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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

___________________________

                      โดยอนุวัตใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๙ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว

ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงออกประกาศกําหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนการทํา

วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

                      ขอ ๑ ประกาศนี้มีผลบังคับใหใชตั้งแตภาคการเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนตนไป 

                      ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศจํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้

                              ๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

                              ๒.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ฉบับแกไขครั้งที่ ๑) ฉบับลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖

                              ๒.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การตีพิมพบทความวิจัยของวิทยานิพนธ

ภาคนิพนธ หรือ การคนควาอิสระ เพื่อการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน

๒๕๕๕

                              ๒.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

                      ขอ ๓ การสอบเคาโครงวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญา

ดุษฎีบัณฑิต เปนการสอบวัดความรูพื้นฐานและความรูเชิงลึกที่จําเปนในการทําวิทยานิพนธ เพ่ือใหแนใจวานักศึกษามี

ความรูเพียงพอในการทํางานวิจัย

                              ๓.๑ คุณสมบัติของผูขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ

                                    ๓.๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

                                             ๓.๑.๑.๑ นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก๒ จะเสนอขอสอบ

เคาโครงวิทยานิพนธไดตองสอบผานรายวิชา (Course) มาแลวไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต หรือชุดวิชา (Module) ไม

นอยกวา ๑๕ หนวยกิตสําหรับนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก๑ ใหอยูในเงื่อนไขของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจําสาขาวิชา

                                             ๓.๑.๑.๒ สําหรับหลักสูตรที่กําหนดใหสอบประมวลความรู (Comprehensive

Examination) นักศึกษาจะตองสอบผานการสอบประมวลความรู
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                                             ๓.๑.๑.๓ ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ 

                                             ๓.๑.๑.๔ มีเคาโครงวิทยานิพนธที่ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

วิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งอนุโลมใหมีการซํ้ากันได ไมเกินรอยละ ๓๐ ทั้งนี้หากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยู

ในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ ๓๕

                                             ๓.๑.๑.๕ ไดรับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักแลว 

                                             ๓.๑.๑.๖ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหยื่นขอสอบได

                                    ๓.๑.๒ นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

                                             ๓.๑.๒.๑ นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ จะเสนอขอสอบเคาโครง

วิทยานิพนธได จะตองสอบผานการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) แลว สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี

บัณฑิต แบบ ๒ จะตองสอบผานรายวิชา (Course) หรือ ชุดวิชา (Module) ครบถวนตามขอกําหนดของหลักสูตรและ

สอบผานการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) แลว

                                             ๓.๑.๒.๒ ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ

                                             ๓.๑.๒.๓ มีเคาโครงวิทยานิพนธที่ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

วิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งอนุโลมใหมีการซํ้ากันได ไมเกินรอยละ ๓๐ ทั้งนี้หากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยู

ในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ ๓๕

                                             ๓.๑.๒.๔ ไดรับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ/หรือคณะ

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว 

                                             ๓.๑.๒.๕ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ/หรือ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหขอสอบได

                             ๓.๒ ข้ันตอนการยื่นเสนอขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม

ขอ ๓.๑ ยื่นเอกสารตอไปน้ีตอบัณฑิตวิทยาลัยในการเสนอขอสอบ

                                   ๓.๒.๑ คํารองขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 

                                   ๓.๒.๒ เคาโครงวิทยานิพนธซึ่งตองมีสวนประกอบและรูปแบบตามที่กําหนดในคูมือการ

เขียนวิทยานิพนธและการคนควาอิสระที่จัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใชในขณะนั้นและมีการจัดพิมพเรียบรอยโดย

เคาโครงวิทยานิพนธ ตองสงกอนวันสอบ ๑๐ วันทําการ และสงมอบใหกับคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธทุก

ทานอานกอนวันสอบ อยางนอย ๗ วันทําการ

                             ๓.๓ คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูเสนอแตงตั้งคณะ

กรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธตออธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อทําการแตงตั้ง โดยคณะกรรมการสอบ

เคาโครงวิทยานิพนธ ประกอบดวย

                                   ๓.๓.๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก จํานวน ๑ คน เปนประธานกรรมการสอบ

                                   ๓.๓.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ (ถามี)

                                   ๓.๓.๓ กรรมการบริหารหลักสูตร หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารยประจํา

หลักสูตร ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ

                                   ๓.๓.๔ ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานระเบียบวิธีวิจัย และ/หรือสถิติที่เกี่ยวของกับ

วิทยานิพนธจํานวน ๑ คน เปนกรรมการ

                                   ๓.๓.๕ กรรมการและเลขานุการ จํานวน ๑ คน
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                                   ๓.๓.๖ ในกรณีที่การสอบมีความจําเปนตองมีผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดาน สามารถแตงตั้งเพิ่ม

ไดอีก ไมเกิน ๑ คน

                                   ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตามขอ ๓.๓.๔ และกรรมการและเลขานุการ ตามขอ ๓.๓.๕ ตอง

เปนผูที่อยูในบัญชีรายชื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําขึ้น โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองผานความเห็นชอบจากคณะ

อนุกรรมการกล่ันกรองคุณสมบัติกอน สําหรับผูที่ยังไมเคยมีประวัติเปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/กรรมการ

สอบปองกันวิทยานิพนธมากอน จะตองผานการพิจารณาคุณสมบัติและไดรับการแตงตั้งจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

