ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง การทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
___________________________
โดยอนุวัตใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๓๒ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ จึงออกประกาศกําหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอ
การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศ จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้
๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ฉบับลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ขอ ๓ การสอบเคาโครงวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนการสอบวัดความรูพื้นฐานและความรูเชิงลึกที่จําเปนในการทําวิทยานิพนธ เพื่อ
ใหแนใจวานักศึกษามีความรูเพียงพอในการทํางานวิจัย
๓.๑ คุณสมบัติของผูขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
๓.๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
๓.๑.๑.๑ นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก๒ จะเสนอขอ
สอบ เคาโครงวิทยานิพนธไดตองสอบผานรายวิชา (Course) มาแลวไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต หรือชุดวิชา
(Module) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิตสําหรับนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก๑ ใหอยูในเงื่อนไข
ของคณะ กรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา
๓.๑.๑.๒ สําหรับหลักสูตรที่กําหนดใหสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination) นักศึกษาจะตองสอบผานการสอบประมวลความรู
๓.๑.๑.๓ ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ
๓.๑.๑.๔ มีเคาโครงวิทยานิพนธที่ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
วิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งอนุโลมใหมีการซํ้ากันได ไมเกินรอยละ ๓๐ ทั้งนี้หากเกินรอยละ
๓๐ ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ ๓๕
๓.๑.๑.๕ ไดรับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรือคณะ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว
๓.๑.๑.๖ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
หรือ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหยื่นขอสอบได
๓.๑.๒ นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๒.๑ นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ จะเสนอขอสอบ
เคาโครงวิทยานิพนธได จะตองสอบผานการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) แลว สําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒ จะตองสอบผานรายวิชา (Course) หรือ ชุดวิชา (Module) ครบถวนตาม
ขอกําหนดของหลักสูตรและสอบผานการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) แลว
๓.๑.๒.๒ ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ
๓.๑.๒.๓ มีเคาโครงวิทยานิพนธที่ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
วิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งอนุโลมใหมีการซํ้ากันได ไมเกินรอยละ ๓๐ ทั้งนี้หากเกินรอยละ
๓๐ ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ ๓๕
๓.๑.๒.๔ ไดรับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรือคณะ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว
๓.๑.๒.๕ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
หรือ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหยื่นขอสอบได
๓.๒ ขั้นตอนการยื่นเสนอขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบ
ถวน ตามขอ ๓.๑ ยื่นเอกสารตอไปนี้ตอบัณฑิตวิทยาลัยในการเสนอขอสอบ
๓.๒.๑ คํารองขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
๓.๒.๒ เคาโครงวิทยานิพนธซึ่งตองมีสวนประกอบและรูปแบบตามที่กําหนดใน
คูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควาอิสระที่จัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใชในขณะนั้นและมีการจัด
พิมพ เรียบรอยโดยเคาโครงวิทยานิพนธ ตองสงกอนวันสอบ ๑๐ วันทําการ และสงมอบใหกับคณะกรรมการ
สอบ เคาโครงวิทยานิพนธทุกทานอานกอนวันสอบ อยางนอย ๗ วันทําการ
๓.๓ คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูเสนอแตงตั้ง
คณะ กรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธตออธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อทําการแตงตั้ง โดยคณะ
กรรมการ สอบเคาโครงวิทยานิพนธ ประกอบดวย
๓.๓.๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก จํานวน ๑ คน เปนประธานกรรมการ
สอบ
๓.๓.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ (ถามี)
๓.๓.๓ ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานระเบียบวิธีวิจัย หรือสถิติที่เกี่ยวของ
กับวิทยานิพนธ จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ
๓.๓.๔ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
วิทยานิพนธ จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ
๓.๓.๕ กรรมการและเลขานุการ จํานวน ๑ คน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตามขอ ๓.๓.๓ และขอ ๓.๓.๔ และกรรมการและ
เลขานุการ ตามขอ ๓.๓.๕ ตองเปนผูที่อยูในบัญชีรายชื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําขึ้น โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ตองผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติกอน สําหรับผูที่ยังไมเคยมีประวัติเปนกรรม
การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/กรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธมากอน จะตองผานการพิจารณาคุณสมบัติ
และไดรับการแตงตั้ง จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติกอน
๓.๔ การดําเนินการจัดสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ใหคณะกรรมการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธดําเนินการจัดสอบวัดความรู ความเขาใจของนักศึกษา โดยพิจารณาจากขอบเขตงานวิจัยใหสอด
คลองกับระยะเวลาในการทําวิจัย และประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
๓.๕ ใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
โดยมีขั้นตอน ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นเสนอขอสอบ ตามขอ ๓.๑ พรอมทั้งตรวจ
สอบสวนประกอบและรูปแบบของเคาโครงวิทยานิพนธ
๓.๕.๒ ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
๓.๕.๓ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ นัดหมายคณะ
กรรมการ และออกหนังสือเชิญ
๓.๕.๔ สงเลมเคาโครงวิทยานิพนธใหคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธทุก
ทานกอนวันสอบอยางนอย ๗ วันทําการ

๓.๕.๕ กําหนดวัน-เวลา และสถานที่สอบ โดยจัดทําเปนประกาศ และปด

ประกาศ ไวใหทราบโดยทั่วกัน
๓.๖ การดําเนินการสอบเคาโครงวิทยานิพนธใหเปนการสอบแบบเปด ซึ่งนักศึกษา
และ ผูสนใจทั่วไป สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดเวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยไดระบุในประกาศราย
ชื่อผูมีสิทธิ์สอบเคาโครงวิทยานิพนธและกําหนดวันสอบ ทั้งนี้การสอบถือวาเปนการสอบปากเปลาระหวาง
นักศึกษากับคณะกรรมการสอบ เลขานุการคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธจะตองแจงให ผูรวมรับฟง
ทราบวา ไมมีสิทธิ์ซักถามปญหาใดๆ ขณะที่ดําเนินการสอบ
๓.๗ ในวันสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ตองมีจํานวนประธานและกรรมการสอบรวมกัน
ไมนอยกวา ๓ คน จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ ถามีจํานวนประธานและกรรมการไมครบ ใหเลื่อนการ
สอบ ในครั้งนั้นออกไป
๓.๘ กรณีกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธไมสามารถมาดําเนินการสอบไดตามกํา
หนดใหปฏิบัติ ดังนี้
๓.๘.๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักขออนุมัติเลื่อนการสอบ พรอมชี้แจงเห
ตุผลตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และเมื่อไดรับ
อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแลว ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งเลื่อนการสอบปองกันวิทยานิพนธออกไป
จนกวาคณะกรรมการทุกคนจะพรอมทําการสอบ
๓.๘.๒ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถเลื่อนการสอบได ใหกรรมการส
อบผูนั้น หรือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักทําบันทึกขอความชี้แจงสาเหตุของการที่กรรมการสอบไมสามา
รถมาทําการสอบได รวมถึงสาเหตุที่ไมสามารถเลื่อนสอบไดเปนลายลักษณอักษรตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา ทั้งนี้กรรมการผูขาดสอบตองแจงผลการประ
เมินเคาโครงวิทยานิพนธเปนลายลักษณอักษรตอประธานกรรมการสอบลวงหนากอนวันสอบ
๓.๘.๓ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการสอบไมสามารถมาสอบไดในวันสอบเคา
โครงวิทยานิพนธ ใหกรรมการสอบผูนั้นหรือประธานกรรมการสอบชี้แจงสาเหตุของการที่ไมสามารถมา ทําการ
สอบไดตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจํา
สาขาวิชาและแจงผลการประเมินเคาโครงวิทยานิพนธเปนลายลักษณอักษรตอประธาน กรรมการสอบ ภายใน
๓ วันหลังจากวันสอบ เพื่อใหคณะกรรมการสอบนําไปประกอบการตัดสินผลสอบ
๓.๙ การตัดสินผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ เมื่อการสอบเคาโครงวิทยานิพนธได
เสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการสอบอภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติตัดสินผลการสอบ โดยผลการประเมิน
มีดังนี้
๓.๙.๑ ผาน หมายถึง นักศึกษาไดรับการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและสามารถ
ดําเนินการทําวิจัยได
๓.๙.๒ ผานแบบมีเงื่อนไข หมายถึง นักศึกษาตองปรับแกไขหัวขอ หรือเคาโครง
วิทยานิพนธตามมติของคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธและจัดสงใหกับบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๓๐ วัน
หลังจากวันสอบ
๓.๙.๓ ไมผาน หมายถึง นักศึกษาไมไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ หรือตรวจ
สอบพบวาการพิสูจนอักษรในเลมวิทยานิพนธ มีคําผิดเกิน ๒๐ คํา หรือการอางอิงตํารา หนังสือ เอกสาร งาน
วิจยั ในเลม รายงานอางอิงมีไมครบเกิน ๕ เลม และตองยืน่ คํารองขอสอบใหม โดยนักศึกษาทีส่ อบไมผา น มีสิทธิ์
สอบแกตัวไดอีก ๑ ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหมตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา การ
สอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก นักศึกษาที่สอบ
ไมผานการสอบเคาโครงวิทยานิพนธภายในเวลาที่กําหนด ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา เวนแตมีเหตุอันจําเปน
และสมควร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา อาจขยายกําหนดเวลาตอไปอีก ๑ ภาคการศึกษา
ได
๓.๑๐ การเสนอผลสอบ เมื่อคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธดําเนินการสอบ
แลว ใหประธานคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธเสนอผลสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๕ วันหลังวัน
สอบ
๓.๑๑ กําหนดเวลาในการไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธของนักศึกษา
ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ตอไปนี้

๓.๑๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ตองไดรับอนุมัติภายใน ๒ ปการ
ศึกษานับแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา
๓.๑๑.๒ นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองไดรับอนุมัติภายใน ๓ ปการ
ศึกษา นับแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา นักศึกษาที่ไมไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธภายใน กํา
หนดเวลาตามขอ ๓.๑๑.๑ หรือ ๓.๑๑.๒ ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควร คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาอาจขยายกําหนดเวลาตอไปอีก ๑ ภาคการศึกษาได
