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 เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐.๓.๓ ข้อ ๑๐.๓.๔ ข้อ ๑๐.๔.๓ ข้อ ๑๐.๔.๔ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๔.๒ และ 
ข้อ ๑๔.๓ จึงอาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ . ๒๕๕๙ ข้อ ๔๘ และโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  
ครั้งที่ 6/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศข้อกําหนด หลักเกณฑ์ 
วิธีการและขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ์ ดังน้ี 

ข้อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การจัดทําวิทยานิพนธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่เข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การจัดทําวิทยานิพนธ์ ประกาศ ณ 

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ข้อ ๔  ในประกาศน้ี 
  “วิทยานิพนธ์”  หมายความว่า  งานที่เขียนเรียบเรียงจากผลการศึกษาค้นคว้า หรือวิจัย                     
ที่นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องทําเพ่ือสิทธ์ิในการรับปริญญาตามที่
มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ 
 ข้อ ๕ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จะกระทําได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติตามท่ีแต่ละหลักสูตรกําหนด 
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   ๕.๑ นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ หรือแผน ก แบบ ก ๒ จะต้องลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ครั้งแรก ๖ หรือ ๓ หน่วยกิต แล้วแต่กรณี โดยถือเป็นการลงทะเบียนเพ่ือศึกษาค้นคว้าหาชื่อเร่ือง
และเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
  ๕.๒ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ หรือ แบบ ๒ จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครั้งแรก
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยถือเป็นการลงทะเบียนเพ่ือศึกษาค้นคว้า กําหนดช่ือเรื่องและเขียนเค้าโครง
วิทยานิพนธ์เ พ่ือดําเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เมื่อสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) แล้ว 
  ๕.๓ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์จะต้องกระทําโดยต่อเน่ืองจนกว่าจะได้หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ครบ
ตามหลักสูตร เว้นแต่มีเหตุจําเป็นอาจลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่ต่อเน่ือง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้คณบดีที่สาขาวิชา
สังกัดพิจารณาอนุมัติ  



๒ 
 

 ข้อ ๖ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ดังน้ี 
  ๖.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
      ๖.๑.๑ จํานวน 
    ระดับปริญญาโทให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก จํานวน ๑ คน หรืออาจมี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีก ๑ คน ส่วนระดับปริญญาเอก ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
จํานวน ๑ คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ๑ คน 
      ๖.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
    ๑) คุณสมบัติ 
     ๑.๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และ 
     ๑.๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 
     ๑.๓) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัยกรณี
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ 
รายการ ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการ ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ รายการ ภายใน ๕ ปี 
    ๒) หน้าที่ 
     ๒.๑) รับผิดชอบและควบคุมการทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     ๒.๒) เสนอช่ือผู้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
     ๒.๓) ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับเน้ือหา แนวคิด ทฤษฎี และ
วิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจากการทํางานวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ 
     ๒.๔) ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับการใช้ภาษาและรูปแบบ
การเขียนวิทยานิพนธ์ 
     ๒.๕) ติดตามการดําเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานและรับผิดชอบประเมินผล
ความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ 
     ๒.๖) ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
     ๒.๗) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
            ๒ .๘) รับผิดชอบในการให้คําปรึกษาและกํากับดูแลการเขียนบทความวิจัย 
(Research Article) จากวิทยานิพนธ์เพ่ือนําลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีมีผู้ประเมินอิสระ (Peer 
Reviewer) หรือเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุมบทความวิจัย (Proceeding)  
            ๒.๙) มีส่วนร่วมในการตรวจการคัดลอกผลงานหรือการซ้ําซ้อนกับงานของผู้อ่ืนหรือ
การจ้างทํารายงานวิทยานิพนธ์ 
 
 
 



