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 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ผา่นกา้วยา่งการเปน็สถาบนัการศกึษามาแลว้กวา่ 75 ป ีเปน็แหลง่วิทยาการ

ที่บ่มเพาะบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมเป็นจำานวนมาก ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่า

ผลผลิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ สมดั่งกับปณิธานสถานศึกษาที่มีไว้ว่า “ทรงปญญ� ศรัทธ�ธรรม นำ�สังคม” 

 การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา มีความแตกต่างไปจากระดับปริญญาตรี เพราะการเรียนในระดับนี้ 

มีเป้าหมายในการพัฒนาไว้ 3 ประการคือ ประการแรกเพื่อพัฒนาความเป็นนักวิชาการอย่างเต็มตัวให้กับนักศึกษา

ประการท่ีสองเพือ่พฒันาทกัษะในการวจิยัจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ และประการทีส่ามเพือ่พฒันาความเปน็ผูเ้ชีย่วชาญ

ทางปัญญาจากกระบวนการคิดและกระบวนการทางปัญญาที่นักศึกษาต้องใช้ในการทำาวิทยานิพนธ์

 นอกเหนือจากความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยยังคาดหวังไว้ด้วยว่าภายใต้ร่มชายคา

ของสวนสุนันทานั้น นักศึกษาทุกท่านจะได้พบกับบรรยากาศที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อม ในมหาวิทยาลัยที่เป็นไปด้วย

ความรักใคร่เมตตา ความเห็นอกเห็นใจ ความสุขสันต์ และความไม่เห็นแก่ตัวนักศึกษาจะต้องเรียนรู้และศึกษา

ภายใต้ความสนใจในบรรยากาศของสถาบันอุดมศึกษาที่ปลอดภัยและสวยงามคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน มุ่งหวังที่จะ

ทำาให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานท่ีพำานักท่ีอบอวลไปด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยจะต้องทำาให้นักศึกษาพบกับ

ความสุขสันต์ ปราศจากเรื่องปวดร้าวจิตใจท้ังปวงท้ังในขณะศึกษาและภายหลังการจบการศึกษา สวนสุนันทา

จะต้องเตรียมการให้นักศึกษามีการพัฒนาในการมีมุมมองท่ีแตกต่างและปลุกเร้าให้กล้าท่ีจะมุ่งไปสู่ความสำาเร็จ

ในเป้าหมาย รวมทั้ง การค้นหาความหมายของชีวิต

 ขออำานวยพรให้ทุกท่านประสบความสำาเร็จตามความมุ่งมาดปรารถนา และขอให้เป็นช่วงเวลาที่ทุกท่าน

เปียมไปด้วยความสุขสำาหรับการศึกษาใต้รั้วสวนสุนันทาแห่งนี้

 

  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. เดช เกิดวิชัย

  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

..... ขอต้อนรับนักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ�ทุกท่�นสู่รั้วสวนสุนันท�ด้วยคว�มยินดียิ่ง .....

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University

อธิก�รบดี
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�



 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านท่ีเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาในปีการศึกษา 2561 นี้ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านได้ก้าวเข้าสู่การศึกษา

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเน้นผลผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนาและสร้างผลงานวิจัยที่นำาไปใช้ประโยชน์

ได้โดยเน้นให้เป็นผู้มีความรู้ ความอดทน มีสำานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบัณฑิตท่ีมีความเก่งงาน รวมทั้ง

เป็นคนดี มีความสามารถในการปรับตัวเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต สามารถผ่านพ้นอุปสรรค

ต่าง ๆ ไปได้โดยมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและสังคม ข้าพเจ้าขอให้นักศึกษาทุกท่าน

ใช้เวลาในการศึกษาและมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาของนักศึกษาเอง โดยหากนักศึกษามีความมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา พัฒนาความรู้ ทั้งจาก

การแนะนำาของอาจารย์และจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก็จะสามารถเกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจและสติปัญญา

ได้ และที่สำาคัญควรจะต้องมีความรอบรู้วิชาการ มีความเป็นผู้นำา มีความรับผิดชอบ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถ

ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ ตลอดจนการมีจิตสาธารณะ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นส่วนสำาคัญต่อการพัฒนาตนเอง สังคม 

และประเทศชาติต่อไป

 ท้ายที่สุดนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในสากลโลกท่ีนักศึกษาเคารพนับถือ 

จงดลบันดาลให้นักศึกษาทุกคนรวมทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทอญ

 

  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�



 ขอตอ้นรบันกัศกึษาระดบับัณฑิตศกึษาใหม ่(Graduate Study) ทกุคน สูม่หาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

ด้วยความยินดียิ่ง และขอช่ืนชมท่ีนักศึกษามีความมุ่งมั่นและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องสู่การศึกษาในระดับที่สูงยิ่งขึ้น 

ทุกช่วงเวลาของการศึกษาจะเป็นก้าวย่างที่เต็มไปด้วยความหมายและคุณค่าแห่งการสร้างตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถ มภีาวะผูน้ำาทางวชิาการและพรอ้มดว้ยคณุธรรมจรยิธรรม เพือ่สรา้งความสำาเรจ็ใหแ้กต่นเอง ก่อใหเ้กิด

คุณประโยชน์แก่สังคมต่อไป 

 ในโอกาสนี ้ขออญัเชญิคณุพระศรีรัตนตรัย ส่ิงศกัด์ิสิทธิใ์นสากลโลกและพระบารมแีหง่สมเด็จพระนางเจา้

สุนันทากุมารีรัตน์ ได้โปรดประทานพรให้นักศึกษาทุกคนมีพลังใจ มีความมุ่งมั่น อยู่ในความดีงาม ต้ังใจศึกษา

ให้ประสบความสำาเร็จและความสุข ดังที่ตั้งใจทุกประการ

 

  

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�



 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ได้เข้ามาอยู่ในรั้วสวนสุนันทา ซึ่งเป็น

มหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์ “มห�วิทย�ลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” โดยสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางพัฒนา

มหาวิทยาลัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅ เดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องการเป็น

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติภายใน 15 ปี และขอให้นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเก็บเกี่ยว

องคค์วามรูจ้ากคณาจารย ์ผูม้ปีระสบการณ ์ท่ีจะคอยบม่เพาะใหน้กัศึกษามีองคค์วามรู้ความสามารถนำาไปใชป้ระโยชน์

ในการพัฒนาตนเอง ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยกำาลังเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 

เพือ่รองรบักบัการเปลีย่นแปลงของโลก โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางด้านการศกึษามกีารจัดต้ังหนว่ยจัดการศกึษา

ที่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และในอนาคตมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะเข้ามาจัดตั้งศูนย์การเรียนการสอน

ในประเทศไทยมากขึ้น จึงอยากให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมของตนเองในด้านองค์ความรู้ความสามารถ อาทิเช่น 

ด้านภาษาอังกฤษ, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเชิงวิชาการ

ได้ง่ายขึ้นส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำาเร็จในการศึกษาได้เร็วขึ้น

 สุดท้ายนี้ ขอให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพร้อมในการศึกษา และประสบความสำาเร็จในสิ่งที่

มุ่งมั่น และมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 

      

  

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิทย� เมฆขำ�

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

รองอธิการบดี ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

      



 ขอต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคนในโอกาสที่สามารถผ่านการสอบคัดเลือก

เข้ามาเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอให้นักศึกษาใหม่

จงภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่า

จะเป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย 

พร้อมที่จะสนับสนุนนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีความพร้อมในระดับสากล และ

สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนของโลก

 อยา่งไรกต็าม ขอใหน้กัศกึษาพงึตระหนกัด้วยวา่ ปจัจุบนัการเรียนรู้ตามตำาราหรือจากห้องเรียนอยา่งเดยีว

ไม่เป็นการเพียงพอ นักศึกษาจะต้องรู้จักค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์ด้วยตนเอง เพ่ือเสริมสร้างทักษะ

ให้สามารถก้าวทันโลกท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2018 เป็นปีที่ประเทศไทย

จะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน AEC (ASEAN Economy Community)

 สุดท้ายนี้ ในนามรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

และขออวยพรให้นักศึกษาใหม่มีความสุขในชีวิต สนุกกับการเรียนและประสบความสำาเร็จในการศึกษาสมดังที่ตั้งใจ

ไว้ทุกประการ

 

  รองศ�สตรจ�รย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�



 ถึงช่วงเวลาสำาคัญอีกปีหนึ่ง ท่ีรั้วกำาแพงแดงได้เปิดต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาอีกครั้ง 

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้เข้ามาเป็นลูกพระนาง และเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์

อันยาวนานถึง 80 ปี ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การนำาของ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅ เดช 

เกิดวิชัย ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เข้มแข็ง และก้าวหน้า 

จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 หลายปีติดต่อกันมาแล้ว เราจึงมั่นใจได้ว่าบัณฑิตของ

สวนสุนันทาในทุกๆ ระดับ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ และการทำาประโยชน์

ในด้านต่างๆ ให้กับสังคมไทยได้เป็นอย่างดี

 สำาหรับกองพัฒนานักศึกษาพร้อมเต็มที่ที่จะให้บริการด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนไม่ว่าจะ

เป็นการอบรมอาชีพเสริม การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ โดยบริการฟิตเนสและสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน รวมไปถึง

สุนันทาคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการส่งต่อยังโรงพยาบาลชั้นนำาด้วย

 ในท้ายท่ีสุดนี้ ขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านประสบความสำาเร็จ สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดี

ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา จนกระทั่งสำาเร็จการศึกษาเป็นผลผลิตของสวนสุนันทาได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชนน�ถ มีนะนันทน์

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�



 ขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาแห่งนี้ 

การท่ีนักศึกษาได้เข้ามาอยู่ในวังสวนสุนันทาถือว่านักศึกษาทุกคนเป็น “ลูกพระน�ง” ขอให้นักศึกษาทุกคนจงใช้

ความวิริยะ อุตสาหะ ในการศึกษาหาความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป ขออำานาจคุณ

พระศรีรัตนตรัย และพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวสวนสุนันทา 

โปรดดลบันดาลประทานพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนประสบความสำาเร็จในการศึกษาและประสบความสำาเร็จในชีวิต

 

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชุติก�ญจน์ ศรีวิบูลย์

  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้

รองอธิการบดี ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�



 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสนุนัทา ซึง่เป็นสถาบันการศกึษาท่ีคณาจารย ์นกัศกึษาและศษิยเ์กา่ลว้นมคีวามภาคภมูใิจเปน็อยา่งยิง่ ทัง้ในดา้น

ความเป็นมาของที่ตั้งมหาวิทยาลัยที่ก่อเกิดจากตำาหนักในวังสวนสุนันทา และด้านการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ

ออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับชาวสวนสุนันทามาอย่างต่อเนื่อง 

 ในการศึกษานั้น นอกจากจะแสวงหาความรู้ให้บรรลุเป้าหมายหรือสำาเร็จตามหลักสูตรท่ีกำาหนดไว้แล้ว 

จำาเป็นจะต้องเพิ่มพูนความรู้ทักษะและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันสมัยและให้มีความสามารถรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยทางมหาวิทยาลัยให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง

ในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนด้านวิชาการต่าง ๆ 

เพื่อให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาทุกคน นอกจากน้ี 

ยังมีความปรารถนาดีทั้งจากคณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบันที่มีต่อนักศึกษาใหม่ และหวังว่า

นักศึกษาใหม่ทุกท่านจะได้มีความมุ่งมั่น อดทนและมีเพียรความพยายามในการศึกษาและขอให้ประสบความสำาเร็จ 

ตลอดจนเจริญก้าวหน้าตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุกประการ

  อ�จ�รย์ ดร.รัชศักดิ์ ส�รนอก

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�



“ก�รศึกษ� คือ ก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต”

การเริ่มต้นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นสิ่งที่ไม่ยาก

แต่เส้นทางการเดินของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นสิ่งที่ยากกว่า

ขอให้นักศึกษาทุกคน จงตั้งใจมุ่งมั่นในการก้าวเดินบนทางเส้นนี้ด้วยความมั่นคง

เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่มุ่งหวังให้จงได้ในที่สุด

“Every tub must stand on its own bottom”

<ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน>

 

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�



 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2561 ทุกท่านและขอต้อนรับ

นักศึกษาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดำาเนินการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอตะทัคคะนานาชาติ (International Niche Guru University) ในปี ค.ศ. 2020 

(พ.ศ. 2563) อนัหมายถึง การผลติบัณฑิตของมหาวทิยาลยัใหม้คุีณภาพสงูระดบัชัน้ครหูรอืปรมาจารย ์และมศีกัยภาพ

พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การความเป็นสากล งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงมุ่งเน้นการสร้าง

เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ัวโลก เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ 

และการวิจัย รวมถึงทรัพยากรทางด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังเน้นความสำาคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจของความเป็นพลเมืองโลก 

(global citizenship) ให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำาคัญต่อบัณฑิตในอนาคต 

 ในโอกาสนี้ ขออวยพรให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำาเร็จในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาและ

มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

  อ�จ�รย์ นภ�ศรี สุวรรณโชติ

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�



คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

 ขอตอ้นรบันกัศกึษาใหมด่ว้ยความชืน่ชมและยนิดีอยา่งยิง่ ท่ีมคีวามมุง่มัน่และต้ังใจกา้วเข้าสู่ร้ัวแกว้เจา้จอม 

ในปีการศึกษา 2561 นี้ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เพียงแค่ทำาให้มีความรู้เฉพาะทางมากขึ้นเท่านั้น

แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดและการวิเคราะห์รวมถึงทักษะการจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ขอให้นักศึกษามีความมุ่งม่ันในการสั่งสม เสาะแสวงหา พัฒนาความรู้ ทั้งจากการแนะนำาสั่งสอนจาก

คณาจารย์และจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำา มีความรับผิดชอบ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถทำางาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถนำาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนไปพัฒนาองค์กร ชุมชน ประเทศชาติ และ

สร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายจงดลบันดาลให้

นักศึกษาทุกท่านประสบความสุขความเจริญและความสำาเร็จในการศึกษา 

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

 ยินดีต้อนรับนักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ�ทุกท่�นสู่มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท� 

 ขอให้ทุกท่านมุ่งมั่น ขยัน ศึกษาใฝ่หาความรู้ในด้านหลักการ ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์ที่ท่านสนใจศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ด้านการค้นคว้า วิจัย ให้ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ 

 สุดท้ายนี้ ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำาเร็จในการศึกษา เพื่อนำาความรู้ ความสามารถ ไปประยุกต์ใช้

สำาหรับการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป

  อ�จ�รย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วร�งกูร

  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร



รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

 ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีการศึกษา 2561 นี้ สิ่งท่ีสำาคัญในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้ประสบความสำาเร็จ มีอยู่ด้วยกันหลายประการด้วยกัน ข้าพเจ้าขอใช้โอกาสนี้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้า
ในระหวา่งเรยีนระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก เพือ่ทีน่กัศกึษาอาจจะนำาไปประยกุตใ์ชก้บัการศกึษาของตนเอง ประการแรก 
คอื นักศกึษาจะต้องถามตนเองกอ่นวา่ จดุมุง่หมายของการศึกษาในระดบับณัฑติศกึษาของตนเองคอือะไร การมวีตัถปุระสงค์
ที่ชัดเจนในการเรียน จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่า ตนเองต้องการความรู้ใดบ้าง และจะช่วยในการวางแผนว่า ความรู้ที่ได้
จะช่วยให้ตนเองบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนอย่างไร ประการที่สอง คือ นักศึกษาจะต้องมี “คว�มกระห�ย” ที่จะเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ พร้อมทั้งจะต้องเปิดใจตนเองในการรับความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เพราะ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
เป็นผู้ที่มีความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และหลายๆ คน มีประสบการณ์ทำางานมาแล้ว ซึ่งความรู้
และประสบการณ์ที่มีอาจก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “อคติ” ได้ ซึ่งอคติดังกล่าวอาจทำาให้เกิดความคิดว่า ตนเองทราบเรื่องนั้น 
หรอืเรือ่งน้ีอยูแ่ลว้ ซึง่จะสง่ผลเสยีต่อการเรยีนรู้ ประการทีส่าม คอื ความอดทนและการเปดิใจยอมรบัผูอ้ืน่ การเรยีนในระดบั
บัณฑิตศึกษาจะต้องใช้ความอดทนและการยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นมากกว่าการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ
ประการสุดท้าย คือ การแบ่งเวลาให้เหมาะสม และการกำาหนดแผนการใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน
 สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกท่ีนักศึกษาเคารพนับถือ จงดลบันดาล
ให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำาเร็จในการเรียนอย่างที่มุ่งหวังไว้ และสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในระหว่างการเรียนได้อย่างมีสติ
 
      
  
  
  

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์
  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ



รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

 ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำา

ปีการศึกษา 2561 ทุกท่าน ที่มีความตั้งใจก้าวเข้ามาศึกษาในรั้วกำาแพงแดงแห่งนี้

 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพราะเป็นกระบวนการ

พฒันาการคิดขัน้สงู เพือ่นำาไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรู้ใหม่ โดยมกีระบวนการศกึษาวจิยัอยา่งเป็นระบบ และการศึกษา

ค้นควา้จากแหล่งตา่ง ๆ  เป็นองคป์ระกอบสำาคญัผูท้ีศ่กึษาในระดบับณัฑติศกึษาจงึจำาเปน็ตอ้งรูท้ัง้เชงิกวา้งและเชงิลกึ 

มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง และอุทิศตนให้แก่การศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง 

 ขอให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน มีพลังกาย พลังใจ ความอดทน มุ่งมั่นใฝ่หาความรู้ และแสวงหา

ประสบการณ ์เพือ่นำาพาตนเองไปสูค่วามเปน็มหาบณัฑติ ดษุฎบีณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และเปน็ทรพัยากรบคุคล

อันมีค่าของสังคมเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 สุดท้ายนี้ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนดวงวิญญาณของ

สมเดจ็พระนางเจ้าสนุนัทากมุารรีตัน ์พระบรมราชเทว ีจงดลบนัดาลให้นกัศกึษาใหมท่กุคนมแีต่ความสุข ความเจรญิ 

สำาเร็จในการศึกษาและประสบความสำาเร็จในชีวิต ดังที่ตั้งใจทุกประการ

 

  อ�จ�รย์ ดร.พลอยทร�ย โอฮ�ม่�

  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ



 ในนามของประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ขอแสดงความยินดีแก่

นักศึกษาใหม่ทุกท่านที่ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในรั้วแก้วเจ้าจอมในปีการศึกษา 2561 นี้

 การศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษานบัเปน็การศกึษาท่ีมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะใหผู้้สำาเร็จการศกึษาเปน็ผู้มคีวามเปน็

ผู้นำาเชิงวิชาการ เป็นผู้นำาการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ อันจะนำาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง

 ขออำานวยพรให้ทุกท่านประสบความสำาเร็จตามความมุ่งมาดปรารถนา และขอให้เป็นช่วงเวลาที่ทุกท่าน

เปียมไปด้วยความสุขสำาหรับการศึกษาใต้รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งนี้

  

  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. เดช เกิดวิชัย 

  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

  และสาขาวิชาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา



“จากพระราชอุทยาน..สูสถานศึกษา”

“จากสถานที่ศักสิทธิ์ อันเปนประวัติศาสตรของชาติไทย..สูมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“การเปน “ลูกพระนาง” เปนสิ่งที่มีคุณคา..ฝงลึกอยูในจิตใจและความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน”

 ยนิดตีอ้นรบันกัศกึษาใหมป่ระจำาปีการศกึษา 2561 ทกุทา่นทีเ่ขา้มาเปน็นกัศึกษาสูร่ัว้ของ “สวนสนุนัท�” 

ต้องเป็น “นักปฏิบัติถนัดวิช�ก�ร เชี่ยวช�ญก�รสื่อส�ร ชำ�น�ญก�รคิดมีจิตส�ธ�รณะ” และคำานึงถึงเสมอว่า 

“ก�รศึกษ�คือคว�มก้�วหน้�ในอน�คต”

 ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายในสากลโลก ตลอดจนพระบารมีสมเดจ็พระนางเจ้า

สุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี โปรดจงดลบันดาลประทานพรให้นักศึกษาทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญา

ที่ฉลาดแหลมคมตลอดไป

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์พิเศษ พลตำ�รวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ

  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร



 ขอแสดงความยนิดแีละขอตอ้นรบันักศึกษาใหม ่ประจำาปีการศกึษา 2561 สู่มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา

 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ เนน้ผลติ

บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์

บูรณาการ เพื่อให้มีความก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป และเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประเทศ ซึ่งผู้สำาเร็จการศึกษา 

มีความก้าวหน้าใน 4 เส้นทาง คือ

 1. อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์

 2. นักวิจัยด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 3. เป็นผู้ประกอบการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

 4. ประกอบวิชาชีพด้านบูรณการสำาหรับผู้มีใบประกอบวิชาชีพ

 ในนามคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การแพทยแ์ผนไทยประยกุตข์ออารธนาคณุพระศรีรตันตรยัและสิง่ศกัด์ิสทิธิท์ัง้หลายในสากลโลก ตลอดจนพระบารมี

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี โปรดจงดลบันดาลประทานพรให้นักศึกษาทุกท่านมีสุขภาพ

แข็งแรง มีสติปัญญาที่ฉลาด เฉียบแหลม และมีอนาคตที่ก้าวหน้าสดใส เจริญรุ่งเรือง ตลอดไป

  

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์(พิเศษ) ดร.น�ยแพทย์ ธวัชชัย กมลธรรม

  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต



“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”

“ใชชีวิตใหเสมือนวาพรุงนี้ทานจะไมมีชีวิตอยูแลว เรียนรูใหเสมือนวาทานจะอยูในโลกนี้ตลอดไปไมมีวันสิ้นสุด”

มหาตมะคานธี / Mahatma Gandhi

 ขอแสดงความยนิดแีละขอตอ้นรบันกัศึกษาใหมท่กุทา่น ทีส่อบผา่นการคดัเลอืกเข้ามาศกึษาใน มหาวทิยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทา ในปีการศึกษา 2561 น้ี ขอให้ท่านภูมิใจในความสามารถของท่านที่ผ่านการสอบเข้ามาศึกษา 

ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จากนี้ไปเป็นโอกาสอันดีสำาหรับท่านในการแสวงหาความรู้ในด้านวิชาการ จากการค้นคว้า

หาความรู้ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เตรียมพร้อมไว้รองรับนักศึกษาอย่างเต็มที่ 

 นับได้ว่านักศึกษาทุกท่านต้องพบการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญครั้งหนึ่งในชีวิต Learning for Change 

หรอืเปน็การเรยีนเพือ่เปลีย่นแปลงชวีติ เพราะการศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา เปน็การเปดิโอกาสและอสิระใหน้กัศกึษา

ทุกท่านเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ เปิดโลกทัศน์ไม่ได้มีแค่ในตำาราขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะเสาะแสวงหาเพิ่มพูน 

และต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปได้อย่างไร

 ท้ายที่สุดนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาล

ให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ คิดหวังสิ่งใดที่ดีงาม ขอให้