๓.๑๒ การอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยจะอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ
เมื่อนักศึกษาไดสอบผานการสอบเคาโครงวิทยานิพนธผานเปนที่เรียบรอยแลว โดยบัณฑิตวิทยาลัย
จะจัดทําประกาศ หัวขอวิทยานิพนธ ชื่อผูทําวิทยานิพนธ พรอมทั้งรายชื่ออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษา วิทยานิพนธรวม (ถามี)
๓.๑๓ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องหรือเคาโครงวิทยานิพนธ นักศึกษาตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๔ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
๔.๑ การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ใหกับนักศึกษาแตละคน โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอ
แตงตั้ง
๔.๒ คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
๔.๒.๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
๔.๒.๑.๑ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผย
แพร ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ
หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จ ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก ไมตองเปนอาจารยประจํา หลักสูตร โดยเปนอาจารยประจําได สําหรับคุณสมบัติอื่น ๆ
ใหเปนเชนเดียวกับวรรค ๑
๔.๒.๑.๒ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผล
งานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ใน
รอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือ
ไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จ ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก ไมตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร โดยเปนอาจารยประจําได สําหรับคุณสมบัติอื่น ๆ ใหเปนเชนเดียวกับ
วรรค ๑
๔.๒.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
๔.๒.๒.๑ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรง
คุณวุฒิภายนอก โดยตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชน
เดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
(๒) กรณีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่
ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน จะตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบกา
รณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยการแตงตั้งจะตองผาน ความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุง
หลักสูตร แลวเสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมในเรื่องจํานวนของผลงานทางวิชาการของ
ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่ไดรับการตีพิมพผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูใน
ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งอาจมีจํานวนไมถึงตามที่กําหนดในวรรค ๑ ก็ได แตใหมีคุณสมบัติ
อื่นๆ เชนเดียวกับที่ปรากฏในความขางตน
๔.๒.๒.๒ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจํา หรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชน
เดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
(๒) กรณีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา ๕ เรื่อง กรณีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน จะตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยการแตงตั้งจะตองผานความเห็น
ชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมในเรื่องจํานวนของผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่ไดรับการตีพิมพผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ ซึ่งอาจมีจํานวนไมถึงตามที่กําหนดในวรรค ๑ ก็ได แตใหมีคุณสมบัติอื่นๆ เชนเดียวกับที่
ปรากฏในความขางตน
๔.๓ หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
๔.๓.๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
๔.๓.๑.๑ รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาให
สอดคลองกับเคาโครงวิทยานิพนธที่สอบผานและคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธไดรายงานผลการสอบ
ตอบัณฑิตวิทยาลัยแลว
๔.๓.๑.๒ เสนอชื่อผูทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
๔.๓.๑.๓ ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทาง
ทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
๔.๓.๑.๔ ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับการเขียน
วิทยานิพนธทุกภาคการศึกษาจนกวาการทําวิทยานิพนธจะแลวเสร็จ
๔.๓.๑.๕ ติดตามการดําเนินการวิจัยของนักศึกษาใหเปนไปตามแผนงาน
และรับผิดชอบประเมินผลการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา จนกวาการทําวิทยานิพนธจะแลวเสร็จ
๔.๓.๑.๖ ใหความเห็นชอบในการขอสอบปองกันวิทยานิพนธของ
นักศึกษา
๔.๓.๑.๗ รวมเปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธและกรรมการสอบ
ปองกันวิทยานิพนธของนักศึกษา
๔.๓.๑.๘ เปนผูดูแลตรวจความมีมาตรฐานของการทําวิทยานิพนธกอนสง
มอบเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแกคณะกรรมการสอบตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
๔.๓.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
๔.๓.๒.๑ รวมรับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาให
สอดคลองกับเคาโครงวิทยานิพนธที่สอบผานและคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธไดรายงานผลการสอบ
ตอบัณฑิตวิทยาลัยแลว
๔.๓.๒.๒ รวมใหคําแนะนําและรวมเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทาง
ทฤษฎีแนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
๔.๓.๒.๓ รวมใหคําแนะนําและรวมเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเขียน
วิทยานิพนธและการใชภาษา