๓ 
 

   ๖.๑.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
    ๑) คุณสมบัติ 
     ๑.๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
           สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมระดับปริญญาโทที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ 
เรื่อง  
           ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมระดับปริญญาเอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๕ เรื่อง  
     ๑.๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด
ในข้อ ๑.๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ             
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 
    ๒) หน้าที่ 
     ๒.๑) ร่วมรับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     ๒.๒) ร่วมให้คําแนะนําและร่วมเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับเน้ือหาทางทฤษฎี 
แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ 
     ๒.๓) ร่วมให้คําแนะนําและร่วมเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับการใช้ภาษาและ
รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ 
     ๒.๔) ร่วมติดตามการดําเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานและร่วมประเมินผล
ความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ 
     ๒.๕) ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
     ๒.๖) ร่วมรับผิดชอบในการให้คําปรึกษาและกํากับดูแลการเขียนบทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์ เพ่ือนําลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีมีผู้ประเมินอิสระ (Peer Reviewer) หรือเพ่ือเสนอต่อที่
ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุมบทความวิจัย (Proceeding) 
           ๒.๗) มีส่วนร่วมในการตรวจการคัดลอกผลงานหรือการซ้ําซ้อนกับงานของผู้อ่ืนหรือ
การจ้างทํารายงานวิทยานิพนธ์   
  ๖.๒ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   ๖.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
    ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๕ 
คน ต่อภาคการศึกษา 



๔ 
 

    ๒) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและ
มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวม
ได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา 
    ๓) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน 
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
    ทั้งน้ีให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบวิทยานิพนธ์แล้วแต่มีผลการ
ประเมินไม่ผ่าน ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน  
 ข้อ ๗ การจัดทําเค้าโครงวิทยานพินธ์ 

 ๗.๑ การดําเนินการจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อนนําเสนอเพ่ือขอสอบและอนุมัติเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ให้คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน               
การดําเนินการจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดังน้ี  

  ๗.๑.๑ กําหนดแนวนโยบายและทิศทางของคณะเกี่ยวกับการทํางานวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ที่สังกัดคณะ 
   ๗.๑.๒ การกําหนดช่ือเรื่อง 

  ๗.๑.๓ การเขียนบทนํา (ภูมิหลัง หรือความสําคัญของปัญหาการวิจัย) วัตถุประสงค์การวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี) นิยามศัพท์เฉพาะประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง วิธีการดําเนินการ (หรือวัสดุ อุปกรณ์และ วิธีวิจัย) ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (ถ้ามี) โดยให้ทําเป็น
ประกาศของคณะตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะแล้วแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัย
ทราบ 

 ๗.๒ ให้นักศึกษาจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ภายใต้การกํากับดูแลและ
การให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  ๗.๓ องค์ประกอบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รูปแบบการเขียน และการทํารูปเล่ม ให้เป็นไปตาม
คู่มือการทําบทนิพนธ์ของมหาวิทยาลัย 

 ๗.๔ ผ่านกระบวนการกลั่นกรองรายงานสรุปแนวคิด (Concept Paper) จากคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ๗.๕ การขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
  ๗.๕.๑ นักศึกษาระดับปริญญาเอก จะขอสอบเพ่ืออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อ 
   ๑) ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามข้อ ๕ และ 
   ๒) สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ 
   ๓) ได้ดําเนินการจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามข้อ ๗.๑ ข้อ ๗.๒ ข้อ ๗.๓ และข้อ ๗.๔ แล้ว 

   ๗.๕.๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก(๑) และแผน ก แบบ ก(๒) จะขอสอบเพ่ือ
อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อ 

   ๑) ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามข้อ ๕ และ 



๕ 
 

   ๒) ได้ดําเนินการจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามข้อ ๗.๑ ข้อ ๗.๒ ข้อ ๗.๓ และข้อ ๗.๔ แล้ว 
  ๗.๕.๓ เค้าโครงวิทยานิพนธ์จะได้รับอนุมัติ และยินยอมให้ดําเนินการทําเป็นวิทยานิพนธ์ได้ 

เมื่อนักศึกษาสอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว โดยได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๘ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
      ๘.๑ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
     ๘.๒ การขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาย่ืนคําร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์พร้อม
สําเนาเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จํานวน ๖ เล่ม เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณบดีที่สาขาวิชาสังกัด  แล้วนําเสนอให้คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติ 
  ๘.๓ คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

  ๘.๓.๑ คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
ประกอบด้วย 

   ๑) องค์ประกอบคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
     ระดับปริญญาโท มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๒ คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถาบัน ทั้งน้ี ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
     ระดับปริญญาเอก มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกสถาบัน ทั้งน้ีประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  
         ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ทั้งระดับ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  