คุณสมบัติกอน

                              ๓.๔ การดําเนินการจัดสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ใหคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ

ดําเนินการจัดสอบวัดความรู ความเขาใจของนักศึกษา โดยพิจารณาจากขอบเขตงานวิจัยใหสอดคลองกับระยะเวลาใน

การทําวิจัย และประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย

                              ๓.๕ ใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบเคาโครงวิทยานิพนธ โดยมี

ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

                                    ๓.๕.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นเสนอขอสอบ ตามขอ ๓.๑ พรอมทั้งตรวจสอบสวน

ประกอบและรูปแบบของเคาโครงวิทยานิพนธ

                                    ๓.๕.๒ ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

                                    ๓.๕.๓ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ นัดหมายคณะ

กรรมการ และออกหนังสือเชิญ

                                    ๓.๕.๔ สงเลมเคาโครงวิทยานิพนธใหคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธทุกทาน

กอนวันสอบอยางนอย ๗ วันทําการ

                                    ๓.๕.๕ กําหนดวัน-เวลา และสถานที่สอบ โดยจัดทําเปนประกาศ และปดประกาศไวให

ทราบโดยทั่วกัน 

                              ๓.๖ การดําเนินการสอบเคาโครงวิทยานิพนธใหเปนการสอบแบบเปด ซ่ึงนักศึกษาและผูสนใจ

ทั่วไป สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดเวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยไดระบุในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

เคาโครงวิทยานิพนธและกําหนดวันสอบ ทั้งนี้การสอบถือวาเปนการสอบปากเปลาระหวางนักศึกษากับคณะกรรมการ

สอบ เลขานุการคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธจะตองแจงใหผูรวมรับฟงทราบวา ไมมีสิทธิ์ซักถามปญหาใดๆ

ขณะที่ดําเนินการสอบ

                              ๓.๗ ในวันสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ตองมีจํานวนประธานและกรรมการสอบรวมกันไมนอย

กวา ๓ คน จึงจะถือวาการสอบน้ันมีผลสมบูรณ ถามีจํานวนประธานและกรรมการไมครบ ใหเลื่อนการสอบในครั้งนั้น

ออกไป

                              ๓.๘ กรณีกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธไมสามารถมาดําเนินการสอบไดตามกําหนดให

ปฏิบัติ ดังน้ี

                                    ๓.๘.๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักขออนุมัติเล่ือนการสอบ พรอมชี้แจงเหตุผลตอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และเมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยแลว ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งเลื่อนการสอบปองกันวิทยานิพนธออกไปจนกวาคณะกรรมการทุกคน

จะพรอมทําการสอบ

                                    ๓.๘.๒ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถเล่ือนการสอบได ใหกรรมการสอบผูนั้น หรือ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักทําบันทึกขอความชี้แจงสาเหตุของการที่กรรมการสอบไมสามารถมาทําการสอบได
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รวมถึงสาเหตุที่ไมสามารถเลื่อนสอบไดเปนลายลักษณอักษรตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา ทั้งนี้กรรมการผูขาดสอบตองแจงผลการประเมินเคาโครงวิทยานิพนธเปนลายลักษณ

อักษรตอประธานกรรมการสอบลวงหนากอนวันสอบ

                                    ๓.๘.๓ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการสอบไมสามารถมาสอบไดในวันสอบเคาโครง

วิทยานิพนธ ใหกรรมการสอบผูนั้นหรือประธานกรรมการสอบช้ีแจงสาเหตุของการที่ไมสามารถมาทําการสอบไดตอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาและแจง

ผลการประเมินเคาโครงวิทยานิพนธเปนลายลักษณอักษรตอประธานกรรมการสอบภายใน ๓ วันหลังจากวันสอบ เพื่อ

ใหคณะกรรมการสอบนําไปประกอบการตัดสินผลสอบ

                               ๓.๙ การตัดสินผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ  เมื่อการสอบเคาโครงวิทยานิพนธไดเสร็จสิ้น

แลว ใหคณะกรรมการสอบอภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติตัดสินผลการสอบ โดยผลการประเมิน มีดังนี้

                                     ๓.๙.๑ ผาน หมายถึง นักศึกษาไดรับการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและสามารถดําเนินการ

ทําวิจัยได

                                     ๓.๙.๒ ผานโดยตองแกไข หมายถึง นักศึกษาตองปรับแกไขหัวขอ และ/หรือเคาโครง

วิทยานิพนธตามมติของคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธและจัดสงใหกับบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๓๐ วันหลังจาก

วันสอบ

                                     ๓.๙.๓ ไมผาน หมายถึง นักศึกษาไมไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ และตองยื่นคํารองขอ

สอบใหม โดยนักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธ์ิสอบแกตัวไดอีก ๑ ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหมตอคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา การสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบ

คร้ังแรก นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบเคาโครงวิทยานิพนธภายในเวลาที่กําหนด ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา เวนแต

มีเหตุอันจําเปนและสมควร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาอาจขยายกําหนดเวลาตอไปอีก ๑ ภาคการ

ศึกษาได 

                              ๓.๑๐ การเสนอผลสอบ เมื่อคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธดําเนินการสอบแลว ให

ประธานคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธเสนอผลสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๕ วันหลังวันสอบ