๔.๓.๒.๔ รวมติดตามการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามแผนงานและรวม
ประเมินผลการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา จนกวาการทําวิทยานิพนธจะแลวเสร็จ
๔.๓.๒.๕ อาจรวมเปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธได และตองเขา
รวมในการสอบปองกันวิทยานิพนธทุกครั้ง
๔.๔ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
๔.๔.๑ กรณีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต รวมไดไมเกิน ๕ คนตอภาคการศึกษา
๔.๔.๒ กรณีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนง
รองศาสตราจารยขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต รวมไดไมเกิน ๑๐ คนตอภาคการศึกษา
๔.๔.๓ กรณีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารยและมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษาเกินกวาจํานวนที่กําหนดให
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแล
นักศึกษามากกวา ๑๕ คน ใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี
๔.๔.๔ ในกรณีที่อาจารยประจําหลักสูตรเปนทั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทําการ
คนควาอิสระ ๓ คน ทั้งนี้ ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จภายใน
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสามารถเปนอาจารยประจําไดโดยตองมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา โดยอาจารยประจํา ๑ คน สามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญามหา
บัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตรวมกันไดไมเกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่
จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา ๕ คน และมีความประสงคจะใหอาจารยผูนั้นเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธให
กับนักศึกษามากกวา ๕ คน แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๑๐ คน ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และแจงตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ
๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และตองไดรับ
อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๖ องคประกอบของวิทยานิพนธใหมีเนื้อหาที่เปนไปตามเกณฑและระเบียบวิธีวิจัย
ขอ ๕ การสอบปองกันวิทยานิพนธ
๕.๑ คุณสมบัติของนักศึกษาผูมีสิทธิ์ขอสอบปองกันวิทยานิพนธ
๕.๑.๑ ระดับปริญญามหาบัณฑิต
๕.๑.๑.๑ สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรที่กําหนดใหสอบประมวลความรู
๕.๑.๑.๒ ไดรับอนุมัติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธเปน "ผาน"
๕.๑.๑.๓ สอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนด และ
ไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๓.๐๐ สําหรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก๒
๕.๑.๑.๔ ทําวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณเปนรูปเลม โดยวิทยานิพนธตองมี
เนื้อหางานวิจัยมีคุณภาพเพียงพอ มีการดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย มีบทคัดยอภาษาไทย บทคัดยอภาษา
อังกฤษ มีสวนประกอบและรูปแบบการจัดทําตรงตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคูมือการทํา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระที่จัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใชในขณะนั้น
๕.๑.๑.๕ วิทยานิพนธผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ
โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งอนุโลมใหมีการซํ้ากันได ไมเกินรอยละ ๓๐ ทั้งนี้หากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยูใน

ดุลยพินิจของอาจารยทีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ ๓๕
๕.๑.๑.๖ สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
๕.๑.๑.๗ สอบผานความรูคอมพิวเตอรตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
๕.๑.๑.๘ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหทําการสอบ
๕.๑.๒ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
๕.๑.๒.๑ สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
๕.๑.๒.๒ ไดรับอนุมัติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธเปน "ผาน"
๕.๑.๒.๓ สอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนด และ
ไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๓.๐๐ สําหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒
๕.๑.๒.๔ ทําวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณเปนรูปเลม โดยวิทยานิพนธตองมี
เนื้อหางานวิจัยมีคุณภาพเพียงพอ มีการดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย มีบทคัดยอภาษาไทย บทคัดยอภาษา
อังกฤษ มีสวนประกอบและรูปแบบการจัดทําตรงตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคูมือการทํา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระที่จัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใชในขณะนั้น
๕.๑.๒.๕ วิทยานิพนธผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ
โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งอนุโลมใหมีการซํ้ากันได ไมเกินรอยละ ๓๐ ทั้งนี้หากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยูใน
ดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ ๓๕
๕.๑.๒.๖ มีหลักฐานวาผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงาน
วิทยานิพนธไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจะตองอยูในฐานขอมูลที่ไมตํ่ากวาฐาน
ขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม ๑
๕.๑.๒.๗ สอบผานความรูภาษาอังกฤษ หรือผานการเทียบความรูภาษา
อังกฤษตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
๕.๑.๒.๘ สอบผานความรูคอมพิวเตอรตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