   ๒) คุณสมบัติของกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
    ๒.๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 

ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง
สําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการ ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ รายการ ภายใน ๕ ปี 
     ๒.๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่สอบระดับปริญญาโทต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่สอบระดับปริญญาเอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง  



๖ 
 

     กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ              
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษารับทราบ 

   ๓) หน้าที่ ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ทําหน้าที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาโดยพิจารณาประเด็นปัญหา ระยะเวลาในการทําวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย เอกสาร
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ระเบียบวิจัย และเคร่ืองมือการวิจัย 
     ๘.๔ การดําเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

   ๘.๔.๑ การดําเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้เป็นแบบเปิด โดยให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
การนําเสนอและตอบคําถามของผู้สอบได้ คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์มีอํานาจในการอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รวมท้ังการ
จํากัดเวลาการถาม และควบคุมให้การดําเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย  
    ๘.๔.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบในวัน
สอบไม่น้อยกว่า ๔ คน ให้ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๑ หรือ ๒ คน อาจารย์ประจําหลักสูตร ๒ 
คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จึงจะถือว่าการสอบน้ันมีผลสมบูรณ์ ถ้ามีจํานวนคณะกรรมการสอบ
ดังกล่าวข้างต้นไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จําเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการสอบแทนคนเดิม ทั้งน้ีจะต้องกําหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่
กรรมการท่ีแต่งต้ังแทนคนเดิมได้ตรวจอ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ การเลื่อนการสอบให้นักศึกษาย่ืนคําร้องขอ
สอบใหม่พร้อมเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์จํานวนเท่ากรรมการสอบ เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร แล้วจึงนําเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ 

   ๘.๔.๓ การประเมินผลการสอบ ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบ ที่อยู่ร่วม 
ในวันสอบ โดยผลการประเมินตามข้อ ๘.๔.๔ จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ
เท่าที่มีอยู่  

   ๘.๔.๔ การตัดสินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เมื่อการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสร็จ
สิ้น ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผลการสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ดังน้ี 

    ๑) “ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานเค้าโครงวิทยานิพนธ์และตอบข้อ
ซักถามได้ถูกต้อง ครอบคลุมและชัดเจน ไม่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์ทํา
รูปเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ทันที แต่ต้องไม่เกิน ๖๐วันนับจากวันสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ ถ้าพ้นกําหนด ๖๐ แล้ว วันยังไม่สามารถส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้ถือว่าสอบ 
ไม่ผ่านให้ดําเนินการขอสอบใหม่ 

    ๒) “ผ่านโดยมีเง่ือนไข” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ หรือตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เห็นควรให้แก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมสาระสําคัญ และ/หรือ เรียบเรียงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งน้ีให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์กําหนดระยะเวลาที่นักศึกษา
จะต้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกิน ๖๐ วันนับจากวันสอบ
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เค้าโครงวิทยานิพนธ์ ถ้าพ้นกําหนด ๖๐ วันแล้วยังไม่สามารถส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้ถือว่าสอบ
ไม่ผ่านให้ดําเนินการขอสอบใหม่ 

    ๓) “ไม่ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
ได้ถูกต้อง ครอบคลุมและชัดเจน และ/หรือ ไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ได้ ซึ่งแสดงว่านักศึกษาผู้น้ันไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ตนได้ทํา 

   ๘.๔.๕ การแจ้งผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบ 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบ ภายหลังคณะกรรมการสอบประเมินผลการสอบแล้ว ภายในวันสอบ 

   ๘.๔.๖ การส่งผลการสอบ ให้ประธานคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ส่งผล 
การสอบที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓ วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ 

   ๘.๔.๗ การประกาศผลการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เมื่อ 
    ๑) นักศึกษาสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่านตามข้อ ๘.๔.๔  ๑) และส่งรูปเล่มเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว หรือ  
    ๒) สอบผ่านตามข้อ ๘.๔.๔  ๒) และได้ปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยการ

กํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ และได้ส่งรูปเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขปรับปรุงต่อบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว  