                              ๓.๑๑ กําหนดเวลาในการไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธของนักศึกษา ตองเปนไป

ตามหลักเกณฑ ตอไปนี้

                                      ๓.๑๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ตองไดรับอนุมัติภายใน ๒ ปการศึกษานับ

แตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา 

                                      ๓.๑๑.๒ นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองไดรับอนุมัติภายใน ๓ ปการศึกษา นับ

แตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา

นักศึกษาที่ไมไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธภายในกําหนดเวลาตามขอ ๓.๑๑.๑ หรือ ๓.๑๑.๒ ใหพนสภาพ

การเปนนักศึกษา เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาอาจขยายกําหนดเวลา

ตอไปอีก ๑ ภาคการศึกษาได 

                               ๓.๑๒ การอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยจะอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ เม่ือนักศึกษา

ไดสอบผานการสอบเคาโครงวิทยานิพนธผานเปนที่เรียบรอยแลว โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดทําประกาศหัวขอ

วิทยานิพนธ ช่ือผูทําวิทยานิพนธ พรอมทั้งรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

รวม (ถามี)
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                                ๓.๑๓ การขอเปล่ียนแปลงช่ือเรื่องหรือเคาโครงวิทยานิพนธ นักศึกษาตองไดรับความเห็น

ชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจําสาขาวิชา และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                      ขอ ๔ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

                                ๔.๑ การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ใหจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ใหกับนักศึกษาแตละคน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขา

วิชาเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอแตงตั้ง 

                                ๔.๒ คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

                                      ๔.๒.๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

                                               ๔.๒.๑.๑ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทาง

วิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่

กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยาง

นอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย

                                               สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จภายใน

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ไมตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร โดย

เปนอาจารยประจําได สําหรับคุณสมบัติอื่น ๆ ใหเปนเชนเดียวกับวรรค ๑

                                               ๔.๒.๑.๒ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทาง

วิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่

กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยาง

นอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย

                                              สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จภายใน

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ไมตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร โดย

เปนอาจารยประจําได สําหรับคุณสมบัติอื่น ๆ ใหเปนเชนเดียวกับวรรค ๑

                                      ๔.๒.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)

                                              ๔.๒.๒.๑ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก โดยตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้

                                                         (๑) กรณีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

                                                         (๒) กรณีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบ

เทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซ่ึง

ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการตามที่กําหนดขางตน จะตองเปนผูที่มีความรูความเช่ียวชาญและมีประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยการแตงตั้งจะตองผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับทราบ
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                                                        สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลว

เสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมในเรื่องจํานวนของผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได

รับการตีพิมพผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนท่ียอมรับในระดับชาติ

ซ่ึงอาจมีจํานวนไมถึงตามที่กําหนดในวรรค ๑ ก็ได แตใหมีคุณสมบัติอื่นๆเชนเดียวกับที่ปรากฏในความขางตน

                                            ๔.๒.๒.๒ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก โดยตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้

                                                        (๑) กรณีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

                                                        (๒) กรณีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบ

เทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา ๕ เรื่อง กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมีคุณวุฒิและผล

งานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน จะตองเปนผูที่มีความรูความเช่ียวชาญและมีประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรง

หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยการแตงตั้งจะตองผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะ

กรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

                                                       สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จ

ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมในเรื่องจํานวนของผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดรับ

การตีพิมพผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ ซ่ึงอาจมีจํานวนไมถึงตามที่กําหนดในวรรค ๑ ก็ได แตใหมีคุณสมบัติอื่นๆเชนเดียวกับท่ีปรากฏในความขาง

ตน

                             ๔.๓ หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

                                   ๔.๓.๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

                                            ๔.๓.๑.๑ รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาใหสอดคลองกับ

เคาโครงวิทยานิพนธที่สอบผานและคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธไดรายงานผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย

แลว

                                            ๔.๓.๑.๒ เสนอช่ือผูทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

                                            ๔.๓.๑.๓ ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี

แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

                                            ๔.๓.๑.๔ ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ

ทุกภาคการศึกษาจนกวาการทําวิทยานิพนธจะแลวเสร็จ

                                            ๔.๓.๑.๕ ติดตามการดําเนินการวิจัยของนักศึกษาใหเปนไปตามแผนงานและรับผิด

ชอบประเมินผลการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา จนกวาการทําวิทยานิพนธจะแลวเสร็จ

                                            ๔.๓.๑.๖ ใหความเห็นชอบในการขอสอบปองกันวิทยานิพนธของนักศึกษา

                                            ๔.๓.๑.๗ รวมเปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธของนักศึกษา

                                            ๔.๓.๑.๘ เปนผูดูแลตรวจความมีมาตรฐานของการทําวิทยานิพนธกอนสงมอบเลม

วิทยานิพนธฉบับสมบูรณแกคณะกรรมการสอบตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

                                   ๔.๓.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
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                                            ๔.๓.๒.๑ รวมรับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาใหสอดคลอง

กับเคาโครงวิทยานิพนธที่สอบผานและคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธไดรายงานผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย

แลว

                                            ๔.๓.๒.๒ รวมใหคําแนะนําและรวมเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี

แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

                                            ๔.๓.๒.๓ รวมใหคําแนะนําและรวมเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธและ

การใชภาษา

                                            ๔.๓.๒.๔ รวมติดตามการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามแผนงานและรวมประเมิน

ผลการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา จนกวาการทําวิทยานิพนธจะแลวเสร็จ

                                            ๔.๓.๒.๕ อาจรวมเปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธได และตองเขารวมในการ

สอบปองกันวิทยานิพนธทุกครั้ง

                                      ๔.๔ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

                                            ๔.๔.๑ กรณีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผล

งานทางวิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และปริญญา

ดุษฎีบัณฑิต รวมไดไมเกิน ๕ คนตอภาคการศึกษา

                                            ๔.๔.๒ กรณีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรอง

ศาสตราจารยข้ึนไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญา

มหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต รวมไดไมเกิน ๑๐ คนตอภาคการศึกษา

                                            ๔.๔.๓ กรณีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารยและมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษาเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดใหเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา แตทั้งน้ีตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษามากกวา

๑๕ คน ใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี

                                            ๔.๔.๔ ในกรณีที่อาจารยประจําหลักสูตรเปนทั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทําการคนควาอิสระ

๓คน ทั้งน้ี ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

                                             สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จภายใน

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสามารถเปนอาจารยประจําได โดยตองมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา โดยอาจารยประจํา ๑

คน สามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตรวมกันได

ไมเกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา ๕ คน และมีความ

ประสงคจะใหอาจารยผูนั้นเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหกับนักศึกษามากกวา ๕ คนแตท้ังนี้ตองไมเกิน ๑๐ คน

ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย

โดยผานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                               ๔.๕ การเปล่ียนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ/หรืออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และตองไดรับอนุมัติจาก
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                               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 ครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนด และไดแตม

เฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๓.๐๐ สําหรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก๒

                                              ๕.๑.๑.๔  ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักใหทําการ

สอบได

                                              ๕.๑.๑.๕ ทําวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณเปนรูปเลม โดยวิทยานิพนธตองมีเนื้อหา

งานวิจัยมีคุณภาพเพียงพอ มีการดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย มีบทคัดยอภาษาไทย บทคัดยอภาษาอังกฤษ มีสวน

ประกอบและรูปแบบการจัดทําตรงตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ

ที่จัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใชในขณะนั้น 

                                              ๕.๑.๑.๖ วิทยานิพนธผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ โดยใช

โปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ ซึ่งอนุโลมใหมีการซํ้ากันได ไมเกินรอยละ ๓๐ ทั้งนี้หากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยูในดุลยพินิจของ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ ๓๕

                                              ๕.๑.๑.๗ สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่บัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด

                                              ๕.๑.๑.๘ สอบผานความรูคอมพิวเตอรตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่บัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด

                                              ๕.๑.๑.๙ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/คณะ

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหทําการสอบ

                                     ๕.๑.๒ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

                                              ๕.๑.๒.๑ สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

                                              ๕.๑.๒.๒ ไดรับอนุมัติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธเปน "ผาน"

                                              ๕.๑.๒.๓ สอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนด และไดแตม

เฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๓.๐๐ สําหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒

                                              ๕.๑.๒.๔ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักใหทําการ

สอบ

                                              ๕.๑.๒.๕ ทําวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณเปนรูปเลม โดยวิทยานิพนธตองมีเนื้อหา

งานวิจัยมีคุณภาพเพียงพอ มีการดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย มีบทคัดยอภาษาไทย บทคัดยอภาษาอังกฤษ มีสวน

ประกอบและรูปแบบการจัดทําตรงตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ

ที่จัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใชในขณะนั้น 
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                                              ๕.๑.๒.๖ วิทยานิพนธผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ โดยใช

โปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ ซึ่งอนุโลมใหมีการซํ้ากันได ไมเกินรอยละ ๓๐ ทั้งนี้หากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยูในดุลยพินิจของ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ ๓๕

                                              ๕.๑.๒.๗ สอบผานความรูภาษาอังกฤษ หรือผานการเทียบความรูภาษาอังกฤษ

ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

                                              ๕.๑.๒.๘ สอบผานความรูคอมพิวเตอรตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่บัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด

                                              ๕.๑.๒.๙ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/คณะ

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหทําการสอบ

                               ๕.๒ การยื่นเรื่องขอสอบปองกันวิทยานิพนธใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๕.๑ ที่

ประสงคจะขอสอบปองกันวิทยานิพนธจะตองยื่นเอกสารตอไปนี้ตอบัณฑิตวิทยาลัยในการเสนอขอสอบ

                                     ๕.๒.๑ คํารองขอสอบปองกันวิทยานิพนธ

                                     ๕.๒.๒ เลมวิทยานิพนธที่เสร็จสมบูรณซึ่งตองมีสวนประกอบและรูปแบบตามที่กําหนดใน

คูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระที่จัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใชในขณะนั้นและมีการจัดพิมพ

เรียบรอยโดยตองสงกอนวันสอบ ๑๐ วันทําการ และสงมอบใหกับคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธทุกทานอาน

กอนวันสอบ อยางนอย ๗ วันทําการ

                              ๕.๓ ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสงรายชื่อนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนใน

การขอสอบปองกันวิทยานิพนธ ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอใหดําเนินการจัดสอบ

                              ๕.๔ คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

                                    ๕.๔.๑ จํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการ

ใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายแตงต้ังคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธโดยใหมีจํานวนไมนอยกวา ๕ คน

และมีองคประกอบ ดังตอไปน้ี

                                             ๕.๔.๑.๑ ประธานกรรมการ ๑ คน แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยการ

เสนอจากบัณฑิตวิทยาลัย

                                             ๕.๔.๑.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ/หรืออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม เปนกรรมการ 

                                             ๕.๔.๑.๓ กรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ

                                             ๕.๔.๑.๔ ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่

เก่ียวของกับวิทยานิพนธ จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ โดยไดรับการเสนอจากบัณฑิตวิทยาลัย

                                             ๕.๔.๑.๕ กรรมการและเลขานุการ จํานวน ๑ คน

                                             ผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕.๔.๑.๑ และ ๕.๔.๑.๔ และกรรมการและเลขานุการ ตาม

ขอ ๕.๔.๑.๕ ตองเปนผูที่อยูในบัญชีรายชื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําขึ้นโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองผานความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองคุณสมบัติกอน 

                                    ๕.๔.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

                                             ๕.๔.๒.๑ ระดับปริญญามหาบัณฑิต
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                                                         (๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบ

เทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการ

ศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งให

บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงาน

วิจัย

                                                         (๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรง

หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ

ตามที่กําหนดขางตน จะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและมีประสบการณสูง เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับ

หัวขอวิทยานิพนธ โดยการแตงตั้งตองผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบ

                                                         สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลว

เสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมในเรื่องจํานวนของผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได

รับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งอาจมีจํานวนไมถึงตามที่กําหนด

ในวรรค ๑ ขอ (๒) ก็ได แตใหมีคุณสมบัติอ่ืนๆ เชนเดียวกับที่ปรากฏในความขางตน

                                             ๕.๔.๒.๒ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

                                                         (๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบ

เทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการ

ศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งให

บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงาน

วิจัย

                                                         (๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๕ เรื่อง กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการตามที่กําหนดขางตน จะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและมีประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยการแตงตั้งตองผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับทราบ

                                                         สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลว

เสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมในเรื่องจํานวนของผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได

รับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งอาจมีจํานวนไมถึงตามที่

กําหนดในวรรค ๑ ขอ (๒) ก็ได แตใหมีคุณสมบัติอื่นๆเชนเดียวกับที่ปรากฏในความขางตน

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดรับการเสนอเปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ ซึ่งยังไมเคยมีประวัติเปนกรรมการสอบ

ปองกันวิทยานิพนธมากอนใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเสนอศักยภาพมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ

พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ

                                  ๕.๔.๓ หนาที่ของคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ

                                           ๕.๔.๓.๑ หนาที่ประธานกรรมการสอบ
 

                                                      (๑) กํากับและดําเนินการสอบปองกันวิทยานิพนธใหเปนไปดวยความ
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เรียบรอย

                                                      (๒) พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความรอบรูใน

เนื้อหาเก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและ

ไหวพริบในการตอบคําถาม

                                          ๕.๔.๓.๒ หนาที่ของกรรมการสอบ ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

                                                     (๑) พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความรอบรูใน

เนื้อหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและ

ไหวพริบในการตอบคําถาม
 

                                                     (๒) ติดตามดูแลการแกไขเนื้อหา รูปเลม และแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธ

ฉบับสมบูรณใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ

                                         ๕.๔.๓.๓ หนาที่ของกรรมการสอบ 

พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความรอบรูในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนํา

เสนอผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม

                                         ๕.๔.๓.๔ หนาที่ของกรรมการและเลขานุการ
 

                                                     (๑) พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความรอบรูใน

เนื้อหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและ

ไหวพริบในการตอบคําถาม

                                                     (๒) ดําเนินรายการและแนะนําคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ

                                                     (๓) สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ
 

                                                     (๔) แจงผลการสอบตอนักศึกษาเปนลายลักษณอักษร โดยใหนักศึกษาลง

นามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ                   

                                                    (๕) สงผลการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๕ วัน นับจากวันสอบ

                              ๕.๕ ใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบปองกันวิทยานิพนธ โดยใหมี

ข้ันตอน ดังตอไปนี้

                                   ๕.๕.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาตามขอ ๕.๑ และเอกสารหลักฐานตามขอ๕.๒

กอนจะจัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบปองกันวิทยานิพนธและกําหนดวันสอบ

                                   ๕.๕.๒ ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

                                   ๕.๕.๓ จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ นัดหมายคณะกรรมการ

และออกหนังสือเชิญ                  

                                   ๕.๕.๔ สงเลมวิทยานิพนธใหคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธทุกทานกอนวันสอบ

อยางนอย ๗ วันทําการ

                                   ๕.๕.๕ กําหนดวันสอบปองกันวิทยานิพนธ โดยจัดทําเปนประกาศ และปดประกาศไวให

ทราบโดยทั่วกัน 

                             ๕.๖ กําหนดระยะเวลาในการสอบปองกันวิทยานิพนธ ระดับปริญญามหาบัณฑิตควรใชเวลาไม

เกิน ๓ ช่ัวโมง สําหรับระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตอาจใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ แตไมเกิน ๖ ชั่วโมง

                            ๕.๗ กําหนดใหคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธชุดเดียวกัน สามารถทําการสอบนักศึกษา