๕.๑.๒.๙ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหทําการสอบ
๕.๒ การยื่นเรื่องขอสอบปองกันวิทยานิพนธใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ
๕.๑ ที่ประสงคจะขอสอบปองกันวิทยานิพนธจะตองยื่นเอกสารตอไปนี้ตอบัณฑิตวิทยาลัยในการเสนอขอสอบ
๕.๒.๑ คํารองขอสอบปองกันวิทยานิพนธ
๕.๒.๒ เลมวิทยานิพนธที่เสร็จสมบูรณซึ่งตองมีสวนประกอบและรูปแบบตามที่
กําหนดในคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระที่จัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใชในขณะนั้นและมี
การจัดพิมพเรียบรอยโดยตองสงกอนวันสอบ ๑๐ วันทําการ และสงมอบใหกับคณะกรรมการสอบปองกัน
วิทยานิพนธทุกทานอานกอนวันสอบ อยางนอย ๗ วันทําการ
๕.๓ ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสงรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนในการขอสอบปองกันวิทยานิพนธ ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอใหดําเนินการจัดสอบ
๕.๔ คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ
๕.๔.๑ จํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายแตงตั้งคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธโดยใหมีจํานวนไมนอยกวา ๔ คนและมีองคประกอบ
ดังตอไปนี้
๕.๔.๑.๑ ประธานกรรมการ ๑ คน แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดย
การเสนอจากบัณฑิตวิทยาลัย
๕.๔.๑.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม เปนกรรมการ

๕.๔.๑.๓ ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ โดยไดรับการเสนอจากบัณฑิตวิทยาลัย
๕.๔.๑.๔ กรรมการและเลขานุการ จํานวน ๑ คน ผูทรงคุณวุฒิตามขอ
๕.๔.๑.๑ และ ๕.๔.๑.๓ และกรรมการและเลขานุการ ตามขอ ๕.๔.๑.๔ ตองเปนผูที่อยูในบัญชีรายชื่อที่บัณฑิต
วิทยาลัยจัดทําขึ้นโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ
กอน
๕.๔.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ
๕.๔.๒.๑ ระดับปริญญามหาบัณฑิต
(๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่
กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง
โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
(๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน จะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง
เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยการแตงตั้งตองผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุง
หลักสูตรแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมในเรื่องจํานวนของผลงานทางวิชาการของ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
ซึ่งอาจมีจํานวนไมถึงตามที่กําหนดในวรรค ๑ ขอ (๒) ก็ได แตใหมีคุณสมบัติอื่นๆ เชนเดียวกับที่ปรากฏในความ
ขางตน
๕.๔.๒.๒ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่
กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง
โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
(๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๕ เรื่อง กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน จะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง
มาก เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยการแตงตั้งตองผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุง
หลักสูตรแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมในเรื่องจํานวนของผลงานทางวิชาการของ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งอาจมีจํานวนไมถึงตามที่กําหนดในวรรค ๑ ขอ (๒) ก็ได แตใหมีคุณสมบัติอื่นๆ เชนเดียวกับที่
ปรากฏในความขางตนผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดรับการเสนอเปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ ซึ่งยังไม
เคยมีประวัติเปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธมากอนใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา
เสนอศักยภาพมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่น
กรองคุณสมบัติ
๕.๔.๓ หนาที่ของคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ
๕.๔.๓.๑ หนาที่ประธานกรรมการสอบ
(๑) กํากับและดําเนินการสอบ ปองกันวิทยานิพนธใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย

(๒) พิจารณาความสามารถในการทําวิจยั ของนักศึกษา ความ
รอบรูใ นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอด
จนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม
๕.๔.๓.๒ หนาที่ของกรรมการสอบ ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก
(๑) พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความ
รอบรูในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอด
จนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม
(๒) ติดตามดูแลการแกไขเนื้อหา รูปเลม และแผนบันทึกขอมูล
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ
๕.๔.๓.๓ หนาที่ของกรรมการสอบพิจารณาความสามารถในการทําวิจัย
ของนักศึกษา ความรอบรูในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดาน การ
พูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม
๕.๔.๓.๔ หนาที่ของกรรมการและเลขานุการ
(๑) พิจารณาความสามารถในการทําวิจยั ของนักศึกษา ความรอบรู
ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอดจน
ปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม
(๒) ดําเนินรายการและแนะนําคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ
(๓) สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ
(๔) แจงผลการสอบตอนักศึกษาเปนลายลักษณอักษร โดยให
นักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ
(๕) สงผลการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๕ วัน นับ
จากวันสอบ
๕.๕ ใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบปองกันวิทยานิพนธ
โดยใหมีขั้นตอน ดังตอไปนี้