สมความปรารถนาจงทุกประการ

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม

  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

  สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาศาสตร



ถารักในหลวง

จงเรียนอยางมีความสุข

เพื่อมหาชนชาวสยามมีความสุข

ทั้งผูสอน ผูเรียน ผูบริหารมีความสุข

  ศ�สตร�จ�รย์กีรติ บุญเจือ

  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

  สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร



 ในนามประธานหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิานวตักรรมการจดัการ ขอตอ้นรับนกัศกึษาใหมท่กุคน

ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 ในปกีารศึกษา 2561 นี ้ดว้ยความยนิดอีย่างยิง่ นบัเปน็โอกาสอันดทีีท่กุคนไดก้า้วเข้าสูก่ารเรยีนในมหาวทิยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทา โดยเน้นให้เป็นผู้มีความรู้ ความอดทน มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นบัณฑิตที่มีความเก่งงานรวมท้ัง

เป็นคนดี เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ และมีความมุ่งมั่น

ในการพัฒนาตนเองและสังคม

 ข้าพเจ้าขอใหน้ักศึกษาทุกคนใช้เวลาในการเรยีนรู้และมีความเพยีรพยายาม รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษาเอง เสาะแสวงหา พัฒนาความรู้ ทั้งจากการแนะนำาสั่งสอนจากอาจารย์และ

จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และที่สำาคัญควรจะต้องมีความรอบรู้วิชาการ มีความเป็นผู้นำา มีความรับผิดชอบ มีโลกทัศน์

ท่ีกว้างไกล สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ ตลอดจนการมีจิตสาธารณะ ซึ่งส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นส่วนสำาคัญต่อ

การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

 ทา้ยทีส่ดุน้ีขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรัย และสิง่ศักด์ิสทิธิใ์นสากลโลกทีน่กัศกึษาเคารพนบัถอื จงดลบนัดาล

ให้นักศึกษาทุกคนรวมทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทอญ

  อ�จ�รย์ ดร.ธนพล ก่อฐ�นะ

  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ



 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ และขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นับเป็นโอกาสที่มีความหมาย เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่ชีวิต นับจากนี้นักศึกษา

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา จะเป็นเสมอืนตัวแทนของมหาวทิยาลัย ขอใหล้กูหลานสมเด็จพระนางเจ้าสุนนัทา

กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี จงตั้งใจเรียนพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

และคุณลักษณะท่ีสังคมต้องการ สามารถนำาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแห่งนี้ ไปสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม

โดยรวมของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  และประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ



 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพพลายเชนได้เปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน เป็นปีที่สองโดยได้รับความร่วมมือและความไว้วางใจจากโครงการความร่วมมือที่ทางวิทยาลัยได้ทำาขึ้น

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดทำาหลักสูตรและส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมเป็นนักศึกษาใหม่

ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำาปี 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในนามของประธานโปรแกรมหลักสูตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีและมีความภาคภูมิใจกับนักศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน

 ทางวทิยาลยัมคีวามมุง่มัน่ในการสนบัสนนุการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศกึษา โดยการเชญิคณาจารย์

ที่มีความสามารถและเชียวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพลายเชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งวิทยากร

รับเชิญจากแขนงต่างๆ ท่ีมีชื่อเสียงในการพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ

ที่ประสบความสำาเร็จในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาในครั้งนี้

จะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกท่านในการประยุกต์ใช้โลจิสติกส์ในการทำางาน การพัฒนาตนและพัฒนาองค์กร

เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

  อ�จ�รย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน



 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ประจำาปีการศึกษา 

2561 ทุกท่าน นับเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อันดับ 1 ของประเทศไทย ซึ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ “เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญ

การส่ือสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ” เพื่อก้าวสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

 ข้าพเจ้าขอให้นักศึกษาทุกคนใช้เวลาในการเรียนรู้และมีความพากเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง รู้จัก

แบ่งเวลาให้เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษาเอง โดยหากนักศึกษามีความมุ่งมั่นในการสั่งสม

เสาะแสวงหา พัฒนาความรู้ ทั้งจากการแนะนำาสั่งสอนจากอาจารย์และจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก็จะสามารถเกิด

ความเจริญงอกงามทางจิตใจและสติปัญญาได้ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นส่วนสำาคัญต่อการพัฒนาตนเอง สังคม 

และประเทศชาติต่อไป

 ท้ายนี้ ขออำานาจสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และบารมีส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย 

จงดลบันดาลให้นักศึกษาทุกท่านจงประสบความสำาเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ และมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

  พลตำ�รวจโท ดร.สัณฐ�น ชยนนท์

  ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง



ขอต้อนรับ “หมูป่�” สู่ถำ้าหลวงขุนนำ้านางนอน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จะเป็นหน่วยซีลที่จะนำาพา “หมูป่�” สู่ความสำาเร็จ

...... สังคมรอท่�นอยู่ .....

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

  ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  สาขาวิชาการสื่อสาร

ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ส�ข�วิช�ก�รสื่อส�ร

  สาขาวิชาการสื่อสาร



“ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท� มห�วิทย�ลัยแม่แบบที่ดีของสังคม ”

 “สวนสุนันท�” ในอดีต เป็นสวนป่าท่ีเป็นท่ีพำานักของพระอัครชายา เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม และ

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ ที่แห่งนี้ เป็นแหล่งอบรมให้ความรู้แก่

กลุบตุรกลุธดิา นบัจากโรงเรยีนนภิาคาร สบืเนือ่งมาจวบจนปัจจบุนั สูก่ารเปน็สถานศึกษาช้ันนำา และเปน็มหาวทิยาลยั

ราชภัฏอันดับ 1 

 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2561 ทุกคนเข้ามาเป็น “ลูกพระน�ง” ในการศึกษา

หาความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อพร้อมที่จะก้าวออกไปเป็นผู้นำาในสังคม เป็นแม่แบบที่ดีของสังคม 