    ๓) ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์และประกาศชื่อเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการทําเป็นวิทยานิพนธ์ได้ 

   ๘.๔.๘ กรณีที่นักศึกษาสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษา ย่ืนคําร้อง 
ขอสอบใหม่ได้อีก ๑ ครั้ง การกําหนดวันสอบใหม่ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์กําหนด 

   ๘.๔.๙ การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่
ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว มิให้เปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยไม่จําเป็น กรณีจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ให้นักศึกษายื่นคําร้องที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งทําบันทึกช้ีแจงเหตุผล
ที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักพร้อมเล่มเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ที่จัดทําขึ้นใหม่ เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ แล้วให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และประกาศให้ใช้เค้าโครงวิทยานิพนธ์
ฉบับใหม่ทําเป็นวิทยานิพนธ์ได้ 
 ข้อ ๙ การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 
     ๙.๑ องค์ประกอบ รูปแบบของวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการทําบทนิพนธ์ของมหาวิทยาลัย 

  ๙.๒ การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ อาจทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ กรณีเรียบเรียง
วิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการตรวจและรับรองภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงจากผู้ทรงคุณวุฒิที่
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นผู้พิจารณารับรอง การเลือกภาษาในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ข้อ ๑๐ การส่งเสริม และการสนับสนุนในการทําวิทยานิพนธ์  
  เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าการดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติเค้าโครง
วิทยานิพนธ์แล้วให้คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจัดกิจรรมส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้า
ในกระบวนการทําวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ การนิพนธ์วิทยานิพนธ์ และการจัดทําบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ดังน้ี 
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     ๑๐.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเขียนและการพิมพ์วิทยานิพนธ์
ตามองค์ประกอบ และรูปแบบที่กําหนดในคู่มือการทําบทนิพนธ์ของมหาวิทยาลัย จนกระทั่งสําเร็จพร้อมเสนอ
ขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย   
     ๑๐.๒ การจัดทําบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ เพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมินอิสระ (Peer Reviewer) หรือเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงาน 
การประชุมบทความวิจัย (Proceeding) 
 ข้อ ๑๑ การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ 
  ๑๑.๑ การรายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ ต้องกระทําในทุกภาคการศึกษา โดยให้
นักศึกษารายงานความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ ตามแบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  ๑๑.๒ การประเมินผลความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีหน้าที่
ประเมินผลความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๑.๓ ผลการประเมินความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ ให้ใช้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) 
หมายถึง ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัยเป็นที่พอใจ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ประเมิน
ความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการประเมินให้ได้
สัญลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินจํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 
หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จํานวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้มีค่าเป็น U 
(Unsatisfactory) หมายถึง ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัยไม่เป็นที่น่าพอใจ กรณีนักศึกษาได้รับการ
ประเมินความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์เป็น U ในภาคการศึกษาใด จํานวนของหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่
ลงทะเบียนในภาคเรียนน้ันไม่สามารถนําไปรวมสะสมเป็นหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนหน่วย
กิตวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการประเมินเป็น U ใหม่ 
  ๑๑.๔ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์กรณีได้รับการประเมินผลความก้าวหน้าเป็น U 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องพิจารณาหาสาเหตุและดําเนินแก้ปัญหา ซึ่งอาจพิจาณาให้นักศึกษา
ผู้น้ันเปลี่ยนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ หรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี และ
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องรายงานและนําเสนอผลการพิจารณาสาเหตุและแนวทางแก้ไข 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ แล้วให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาหาข้อยุติ 
 ข้อ ๑๒. การสอบวิทยานิพนธ์  
     ๑๒.๑ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
     ๑๒.๒ คุณสมบัตินักศึกษาผู้มีสิทธิสอบวิทยานิพนธ์ มีดังน้ี 
   ๑๒.๒.๑ ลงทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียนรายวิชาและลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ครบทุก
รายวิชาตามข้อกําหนดของหลักสูตรและตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และต้องได้ผลการเรียนและหรือผลการสอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว 
   ๑๒.๒.๒ ได้จัดทําวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยตามคําแนะนํา และการกํากับดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้ว 
   ๑๒.๒.๓ ได้จัดทําบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์แล้ว ดังน้ี 
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    ๑) กรณีได้ตีพิมพ์บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์แล้ว และ/หรือได้รับการตอบรับตีพิมพ์
บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์แล้ว ดังน้ี 
     ๑.๑) ระดับปริญญาโท  
       (๑) การตีพิมพ์ในรายงานการประชุมบทความวิจัย (Proceeding) เพ่ือเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการให้มีหนังสือตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการ หรือหัวหน้ากองบรรณาธิการ หรือประธาน
จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและ/หรือสําเนาการตีพิมพ์บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ในรายงาน 
การประชุมบทความวิจัย (Proceeding) หรือ 
            (๒) การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการให้มีหนังสือตอบรับการตีพิมพ์จาก
บรรณาธิการ หรือ หัวหน้ากองบรรณาธิการ และ/หรือสําเนาบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์แล้ว 
     ๑.๒) ระดับปริญญาเอก  
            การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีมีผู้ประเมินอิสระ (Peer Reviewer) ให้มี
หนังสือตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการ หรือหัวหน้ากองบรรณาธิการ และ/หรือสําเนาบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์แล้ว  
     ๒) กรณียังไม่ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ และ/หรือ ไม่มีเอกสารตอบรับ
ตีพิมพ์บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาทําบันทึกแสดงความก้าวหน้าการดําเนินการจัดทําและการส่ง
บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ลงตีพิมพ์ในรายงานการประชุมบทความวิจัย (Proceeding) และ/หรือ วารสาร
ทางวิชาการ โดยการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
  ๑๒.๓ การขอสอบวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาย่ืนคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์ 
จํานวน ๖ เล่ม พร้อมสําเนาผลการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณบดีที่สาขาวิชาสังกัด แล้ว
นําเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
  ๑๒.๔ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
   ๑๒.๔.๑ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ดังน้ี 
    ๑) องค์ประกอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
     ระดับปริญญาโทมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๒ คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถาบัน ทั้งน้ี ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่
ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
         ระดับปริญญาเอก มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกสถาบัน ทั้งน้ีประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  
     ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอก  
    ๒) คุณสมบัติของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
     ๒.๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 
ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ



๑๐ 
 

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน 
การพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการ
ภายหลังสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการ ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ รายการ 
ภายใน ๕ ปี 
     ๒.๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่สอบระดับปริญญาโทต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง  
           สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่สอบระดับปริญญาเอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง  
      กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ           
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 
    ๓) หน้าที่ ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทําหน้าที่สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดย
พิจารณาประเด็นปัญหา ระยะเวลาในการทําวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ระเบียบวิจัย เครื่องมือการวิจัย ผลการวิจัยสรุปการอภิปรายผลและอ่ืน ๆ ตามองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ในคู่มือ
การทําบทนิพนธ์ของมหาวิทยาลัย  
   ๑๒.๕ การดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ 
   ๑๒.๕.๑ การดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นแบบเปิด โดยให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการนําเสนอ
และตอบคําถามของผู้สอบได้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟัง
ถามหรือแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาของวิทยานิพนธ์ รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และควบคุมการ
สอบให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
   ๑๒.๕.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบในวัน
สอบไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ๔ คน ให้ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๑ หรือ ๒ คน อาจารย์
ประจําหลักสูตร ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จึงจะถือว่าการสอบน้ันมีผลสมบูรณ์ ถ้ามีจํานวน
คณะกรรมการสอบดังกล่าวข้างต้นไม่ครบ ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จําเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ได้ โดยให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการสอบแทนคนเดิม ทั้งน้ีจะต้องกําหนดวันสอบคร้ังใหม่ให้มีเวลา
พอสมควรแก่กรรมการท่ีแต่งต้ังแทนคนเดิมได้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้ การเลื่อนการสอบตามวรรคแรกให้
นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบใหม่พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์จํานวนเท่ากรรมการสอบ เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร แล้วนําเสนอให้คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
   ๑๒.๕.๓ การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบท่ี
อยู่ร่วมในวันสอบ โดยผลการประเมินตามข้อ ๑๒.๕.๔ จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวน
กรรมการเท่าที่มีอยู่  