๕.๕.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาตามขอ ๕.๑ และเอกสารหลักฐานตาม
ขอ ๕.๒ กอนจะจัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบปองกันวิทยานิพนธและกําหนดวันสอบ
๕.๕.๒ ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
๕.๕.๓ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ นัดหมายคณะ
กรรมการ และออกหนังสือเชิญ
๕.๕.๔ สงเลมวิทยานิพนธใหคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธทุกทานกอน
วันสอบ อยางนอย ๗ วันทําการ
๕.๕.๕ กําหนดวันสอบปองกันวิทยานิพนธ โดยจัดทําเปนประกาศ และปดประกาศไว
ใหทราบโดยทั่วกัน
๕.๖ กําหนดระยะเวลาในการสอบปองกันวิทยานิพนธ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ควร
ใชเวลาไมเกิน ๓ ชัว่ โมง สําหรับระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตอาจใหอยูใ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการสอบ แตไมเกิน
๖ ชั่วโมง
๕.๗ กําหนดใหคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธชุดเดียวกัน สามารถทําการ
สอบนักศึกษาไดไมเกิน ๓ คน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และไมเกิน ๒ คน สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
๕.๘ การดําเนินการสอบปองกันวิทยานิพนธใหเปนการสอบแบบเปด ซึ่งนักศึกษาและ
ผูสนใจทั่วไป สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดเวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยไดระบุในประกาศรายชื่อผู
มีสิทธิ์สอบปองกันวิทยานิพนธและกําหนดวันสอบ ทั้งนี้การสอบถือวาเปนการสอบปากเปลาระหวางนักศึกษา
กับคณะกรรมการสอบ เลขานุการคณะกรรมการสอบจะตองแจงใหผูรวมรับฟงทราบวา ไมมีสิทธิ์ซักถามปญหา
ใดๆ ขณะที่ดําเนินการสอบ

กําหนดใหปฏิบัติ ดังนี้

๕.๙ กรณีกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธไมสามารถมาดําเนินการสอบไดตาม

๕.๙.๑ ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งเลื่อนการสอบปองกันวิทยานิพนธออกไป
จนกวาคณะกรรมการทุกคนจะพรอมทําการสอบ โดยกรรมการที่เปนอาจารยภายในมหาวิทยาลัยจะตองทํา
บันทึกขอความชี้แจงสาเหตุของการที่ไมสามารถมาทําการสอบไดตามวัน-เวลาที่กําหนด
๕.๙.๒ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถเลื่อนการสอบได
๕.๙.๒.๑ ในกรณีกรรมการที่เปนอาจารยภายในมหาวิทยาลัย ให
กรรมการสอบผูนั้นทําบันทึกขอความชี้แจงสาเหตุของการที่ไมสามารถมาทําการสอบได รวมถึงสาเหตุที่ไม
สามารถเลื่อนสอบไดเปนลายลักษณอักษรตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชา ทั้งนี้กรรมการผูขาดสอบตองแจงผลการประเมินตอประธานกรรมการสอบลวงหนา
กอนวันสอบ
๕.๙.๒.๒ ในกรณีกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหบัณฑิต
วิทยาลัยเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิทานใหมจากบัญชีรายชื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําขึ้น เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ
แทน
๕.๙.๓ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการสอบไมสามารถมาสอบไดในวัน
สอบปองกันวิทยานิพนธ กรรมการสอบผูนั้นหรือประธานกรรมการสอบตองชี้แจงสาเหตุของการที่ไมสามารถ
มาทําการสอบไดตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานทางประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา
และแจงผลการประเมิน เพื่อนําไปประกอบการตัดสินผลสอบ
๕.๑๐ การตัดสินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธเมื่อการสอบปองกันวิทยานิพนธได
เสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธอภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติตัดสินผลการสอบ
โดยใหประธานและกรรมการสอบมีเสียงคนละ ๑ เสียง ยกเวนกรณีของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมใหนับรวมกันเปน ๑ เสียง โดยใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑในการวินิจฉัย ใน
กรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการสอบเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยผลการประเมินมีดังตอไปนี้
๕.๑๐.๑ "ผาน" หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถแสดงผลรายงานวิทยานิพนธ
และตอบขอซักถามไดเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบ ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ นักศึกษา
สามารถจัดทําเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัยไดทันที
๕.๑๐.๒ "ผานแบบมีเงื่อนไข" หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถแสดงผล
รายงานวิทยานิพนธหรือตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบไดอยางสมบูรณ คณะกรรมการ
สอบมีความเห็นวา ควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ หรือวิธีการเรียบเรียงวิทยานิพนธ ตามที่คณะกรรมการ
สอบเสนอแนะไวเปนลายลักษณอักษร
๕.๑๐.๓ "ไมผาน" หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลรายงาน
วิทยานิพนธใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบ หรือไมสามารถตอบขอซักถามของคณะกรรมการสอบไดซึ่ง
เปนการแสดงวา นักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของวิทยานิพนธ หรือวิธีการทําวิจัยที่ตนได
ทํา หรือตรวจสอบพบวาการพิสูจนอักษรในเลมวิทยานิพนธ มีคําผิดเกิน ๒๐ คํา หรือการอางอิงตํารา หนังสือ
เอกสาร งานวิจัยในเลม รายงานอางอิงมีไมครบเกิน ๕ เลม
๕.๑๑ กรณีที่นักศึกษาไมสามารถมาเขาสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย ใหถือวา สอบไมผาน
ในการสอบครั้งนั้นโดยเลขานุการคณะกรรมการสอบตองรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบ ให
บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันหลังวันสอบ
๕.๑๒ กรณีนักศึกษาไมสามารถมาเขาสอบไดตามกําหนดเวลา เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย
ใหนักศึกษาผูนั้นทําบันทึกชี้แจงเหตุผลตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