ที่มีความพร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ องค์ความรู้ และปัญญา 

 ขอบารมีของสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และเจ้านายทุกพระองค์ 

จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุข ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ มีพลังในการศึกษาหาความรู้และสำาเร็จ

สมความปรารถนาทุกประการ

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

  ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

ส�ข�วิช�ก�รบริห�รก�รศึกษ�



 ในนามของคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อม ขอถือโอกาสนี้

แสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำาปีการศึกษา 2561 ทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความมุ่งมั่นในการศึกษา มีความภาคภูมิใจและเริ่มต้นชีวิตการเป็น

มหาบัณฑิตด้วยความมานะบากบั่น เพื่อก้าวไปสู่ความสำาเร็จที่รอคอยอยู่ข้างหน้าต่อไป

 ผมขอให้นักศึกษาทุกท่านมีความสุข สนุกกับการเรียนและขออวยพรให้ประสบความสำาเร็จตามท่ีมุ่งหวัง 

สร้างความภาคภูมิใจให้พ่อแม่ ครู อาจารย์ ตนเองและครอบครัว ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาแห่งนี้ และขอให้ปฏิบัติตนให้สมกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เนนความเปนวัง 

ปลูกฝงองคความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล”

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.อ�ณัติ ตะปินต�

  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม



 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ของ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้ามาเป็นลูกพระนางและเข้ามาสู่ระบบ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยความยินดียิ่ง

  อ�จ�รย์ ดร.พิเชษฐ์  เกิดวิชัย

  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ



 ในนามวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่

ทุกคนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปีการศึกษา 2561 นี้ 

ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง 

 นบัเปน็โอกาสอนัดทีีท่กุคนไดก้า้วเขา้สูร้ั่วของ “แกวเจาจอม” การเรียนในมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

ซึ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสารชำานาญการคิด มีจิตสาธารณะ ควบคู่ไปด้วย 

เพือ่ประโยชนใ์นการนำาเอาความรู้ และประสบการณท์ีไ่ดร้บั ไปสูก่ารประกอบวชิาชพีการทำางานของทกุทา่น สามารถ

ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้โดยมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและสังคม 

 ข้าพเจ้าขอให้นักศึกษาทุกคนใช้เวลาในการเรียนรู้และมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง รู้จักแบ่งเวลา

ให้เหมาะสมซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนของนกัศึกษาเอง โดยหากนกัศกึษามคีวามมุง่มัน่ในการส่ังสม เสาะแสวงหา 

พัฒนาความรู้ ทั้งจากการแนะนำาสั่งสอนจากอาจารย์และจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก็จะสามารถเกิดความเจริญ

งอกงามทางจิตใจและสติปัญญาได้ และที่สำาคัญควรจะต้องมีความรอบรู้วิชาการ มีความเป็นผู้นำา มีความรับผิดชอบ 

มโีลกทศันท์ีก่วา้งไกล สามารถทำางานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้ตลอดจนการมจีติสาธารณะ ซึง่สิง่ต่างๆ เหลา่นีจ้ะเปน็สว่นสำาคัญ

ต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

 ท้ายที่สุดน้ีขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกท่ีนักศึกษาเคารพนับถือ 

จงดลบันดาลให้นักศึกษาทุกคนรวมทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทอญ

  อ�จ�รย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยส�นนท์

  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน



 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ในปีการศึกษา 2561 นี้ ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านจงมั่นใจว่าในระหว่างที่ท่านศึกษาใน

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ท่านจะได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ การพัฒนาทักษะรวมถึงการเพิ่มพูนประสบการณ์

จากคณาจารย์เป็นอย่างดี รวมถึงบรรยากาศในการศึกษาที่ทำาให้ท่านมีความสุขในสถานศึกษาแห่งนี้ตลอดช่วงเวลา

ของการศึกษาตั้งแต่เริ่มจนจบเป็นมหาบัณฑิตในอนาคต 

 สุดท้ายน้ี ขออำานวยพรให้ทุกท่านประสบความสำาเร็จในการศึกษาตามที่มุ่งหมายไว้ เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญ

ในการพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน

  รองศ�สตร�จ�รย์ สุภ�วดี โพธิเวชกุล

  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

  สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะการแสดง



 ขอแสดงความยนิดแีละขอตอ้นรบันกัศึกษาใหมทุ่กท่านสู่การศกึษาในระดับบณัฑิตศกึษา ซ่ึงเปน็การศกึษา

เพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถในระดับทีส่งูข้ึน การทีนั่กศกึษาตดัสนิใจเรยีนในระดบับณัฑติศกึษานบัเปน็สิง่ทีส่ะท้อน

ให้เห็นว่า นักศึกษาเป็นผู้ให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้และเป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับว่า

เป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศที่จะมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงมาเป็นทรัพยากรที่สำาคัญ การศึกษาในระดับ

บณัฑติศกึษาไมใ่ชส่ิง่งา่ย เนือ่งจากนกัศกึษาจะตอ้งผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึง ซ่ึงต้องอาศยัความรู้ ความสามารถ

ในการคดิ วเิคราะห ์เพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ดงันัน้จึงขอให้นกัศกึษามคีวามอดทน ความมุง่มัน่ ตลอดจนมสุีขภาพ

จิตใจ และร่างกายท่ีสมบูรณ์ เพื่อท่ีจะสามารถประสบความสำาเร็จได้อย่างที่ตั้งใจไว้ สุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษา

ตระหนักว่า นักศึกษาเป็นผู้ท่ีมีโอกาสท่ีดีท่ีสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงควรใช้โอกาสนี้ เก็บเกี่ยวความรู้

และประสบการณ์ต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวในการพัฒนาประเทศต่อไป

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์

  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวและบริการ



 ในนามประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีการศึกษา 2561 นี้ นับเป็น

โอกาสอันดีท่ีทุกคนได้ก้าวเข้าสู่การเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่ “เปนนักปฏิบัติ 

ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการส่ือสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ” พร้อมท้ังเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถ

ในการปรับตัวเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ โดยมีจิตใจ

ที่เข้มแข็งและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและสังคม

 ข้าพเจ้าขอให้นักศึกษาทุกคนใช้เวลาในการเรียนรู้และมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง รู้จักแบ่งเวลา

ให้เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษาเอง โดยหากนักศึกษามีความมุ่งมั่นในการสั่งสม 

เสาะแสวงหา พัฒนาความรู้ ท้ังจากการแนะนำาสั่งสอนจากอาจารย์และจากการเรียนรู้ด้วยตนเองก็จะสามารถ

เกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจและสติปัญญาได้ และที่สำาคัญควรจะต้องมีความรอบรู้วิชาการ มีความเป็นผู้นำา 

มีความรับผิดชอบ มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ ตลอดจนการมีจิตสาธารณะ ซ่ึงสิ่งต่าง ๆ 

เหล่านี้ จะเป็นส่วนสำาคัญต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

 ท้ายที่สุดน้ีขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกท่ีนักศึกษาเคารพนับถือ

จงดลบันดาลให้นักศึกษาทุกคนรวมทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทอญ

  

  

      

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเส�วภ�

  ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร



 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 

ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้ปรัชญาหลักสูตร คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วย

กระบวนการนโยบายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะและความเป็นธรรมในสังคม 

ให้สามารถพึ่งพาตนเอง พัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศตามมาตรฐานสากล

 กระบวนการนโยบายสาธารณะ เป็นสาระสำาคัญที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ทั้งในระดับ

ปัจเจกบุคคล ระดับหน่วยงานและระดับชาติ หลักสูตรนี้จึงกำาหนดวัตถุประสงค์ท่ีจะผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ

ภาวะผู้นำา เป็นมืออาชีพทางการบริหารนโยบายสาธารณะมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

ตามหลกัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ีเพือ่เสริมสร้างความมัน่คง และประโยชนสุ์ขของประชาชนทกุคนทีพึ่งไดร้บั

โดยเท่าเทียมกัน

 ในนามของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ขอแสดงความยินดีต้อนรับบัณฑิตใหม่ทุกท่านเพื่อนำาศาสตร์

ที่ว่าด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติบรรลุตามปรัชญาหลักสูตรที่กำาหนดตามเป้าหมายสำาคัญ

ของการผลิตบัณฑิตมืออาชีพการบริหารนโยบายสาธารณะด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วรวิทย์ จินด�พล

  ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ



 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2561 ทุกท่าน นับเป็นโอกาสอันดี

ที่นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งเน้นผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อก้าวสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

 ข้าพเจ้าขอให้นักศึกษาทุกคนใช้เวลาในการเรียนรู้และมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง รู้จักแบ่งเวลา

ให้เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษาเอง โดยหากนักศึกษามีความมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา 

พัฒนาความรู้ ทั้งจากการแนะนำาสั่งสอนจากอาจารย์และจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก็จะสามารถเกิดความเจริญ

งอกงามทางจติใจและสตปัิญญาได้ ซึง่สิง่ตา่งๆ เหลา่นีจ้ะเปน็สว่นสำาคญัตอ่การพฒันาตนเอง สงัคม และประเทศชาติ

ต่อไป

 ท้ายนี้ ขออำานาจสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีและบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 

จงดลบันดาลให้นักศึกษาทุกท่านจงประสบความสำาเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ และมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิจิตร� ศรีสอน

  ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง



 ในนามของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุก ๆ ท่าน ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในรั้ววังสวนสุนันทาแห่งนี้ 

 ถึงแม้ว่าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตจะเพิ่งเปิดดำาเนินการศึกษาในปีนี้ แต่ทางคณะกรรมการ

ดำาเนินงานได้มีการจัดเตรียมงานตลอดปีท่ีผ่านมา ทั้งการวิพากษ์ การวิเคราะห์ และการพัฒนากระบวนทัศน์

ด้านนิเทศศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน การเตรียมบุคลากรผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ 

รู้รอบครอบคลุมเนื้อหาที่สำาคัญต่อผู้เรียน ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำาเป็นต่อการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไป

ตามปรัชญาของหลักสูตร คือ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้

การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำาเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด   

 สุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษาใหม่ทุก ๆ ท่าน เก็บเกี่ยวความรู้ และความรู้สึกดีจากบุคคลรอบข้างของท่าน 

เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ท่านได้เป็นมหาบัณฑิตที่สร้างสรรค์ประเทศชาติให้มีความเจริญต่อไป ในอนาคตอันใกล้

  อ�จ�รย์ ดร.ดุษฎี นิลดำ�

  ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

  สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและเอกชน

ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ครัฐและเอกชน



 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ระบบ

การศึกษาระดบับัณฑิตศกึษาของวทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา ด้วยความยนิดี

อย่างยิ่ง ขอเป็นกำาลังใจและอวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำาเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ 

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศุภร� เจริญภูมิ

  ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 43

แนะนำ�มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสุนันทาได้เป็นที่ประทับของพระมเหสี พระราชธิดา

และเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำานวน 32 ตำาหนัก รวมทั้งอาคารที่พักของบรรดา

ข้าราชบริพาร โดยมีพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ประทับ ณ ตำาหนักสายสุทธานพดล 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2467 ปัจจุบันมีสภาพใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดอยู่ 6 ตำาหนัก เนื่องจากมีผู้นำาบุตรีและหลานของตน 

มาถวายตัวต่อพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎปิยมหาราชปดิวรัดาเป็นจำานวนมาก พระวิมาดาเธอฯ จึงทรงให้

สร้างโรงเรียนนิภาคารสอนตามหลักสูตรการศึกษาสมัยนั้น รวมท้ังอบรมมารยาทและการฝีมือด้วยดำาเนินกิจการ 