๑๑ 
 

   ๑๒ .๕ .๔ การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์  เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นให้
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
ตามเกณฑ์ดังน้ี 
    ๑) ดีเย่ียม (Excellent) หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และตอบข้อ
ซักถามได้ถูกต้อง ครอบคลุมและชัดเจน ไม่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ 
    ๒) ดี (Good) หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และตอบข้อซักถามได้
ถูกต้อง ครอบคลุมและชัดเจน มีการแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นสาระสําคัญ  
    ๓) ผ่าน (Pass) หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ และตอบข้อซักถามได้
ถูกต้อง ครอบคลุมและชัดเจน มีการเสนอแนะให้แก้ไขเนื้อหาสาระวิทยานิพนธ์เพ่ือปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่
คณะกรรมการสอบยอมรับได้ว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการสาขาวิชาน้ัน ๆ  
    ๔) ไม่ผ่าน (Fail) หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และตอบข้อซักถามไม่
ถูกต้อง หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แสดงว่านักศึกษาผู้น้ันไม่มีความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของวิทยานิพนธ์ที่ตนนําเสนอขอสอบ 
   ๑๒.๕.๕ การแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์
ให้นักศึกษาทราบ ภายหลังกรรมการสอบประเมินผลการสอบแล้ว ภายในวันสอบ 
   ๑๒.๕.๖ การส่งผลการสอบ ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ส่งผลการสอบท่ีสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓ วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ 
   ๑๒.๕.๗ กรณีที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบ
วิทยานิพนธ์ใหม่ได้อีก ๑ ครั้ง การกําหนดวันสอบใหม่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกํากับการสอบกําหนด 
  ๑๒.๖ การแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ภายหลังสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ต้องแก้ไขปรับปรุงให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๔๕ วันนับจากวันสอบ นักศึกษาระดับปริญญาเอกต้องแก้ไข
ปรับปรุงให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๖๐ วันนับจากวันสอบนักศึกษาต้องเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  ๑๒.๗ การตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านและได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว โดยจัดทําให้เป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๑ เล่ม 
แต่ไม่ต้องเข้ารูปเล่มพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๑ แผ่น เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
เพ่ือขอรับบริการจัดรูปแบบและตรวจรูปเล่มให้ถูกต้องตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการทําบทนิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติผลการตรวจรูปเล่มแล้ว ให้นักศึกษานําไปทําเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ส่งบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๒.๘ การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่
ผู้เก่ียวข้องได้ลงลายมือช่ือตามระบุในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ครบทุกคน ประกอบด้วย คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และบุคคลอ่ืน ๆ ตามรูปแบบใบอนุมัติวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษานําส่ง จํานวน ๕ 
เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่
ผู้ตรวจรูปเล่มอนุมัติรูปเล่มแล้ว ในกรณีที่นักศึกษามีข้อผูกพันต้องมอบวิทยานิพนธ์ให้แก่หน่วยงานใด ให้
นักศึกษาจัดส่งไปยังหน่วยงานน้ันด้วย 



๑๒ 
 

  ๑๒.๙ ในกรณีที่สอบวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และแผ่นบันทึก
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลการศึกษาประจําภาคการศึกษา ให้ถือว่านักศึกษาผู้น้ัน
ยังไม่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ๑๒.๑๐ วิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์และให้นับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา 
  ๑๒.๑๑ ลิขสิทธ์ิของวิทยานิพนธ์ให้เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การตีพิมพ์เผยแพร่
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดีเป็นคราว ๆ ไป ยกเว้น
กรณีที่มีข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) กับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) หรือสถาบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทําบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการให้
เป็นไปตามข้อตกลงนั้น 
  ๑๒.๑๒ หากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ แต่ยังไม่ได้รับปริญญา ถูกตรวจพบว่ามีการทําผิด
จรรยาบรรณทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เรื่องวินัยนักศึกษา และ จรรยาบรรณทางวิชาการ   
  ๑๒ .๑๓ หากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วถูกตรวจพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือมี 
การฟ้องร้องใด ๆ เก่ียวกับวิทยานิพนธ์น้ัน มหาวิทยาลัยเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญา 

 
ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
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