



๗๖ 

 

องคประกอบและหนาที่ของคณะกรรมการสอบประมวลความรู (ตอ) 
 

คณะกรรมการ 

จัดสถานท่ีสอบ 

และกํากับการสอบ 

องคประกอบ 

 

๑. หัวหนาสํานักงานคณบดี เปนประธาน  

๒. หัวหนาฝายบริการการศกึษา เปนรองประธาน  

๓. มีเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยและ/หรือเจาหนาที่ประจํา

หลักสูตร จํานวนไมนอยกวา ๓ คน เปนกรรมการโดย ๑ ใน

จํานวนนี้เปนกรรมการและเลขานุการ 

 

หมายเหตุ  

บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งกรรมการชุดน้ี 

หนาท่ี ๑. จัดสถานที่สอบ 

๒. กํากับดูแลการสอบตามวัน-เวลา ที่กําหนดในประกาศ 

๓. เก็บขอสอบและกระดาษคําตอบ  

๔. ส งขอสอบและกระดาษ คําตอบตอคณะกรรมการ             

อ อ ก ข อ ส อ บ แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ข อ ส อ บ  เ พื่ อ ทํ า                             

การตรวจขอสอบตอไป  โดยจะตองทําการปกปดช่ือของ

นักศกึษาในกระดาษคาํตอบกอนจัดสง 

คณะกรรมการ 

รายงานผลการสอบ 

องคประกอบ 

 

๑. รองคณบดีฝายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ  

๒. หัวหนาฝายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เปนรองประธาน

กรรมการ  

๓. เ จ าหน า ท่ีบัณฑิต วิทยาลัย  จํ านวนไมน อยกว า  ๒ คน                   

เ ป นกรรมการ  โดย  ๑ คนใน จํ านวนนี้ เ ป นกรรมการ                       

และเลขานุการ 

 

หมายเหตุ  

บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งกรรมการชุดน้ี 

 หนาที่ 

 

๑. รั บ ค ะ แ น น ส อ บ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ อ ก ข อ ส อ บ                                

และตรวจขอสอบ 

๒. ทําการประมวลผลคะแนน   

๓. รายงานผลการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผาน

ประธานหลักสูตร ภายใน ๕ วันทําการ หลังจากไดรับคะแนน

สอบจากคณะกรรมกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ 

๔. ประกาศผลสอบ ภายใน ๕ วันทําการ หลังจากคณบดี                

บัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบผลการประเมิน 



๗๗ 

 

การประเมินผลการสอบประมวลความรู 

 

๑. ผาน 

๒. ไมผาน นักศึกษาท่ีสอบครั้งแรกไมผาน มีสิทธ์ิสอบแกตัวไดอีก ๑ ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม              

ตอบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๒๐ วันหลังจากวันประกาศผลสอบ สําหรับการกําหนดวันสอบคร้ังท่ี ๒                 

ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิต โดยคาธรรมเนียมในการสอบแกตัวคร้ังที่ ๒ ใหเปนไปตามประกาศของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

  



๗๘ 

 

Flowchart แสดงขั้นตอนการสอบประมวลความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาย่ืนคํารองขอสอบประมวลความรู (บว.๒๖) 

โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป 

และประธานหลักสูตร 

คุณสมบัติของนักศึกษา 

- ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตางๆครบถวน             

ตามหลักสูตร โดยสอบผานกระบวนวิชาบังคับ             

ทุ ก ร า ย วิช า ไ ด ลํ า ดั บ ข้ั น ไ ม ต่ํ า ก ว า  B แล ะ                       

ไมมีสถานภาพพนสภาพการเปนนักศึกษา 
ประธานหลักสูตรจัดสงแบบขอสอบประมวลความรู (บว.๒๖)   

พรอมรายช่ือนักศึกษาตอคณบดี เพื่อขอใหดําเนินการจัดสอบ 

ฝายบรกิารการศึกษา  

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ

คุณสมบัติของนักศึกษา 

ฝายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู  

คณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ  

ดําเนินการออกขอสอบ และสงใหกับคณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ 

 

สงกลับไปยังอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือทบทวน 

ไมตรงตาม

ระเบียบ 

ตรงตามระเบียบ 

คณะกรรมการสอบประมวลความรู ประกอบดวย 

- คณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ 

- คณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ 

- คณะกรรมกรรมการจัดทําขอสอบ 

- คณะกรรมการจัดสถานที่สอบและกํากับการสอบ 

- คณะกรรมการรายงานผลการสอบ 

คณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ  

ดําเนินการคัดเลือกขอสอบ เพ่ือจัดทําเปนขอสอบ                               

และสงใหคณะกรรมการจัดทําขอสอบ 

คณะกรรมการจัดทําขอสอบ ดําเนินการจัดทําขอสอบ 

เริ่มตน

ฝายบริการการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย  

จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ 

    A 



๗๙ 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดสถานที่สอบและกํากับการสอบ  

ดําเนินการจัดสถานท่ีสอบ 

นักศึกษาเขาสอบประมวลความรู 

ตามวัน-เวลา และสถานที่ที่กําหนดในประกาศ 

คณะกรรมการจัดสถานที่สอบและกํากับการสอบ 

สงขอสอบและกระดาษคาํตอบ 

ตอคณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ                     

โดยปกปดช่ือนักศึกษาในกระดาษคาํตอบ 

คณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ 

ดําเนินการตรวจขอสอบ และสงผลการสอบให 

คณะกรรมการรายงานผลการสอบ 

คณะกรรมการรายงานผลการสอบ  

ประมวลผลคะแนน และรายงานผลสอบตอคณบดีบัณฑติวิทยาลัย  

ผานประธานหลักสูตร (ภายใน ๕ วัน หลังจากไดรบัคะแนน) และ

ประกาศผลสอบ (ภายใน ๕ วัน หลังจากคณบดีใหความเห็นชอบ)  

- ผลสอบมี ๒ กรณี คือ “สอบผาน” และ 

“สอบไมผาน” 

- หากนักศึกษาสอบไมผาน สามารถย่ืนคํารอง

ขอสอบ ใหม  ภ าย ใน  ๒ ๐  วัน โดยต อ ง                   

เสียคาธรรมเนียมการสอบ 

 

    A 

สิ้นสุด 