และประธานหลักสูตร และใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจในการอนุญาตใหมีการจัดสอบปองกัน
วิทยานิพนธครั้งใหม ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุผลที่สมควร
๕.๑๓ การรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ
๕.๑๓.๑ กรณีสอบผาน ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบตอ
นักศึกษาเปนลายลักษณอักษร โดยใหนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ และ รายงานผล
การสอบตามแบบรายงานผลการสอบตอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันนับจากวันสอบ
๕.๑๓.๒ กรณีสอบผานแบบมีเงื่อนไข ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบ
แจง
ผลการสอบตอนักศึกษาเปนลายลักษณอักษรพรอมสรุปประเด็นการแกไข โดยใหนักศึกษาลงนามรับทราบทันที

ภายหลังสรุปผลสอบในวันสอบ และรายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทราบภายใน ๕ วันนับจากวันสอบ
๕.๑๓.๓ กรณีสอบไมผาน ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบสรุปสาเหตุหลักของ
การพิจารณาไมผาน โดยทําเปนลายลักษณอักษร และใหนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลสอบใน
วันสอบ และรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕ วัน นับ
จากวันสอบ
๕.๑๓.๔ กรณีนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัยและไดรับผลการสอบ "ไม
ผาน" ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทราบภายใน ๕ วัน นับจากวันสอบ
๕.๑๔ การดําเนินการภายหลังรับทราบผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ
๕.๑๔.๑ นักศึกษาที่ไดรับการประเมินใหสอบผาน ใหจัดสงเลมวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณพรอมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหลักฐานการตีพิมพ/เผยแพรบทความวิจัยตามราย
ละเอียดในขอ ๕.๑๖ ตอบัณฑิตวิทยาลัย
๕.๑๔.๒ นักศึกษาที่สอบผานแบบมีเงื่อนไข ตองดําเนินการแกไขวิทยานิพนธ
ตามขอแนะนําของคณะกรรมการสอบภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสอบ และเมื่อนักศึกษาไดดําเนินการแกไข
เสร็จเรียบรอยจนเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบแลว จึงถือวานักศึกษาไดรับการประเมินผลการสอบ "ผาน"
ในกรณีที่นักศึกษาที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอแนะนําของคณะกรรมการสอบได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาสามารถขออนุมัติขยายเวลาการแกไขวิทยานิพนธ พรอมแจงเหตุผลตอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา โดยตองดําเนินการขอ
อนุมัติขยายเวลากอนจะครบกําหนดการสงผลการแกไขอยางนอย ๑๐ วัน หากนักศึกษาไมดําเนินการขออนุมัติ
ขยายเวลาภายในเวลาที่กําหนด ใหถือผลการสอบถูกปรับเปน "ตก"
ในกรณีชวงเวลาที่ขออนุมัติขยายเวลา เปนชวงเวลาที่ตอเนื่องกับวันเปดเรียนของ
ภาคการศึกษาปกติถัดไป นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
๕.๑๔.๓ นักศึกษาที่ไดรับการตัดสินผลการสอบ "ไมผาน" สามารถขอสอบแกตัว
ไดอีกเพียง ๑ ครั้ง ภายในเวลา ๖ เดือน โดยหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการสอบแกตัวตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบไมผานครั้งที่ ๒ ใหถือวานักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา
๕.๑๕ การประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ
๕.๑๕.๑ การประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ ประกอบดวย การประเมิน
ผลรายงานวิทยานิพนธมีคาคะแนนการประเมินรอยละ ๗๐ ของคะแนนการประเมินทั้งหมด และการนําเสนอ
และตอบคําถามในวันสอบปองกันวิทยานิพนธ มีคาคะแนนการประเมินรอยละ ๓๐ ของคะแนนการประเมิน
ทั้งหมด
๕.๑๕.๒ เกณฑการประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ แบงเปน ๔ ระดับ
คือ
คะแนน ๘๘-๑๐๐ ระดับการประเมิน คือ Excellent (EX) หมายความวา ผลการประเมินขัน้ ดียอดเยีย่ ม
คะแนน ๗๔-๘๗ ระดับการประเมิน คือ Good (G)
หมายความวา ผลการประเมินขั้นดี
คะแนน ๖๐-๗๓ ระดับการประเมิน คือ Pass (P)
หมายความวา ผลการประเมินขั้นผาน
คะแนนตํ่ากวา ๖๐ ระดับการประเมิน คือ Failure (F) หมายความวา ผลการประเมินไมผาน
๕.๑๕.๓ กรณีที่ยังไมมีการวัดและประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ
เนื่องจากการวิจัยอยูในระหวางดําเนินการ ใหระบุการประเมินผลเปนอักษร "T"
๕.๑๖ การตีพิมพ/เผยแพรบทความวิจัย
๕.๑๖.๑ ระดับปริญญามหาบัณฑิต
๕.๑๖.๑.๑ แผน ก แบบ ก๑
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับ
การตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ โดยจะตองอยูในฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)

กลุม ๒ และวารสารดังกลาวตองไมอยูใน Beall's List จํานวน ๑ เรือง และการตีพิมพ/เผยแพรผลงาน
วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นําเสนอ
ฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดัง
กลาว จํานวน ๑ เรื่อง
๕.๑๖.๑.๒ แผน ก แบบ ก๒
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับ
การตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน ทาง
วิชาการ โดยจะตองอยูในฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
กลุม ๒ และวารสารดังกลาวตองไมอยูใน Beall's List จํานวน ๑ เรื่อง และการตีพิมพ/เผยแพรผลงาน
วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นําเสนอ
ฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดัง
กลาว จํานวน ๑ เรื่อง
๕.๑๖.๒ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
๕.๑๖.๒.๑ แบบ ๑
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับ
การตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน ทาง
วิชาการ โดยจะตองอยูในฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
กลุม ๑ และวารสารดังกลาวตองไมอยูใน Beall's List จํานวน ๒ เรื่อง และการตีพิมพ/เผยแพรผลงาน
วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดย
บทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ดังกลาว จํานวน ๑ เรื่อง
สําหรับหลักสูตรทีด่ ําเนินการขออนุมตั ิ หรือไดปรับปรุงหลักสูตร
แลวเสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหมีผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน ทาง
วิชาการ โดยจะตองอยูในฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
กลุม ๑ และวารสารดังกลาวตองไมอยูใน Beall's List จํานวน ๑ เรื่อง และการตีพิมพ/เผยแพรผลงาน
วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดย
บทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ดังกลาว จํานวน ๑ เรื่อง
๕.๑๖.๒.๒ แบบ ๒
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับ
การตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน ทาง
วิชาการ โดยจะตองอยูในฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
กลุม ๑ และวารสารดังกลาวตองไมอยูใน Beall's List จํานวน ๑ เรื่อง และการตีพิมพ/เผยแพรผลงาน
วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดย
บทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ดังกลาว จํานวน ๑ เรื่อง
๕.๑๗ การดําเนินการสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และหลักฐานการตีพิมพเผย
แพรบทความวิจัยเพื่อสําเร็จการศึกษานักศึกษาที่ไดรับผลการประเมินการสอบปองกันวิทยานิพนธ "ผาน" จาก
คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธเรียบรอยแลว ใหดําเนินการสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ พรอมหลัก
ฐานการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
๕.๑๗.๑ การสงเลมวิทยานิพนธ
๕.๑๗.๑.๑ ใหนักศึกษาสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่ยังไมเขาปก
จํานวน ๑ เลม พรอมทั้งบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะ
กรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและการสะกดคํา

๕.๑๗.๑.๒ เมื่อเลมวิทยานิพนธไดผานการตรวจสอบจากอาจารยที่
ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธแลว ใหนักศึกษาสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่ยังไม
เขาปกจํานวน ๑ เลม ตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการพิมพ พรอมทั้งแนบ
บทคัดยอภาษาอังกฤษ เพื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจะไดสงตอใหผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของภาษาอังกฤษที่ใชในการเขียนบทคัดยอ
๕.๑๗.๑.๓ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยรับรองความถูกตองของรูปแบบ
วิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบทคัดยอภาษาอังกฤษแลว ใหบัณฑิต
วิทยาลัยแจงใหนักศึกษาทราบเพื่อนักศึกษาจะไดดําเนินการยื่นขอสําเร็จการศึกษาตามลําดับขั้น
๕.๑๗.๑.๔ สําหรับนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต เมื่อนักศึกษาไดรับ
อนุมัติ ใหสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหนักศึกษาดําเนินการเขาเลมเย็บปกตามมาตรฐานของ
บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๘ เลม พรอมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษและแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM)
สงตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ไดรับการรับรองความถูกตองของรูปแบบการพิมพวิทยานิพนธ
และความถูกตองของบทคัดยอ หากนักศึกษาไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวา
เปนการดําเนินการลาชา นักศึกษาตองชําระคาปรับสําหรับการลาชานี้ตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้
การลาชา ตองไมเกิน ๖๐ วัน หลังจากวันครบกําหนดสง จากลาชากวากําหนดเวลานี้ ใหบัณฑิตวิทยาลัยยกเลิก
ผลการสอบปองกันวิทยานิพนธของนักศึกษา หากนักศึกษายังตองการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตองลง
ทะเบียนวิทยานิพนธใหม ภายใตหัวขอเรื่องใหม และตองสอบเคาโครงวิทยานิพนธใหม
๕.๑๗.๒ การสงเอกสารการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย
๕.๑๗.๒.๑ กรณีบทความวิจัยไดรับการตีพิมพแลว ใหนักศึกษาสงสําเนา
ของบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ พรอมสําเนาหนาปกนอก หนาปกใน และสารบัญของ
วารสารตอบัณฑิตวิทยาลัย
๕.๑๗.๒.๒ กรณีที่บทความวิจัยยังไมไดรับการตีพิมพ แตมีการตอบรับให
ตีพิมพ ใหนักศึกษาสงหนังสือหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงการตอบรับการตีพิมพ พรอมบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ ที่สงไปตีพิมพ พรอมทั้งสําเนาหนาปกหนาและหนาปกในของวารสารที่ตอบรับใหตีพิมพฉบับลาสุด
๕.๑๗.๓ แนวปฏิบัติในการตีพิมพผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ เพื่อประกอบการขอสําเร็จการศึกษา
๕.๑๗.๓.๑ บทความวิจยั ตองมีชอื่ นักศึกษาผูท ําวิทยานิพนธปรากฏเปนชือ่ แรก
๕.๑๗.๓.๒ บทความวิจัยตองเปนการนําเสนอผลงานวิจัยที่มาจาก
วิทยานิพนธทั้งหมด หรือเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธก็ได
๕.๑๗.๓.๓ รูปแบบการตีพิมพบทความวิจัยใหเปนไปตามขอกําหนดของ
วารสารวิชาการ
๕.๑๗.๔ มาตรฐานวิทยานิพนธ
๕.๑๗.๔.๑ รูปแบบการพิมพ แบบตัวอักษร (Font) ภาษาไทย และภาษา
อังกฤษทีใ่ ชในการพิมพเลมวิทยานิพนธ และบทคัดยอ ตลอดจนทีบ่ นั ทึกในแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) ใหเปนไป
ตามคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย
๕.๑๗.๔.๒ ปกนอกของวิทยานิพนธตองเปนปกแข็ง สําหรับวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชปกสีดํา และสําหรับวิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิตใหใชปกสีนํ้าเงิน
๕.๑๗.๔.๓ สัญลักษณ ขอความ และตัวอักษรของปกหนา ปกใน และสัน
ปก ใหเปนไปตามคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
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