ไดไมเกิน ๓ คน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และไมเกิน ๒ คน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
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บัณฑิต

                            ๕.๘ การดําเนินการสอบปองกันวิทยานิพนธใหเปนการสอบแบบเปด ซ่ึงนักศึกษาและผูสนใจ

ทั่วไป สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดเวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยไดระบุในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ปองกันวิทยานิพนธและกําหนดวันสอบ ทั้งนี้การสอบถือวาเปนการสอบปากเปลาระหวางนักศึกษากับคณะกรรมการ

สอบ เลขานุการคณะกรรมการสอบจะตองแจงใหผูรวมรับฟงทราบวา ไมมีสิทธิ์ซักถามปญหาใดๆ ขณะที่ดําเนินการสอบ

                           ๕.๙ กรณีกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธไมสามารถมาดําเนินการสอบไดตามกําหนด ให

ปฏิบัติ ดังน้ี

                                 ๕.๙.๑ ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งเล่ือนการสอบปองกันวิทยานิพนธออกไปจนกวาคณะ

กรรมการทุกคนจะพรอมทําการสอบ โดยกรรมการที่เปนอาจารยภายในมหาวิทยาลัยจะตองทําบันทึกขอความชี้แจง

สาเหตุของการที่ไมสามารถมาทําการสอบไดตามวัน-เวลาที่กําหนด 

                                ๕.๙.๒ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถเล่ือนการสอบได 

                                         ๕.๙.๒.๑ ในกรณีกรรมการที่เปนอาจารยภายในมหาวิทยาลัย ใหกรรมการสอบผูนั้น

ทําบันทึกขอความชี้แจงสาเหตุของการที่ไมสามารถมาทําการสอบได รวมถึงสาเหตุที่ไมสามารถเลื่อนสอบไดเปนลาย

ลักษณอักษรตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา ท้ังนี้กรรมการ

ผูขาดสอบตองแจงผลการประเมินตอประธานกรรมการสอบลวงหนากอนวันสอบ

                                        ๕.๙.๒.๒ ในกรณีกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหบัณฑิตวิทยาลัยเสนอราย

ชื่อผูทรงคุณวุฒิทานใหมจากบัญชีรายชื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําขึ้น เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการแทน

                                        ๕.๙.๓ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการสอบไมสามารถมาสอบไดในวันสอบปองกัน

วิทยานิพนธ กรรมการสอบผูนั้นหรือประธานกรรมการสอบตองช้ีแจงสาเหตุของการที่ไมสามารถมาทําการสอบไดตอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานทางประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และแจงผลการประเมิน

เพ่ือนําไปประกอบการตัดสินผลสอบ

                                ๕.๑๐ การตัดสินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ

เม่ือการสอบปองกันวิทยานิพนธไดเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธอภิปรายแสดงความคิดเห็น

และลงมติตัดสินผลการสอบ โดยใหประธานและกรรมการสอบมีเสียงคนละ ๑ เสียง ยกเวนกรณีของอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมใหนับรวมกันเปน ๑ เสียง โดยใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑใน

การวินิจฉัย ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการสอบเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด โดยผลการประเมินมีดังตอไปนี้

                                        ๕.๑๐.๑ "ผาน" หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถแสดงผลรายงานวิทยานิพนธและ

ตอบขอซักถามไดเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบ ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดทํา

เลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัยไดทันที

                                       ๕.๑๐.๒ "ผานแบบมีเงื่อนไข" หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถแสดงผลรายงาน

วิทยานิพนธหรือตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบไดอยางสมบูรณ คณะกรรมการสอบมีความเห็นวา

ควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ หรือวิธีการเรียบเรียงวิทยานิพนธ ตามที่คณะกรรมการสอบเสนอแนะไวเปนลาย

ลักษณอักษร

                                       ๕.๑๐.๓ "ไมผาน" หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลรายงานวิทยานิพนธให

เปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบ และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของคณะกรรมการสอบได ซึ่งเปนการแสดงวา

นักศึกษาผูน้ันไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของวิทยานิพนธ และ/หรือวิธีการทําวิจัยที่ตนไดทํา
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                               ๕.๑๑ กรณีที่นักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย ใหถือวา สอบไมผานในการสอบครั้งนั้น

โดยเลขานุการคณะกรรมการสอบตองรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบ ใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕

วันหลังวันสอบ

                               ๕.๑๒ กรณีนักศึกษาไมสามารถมาเขาสอบไดตามกําหนดเวลา เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให

นักศึกษาผูน้ันทําบันทึกชี้แจงเหตุผลตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และประธาน

หลักสูตร และใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจในการอนุญาตใหมีการจัดสอบปองกันวิทยานิพนธครั้งใหม ใน

กรณีที่นักศึกษามีเหตุผลที่สมควร
 

                              ๕.๑๓ การรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ

                                      ๕.๑๓.๑ กรณีสอบผาน ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบตอนักศึกษา

เปนลายลักษณอักษร โดยใหนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ และรายงานผลการสอบตามแบบ

รายงานผลการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันนับจากวันสอบ

                                      ๕.๑๓.๒ กรณีสอบผานแบบมีเงื่อนไข ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบ

ตอนักศึกษาเปนลายลักษณอักษรพรอมสรุปประเด็นการแกไข โดยใหนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผล

สอบในวันสอบ และรายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันนับ

จากวันสอบ

                                      ๕.๑๓.๓ กรณีสอบไมผาน ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบสรุปสาเหตุหลักของการ

พิจารณาไมผาน โดยทําเปนลายลักษณอักษร และใหนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลสอบในวันสอบ และ

รายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕ วัน นับจากวันสอบ

                                      ๕.๑๓.๔ กรณีนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัยและไดรับผลการสอบ "ไมผาน" ให

เลขานุการคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕

วัน นับจากวันสอบ 

                             ๕.๑๔ การดําเนินการภายหลังรับทราบผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ

                                     ๕.๑๔.๑ นักศึกษาที่ไดรับการประเมินใหสอบผาน ใหจัดสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

พรอมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหลักฐานการตีพิมพ/เผยแพรบทความวิจัยตามรายละเอียดในขอ ๕.๑๖

ตอบัณฑิตวิทยาลัย
 

                                    ๕.๑๔.๒ นักศึกษาที่สอบผานแบบมีเงื่อนไข ตองดําเนินการแกไขวิทยานิพนธตามขอ

แนะนําของคณะกรรมการสอบภายใน ๓๐ วันนับจากวันสอบ และเมื่อนักศึกษาไดดําเนินการแกไขเสร็จเรียบรอยจนเปน

ที่พอใจของคณะกรรมการสอบแลว จึงถือวานักศึกษาไดรับการประเมินผลการสอบ "ผาน" 
 

                                   ในกรณีที่นักศึกษาที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอแนะนําของคณะกรรมการสอบไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาสามารถขออนุมัติขยายเวลาการแกไขวิทยานิพนธ พรอมแจงเหตุผลตอคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา โดยตองดําเนินการขออนุมัติขยายเวลากอน

จะครบกําหนดการสงผลการแกไขอยางนอย ๑๐ วัน หากนักศึกษาไมดําเนินการขออนุมัติขยายเวลาภายในเวลาท่ี

กําหนด ใหถือผลการสอบถูกปรับเปน "ตก"
 

                                   ในกรณีชวงเวลาที่ขออนุมัติขยายเวลาเปนชวงเวลาที่ตอเนื่องกับวันเปดเรียนของภาคการ

ศึกษาปกติถัดไป นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้น

จะพนสภาพการเปนนักศึกษา
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                                   ๕.๑๔.๓ นักศึกษาที่ไดรับการตัดสินผลการสอบ "ไมผาน"สามารถขอสอบแกตัวไดอีกเพียง

๑ ครั้ง ภายในเวลา ๖ เดือน ทั้งนี้นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการสอบแกตัวตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย หาก

นักศึกษาสอบไมผานครั้งที่ ๒ ใหถือวานักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา

                          ๕.๑๕ การประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ
 

                                 ๕.๑๕.๑ การประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ ประกอบดวย การประเมินผลรายงาน

วิทยานิพนธมีคาคะแนนการประเมินรอยละ ๗๐ ของคะแนนการประเมินทั้งหมด และการนําเสนอและตอบคําถามใน

วันสอบปองกันวิทยานิพนธ มีคาคะแนนการประเมินรอยละ ๓๐ ของคะแนนการประเมินท้ังหมด
 

                                ๕.๑๕.๒ เกณฑการประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ แบงเปน ๔ ระดับ คือ

      คะแนน ๘๘-๑๐๐     ระดับการประเมิน คือ Excellent (EX) หมายความวา ผลการประเมินขั้นดียอดเยี่ยม

      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 เนื่องจากการวิจัย

อยูในระหวางดําเนินการ ใหระบุการประเมินผลเปนอักษร "T"

                      ๕.๑๖ การตีพิมพ/เผยแพรบทความวิจัย

                              ๕.๑๖.๑ ระดับปริญญามหาบัณฑิต  

                                         ๕.๑๖.๑.๑ แผน ก แบบ ก๑
 

                                                       ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ

หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ โดยจะตองอยูใน

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

ไมอยูใน Beall's List

                                         ๕.๑๖.๑.๒ แผน ก แบบ ก๒  
 

                                                       ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ

หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน ทางวิชาการ โดยจะตองอยูใน

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

ไมอยูใน Beall's List
 

                           ๕.๑๖.๒ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

                                      ๕.๑๖.๒.๑ แบบ ๑   
 

                                                   ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือได

รับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน ทางวิชาการ โดยจะตองอยูใน

ฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)กลุม ๑ และวารสารดังกลาวตอง

ไมอยูใน Beall's List จํานวน ๒ เรื่อง

                                                  สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จ

ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหมีผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพหรือไดรับ



9/19/2017 การทําวทิยานพินธข์องนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ วนัที� 21 กรกฎาคม 2560

http://eoffice.ssru.ac.th/VDRZeAlD/ThWCX519/DVIEW-T1eM60MyDGt9i2ArEkOI201791911355.xml 15/16

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน ทางวิชาการ โดยจะตองอยูในฐานขอมูลใน

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

Beall's List จํานวน ๑ เรื่อง
 

                                   ๕.๑๖.๒.๒ แบบ ๒ 
 

                                                 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือได

รับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน ทางวิชาการ โดยจะตองอยูใน

ฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)กลุม ๑ และวารสารดังกลาวตอง

ไมอยูใน Beall's List จํานวน ๑ เรื่อง
 

                          ๕.๑๗ การดําเนินการสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และหลักฐานการตีพิมพเผยแพรบทความ

วิจัยเพื่อสําเร็จการศึกษา

                                  นักศึกษาที่ไดรับผลการประเมินการสอบปองกันวิทยานิพนธ "ผาน"จากคณะกรรมการสอบ

ปองกันวิทยานิพนธเรียบรอยแลว ใหดําเนินการสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานการตีพิมพเผยแพร

บทความวิจัยตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
 

                                  ๕.๑๗.๑ การสงเลมวิทยานิพนธ

                                             ๕.๑๗.๑.๑ ใหนักศึกษาสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่ยังไมเขาปกจํานวน ๑

เลม พรอมทั้งบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบปองกัน

วิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและการสะกดคํา

                                             ๕.๑๗.๑.๒ เมื่อเลมวิทยานิพนธไดผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ

คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธแลว ใหนักศึกษาสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่ยังไมเขาปกจํานวน ๑ เลม ตอ

บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการพิมพ พรอมทั้งแนบบทคัดยอภาษาอังกฤษเพื่อท่ีบัณฑิต

วิทยาลัยจะไดสงตอใหผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษเพื่อตรวจสอบความถูกตองของภาษาอังกฤษที่ใชในการเขียน

บทคัดยอ

                                             ๕.๑๗.๑.๓ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยรับรองความถูกตองของรูปแบบวิทยานิพนธ และ

ผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบทคัดยอภาษาอังกฤษแลว ใหบัณฑิตวิทยาลัยแจงใหนักศึกษา

ทราบเพ่ือนักศึกษาจะไดดําเนินการยื่นขอสําเร็จการศึกษาตามลําดับขั้น
 

                                            ๕.๑๗.๑.๔ เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยแลว

ใหนักศึกษาดําเนินการเขาเลมเย็บปกตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๘ เลม พรอมบทคัดยอภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษและแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) สงตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันท่ีไดรับการรับรองความ

ถูกตองของรูปแบบการพิมพวิทยานิพนธและความถูกตองของบทคัดยอ 

หากนักศึกษาไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาเปนการดําเนินการลาชา นักศึกษาตองชําระ

คาปรับสําหรับการลาชานี้ตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้การลาชาตองไมเกิน ๖๐ วัน หลังจากวันครบกําหนด

สง จากลาชากวากําหนดเวลานี้ ใหบัณฑิตวิทยาลัยยกเลิกผลการสอบปองกันวิทยานิพนธของนักศึกษา หากนักศึกษายัง

ตองการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตองลงทะเบียนวิทยานิพนธใหม ภายใตหัวขอเรื่องใหม และตองสอบเคาโครง

วิทยานิพนธใหม
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                              ๕.๑๗.๒ การสงเอกสารการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย 
 

                                         ๕.๑๗.๒.๑ กรณีบทความวิจัยไดรับการตีพิมพแลว ใหนักศึกษาสงสําเนาของบทความ

วิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ พรอมสําเนาหนาปกนอก หนาปกใน และสารบัญของวารสารตอบัณฑิต

วิทยาลัย
 

                                         ๕.๑๗.๒.๒ กรณีที่บทความวิจัยยังไมไดรับการตีพิมพ แตมีการตอบรับใหตีพิมพ ให

นักศึกษาสงหนังสือหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงการตอบรับการตีพิมพ พรอมบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีสงไปตีพิมพ

พรอมทั้งสําเนาหนาปกหนาและหนาปกในของวารสารที่ตอบรับใหตีพิมพฉบับลาสุด 

                             ๕.๑๗.๓ แนวปฏิบัติในการตีพิมพผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ

เพ่ือประกอบการขอสําเร็จการศึกษา
 

                                        ๕.๑๗.๓.๑ บทความวิจัยตองมีชื่อนักศึกษาผูทําวิทยานิพนธปรากฏเปนชื่อแรก

                                        ๕.๑๗.๓.๒ บทความวิจัยตองเปนการนําเสนอผลงานวิจัยท่ีมาจากวิทยานิพนธทั้งหมด

หรือเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธก็ได

                                        ๕.๑๗.๓.๓ รูปแบบการตีพิมพบทความวิจัยใหเปนไปตามขอกําหนดของวารสาร

วิชาการ

                             ๕.๑๗.๔ มาตรฐานวิทยานิพนธ

                                        ๕.๑๗.๔.๑ รูปแบบการพิมพ แบบตัวอักษร (Font) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ใช

ในการพิมพเลมวิทยานิพนธ และบทคัดยอ ตลอดจนที่บันทึกในแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) ใหเปนไปตามคูมือการทํา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย

                                        ๕.๑๗.๔.๒ ปกนอกของวิทยานิพนธตองเปนปกแข็ง สําหรับวิทยานิพนธระดับปริญญา

ดุษฎีบัณฑิต ใหใชปกสีดํา และสําหรับวิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิตใหใชปกสีนํ้าเงิน
 

                                        ๕.๑๗.๔.๓ สัญลักษณ ขอความ และตัวอักษรของปกหนา ปกใน และสันปก ใหเปนไป

ตามคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย

ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ใหอธิการบดีมี

อํานาจวินิจฉัยส่ังการ คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สิ้นสุด
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