ไปโดยปริยาย

 พ.ศ. 2480 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ 

ดำาริที่จะให้เป็นที่พักอาศัยของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่คณะรัฐมนตรีลงมติ 

ใหใ้ช้สถานทีน่ีใ้หเ้ป็นประโยชนท์างการศึกษาของรฐักระทรวงธรรมการ จงึไดจ้ดัตัง้ใหเ้ปน็สถานศกึษาสำาหรบักุลสตร ี

ชื่อโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2480 ต้ังแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบัน สวนสุนันทาพัฒนา 

ด้านการศึกษาต่อเนื่องมีสาระสำาคัญ สรุปได้โดยลำาดับดังนี้

 พ.ศ. 2480 เริ่มจัดการศึกษา 2 แผน คือ แผนกสามัญ และแผนกวิสามัญ แผนกสามัญ เปิดสอน 

ตั้งแต่ชั้นประถมปีท่ี 1 ถึงมัธยมปีท่ี 6 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 7-8 นั้น รับโอนจากโรงเรียนฝึกหัดครู 

เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนสตรีโชตเวช แผนกเลขานุการ  

สำาหรับนักเรียนประถมท่ี 1 เท่านั้นท่ีจัดเป็นสหศึกษา ส่วนแผนกวิสามัญรับโอนนักเรียนฝึกหัดครูประถมหญิง  

จากโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์และรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 8 มาศึกษาหลักสูตรประโยคครูประถม 

(ป.ป.) 1 ปี มีทั้งประเภทนักเรียนนอกบำารุง คือ ผู้เรียนโดยทุนส่วนตัวและนักเรียนในบำารุง คือ ผู้สอบได้ทุนกระทรวง

ธรรมการ

 พ.ศ. 2481 งดสอนชั้นมัธยมปีที่ 8 และแบ่งการเรียน การสอนเป็น 3 แผนกคือ แผนกประถมศึกษา 

แผนกมัธยมศึกษาและแผนกฝึกหัดครู 

 พ.ศ. 2482 แผนกมัธยมศึกษาเหลือเพียงชั้นมัธยมปีที่ 1-6 ส่วนแผนกฝึกหัดครูเปิดสอนหลักสูตร  

ประโยคครูประถม (ป.ป.) 1 ปี รับจากผู้สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 ให้มาเรียนแบบอยู่ประจำาทั้งประเภทในบำารุง

และนอกบำารุง

 พ.ศ. 2483 แผนกประถมศกึษาเปดิสอนชัน้เตรยีมประถมแตป่ตีอ่มากย็บุไปเปดิสอนทีโ่รงเรยีนลอออุทิศ

 พ.ศ. 2486 ขยายการรบันกัเรยีนในบำารงุจากตา่งจงัหวัดทกุจงัหวดั โดยจงัหวดัเปน็ผูส้อนคัดเลอืกนกัเรยีน

ส่งเข้ามาเรียนอยู่ประจำา จังหวัดละ 2 คน

 พ.ศ. 2490 รับเฉพาะนักเรียนในบำารุง มีทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 พ.ศ. 2491 รับโอนนักเรียนประถมจากโรงเรียนละอออุทิศมาไว้ 

 พ.ศ. 2495 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม แผนกการงานสันทัด เช่น งานประดิษฐ์ งานไม้ งานพิมพ ์

งานไฟฟ้า งานเสื้อผ้า ฯลฯ

 พ.ศ. 2496 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) 2 ปี แผนกการงานสันทัดรับจากผู้จบ ป.ป.  

การงานสันทัด

 



คู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 256144

 พ.ศ. 2498 เลกิหลกัสตูร ป.ป. และ ป.ม. การงานสนัทดัและเปดิสอนฝกึหดัคร ูหลกัสตูรประกาศนยีบัตร 

วิชาการศึกษา (ป.กศ.) 2 ปี รับจากผู้สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 เริ่มจากคิดคะแนนแบบหน่วยกิตแทนแบบร้อยละ

 พ.ศ. 2500 เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตร ป.กศ. รอบบ่ายเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน ที่สำาเร็จชั้นมัธยมปีที่ 6 

แล้วไม่มีที่เรียน รับนักเรียนฝึกหัดครูชายเป็นครั้งแรกและเริ่มมีนักเรียน ทั้งประเภทอยู่ประจำาและประเภทเดินเรียน 

เนื่องจากไม่มีหอนอนเพียงพอ 

 พ.ศ. 2501 เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง) รับจาก 

ผู้สำาเร็จการศึกษา ป.กศ. และกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ยกฐานะโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยครู

สวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน เป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายอุดมศึกษา ฝ่ายมัธยมศึกษา และฝ่ายประถมสาธิต

 พ.ศ. 2510 เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตร ป.ป. แบบเร่งรัดรับนักเรียนที่สำาเร็จชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ

เทียบเท่ามาเรียน 1 ปี 

 พ.ศ. 2511 เปิดสอนภาคนอกเวลาหลักสูตร ป.กศ. ด้วยในปีต่อมา

 พ.ศ. 2517 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปี โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัย วิชาการศึกษา

 พ.ศ. 2518 กระทรวงศกึษาธกิารอนมุตัใิหว้ทิยาลยัคร ูสวนสนุนัทาเปน็สถาบนัการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู แบ่งสายงานการปฏิบัติราชการออกเป็น สำานักงานอธิการ คณะวิชา ภาควิชา  

และยังคงมีโรงเรียนประถมสาธิต และมัธยมสาธิตเช่นเดิม

 พ.ศ. 2519 สอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี โดยใช้หลักสูตรของกรมการฝึกหัดครู

 พ.ศ. 2520 งดรับนักศึกษาภาคนอกเวลา

 พ.ศ. 2521 เปิดรบันักเรยีนระดบัปรญิญาตร ี2 ป ีตามโครงการอบรมครแูละบคุลากร การศกึษาประจำาการ 

(อ.ค.ป.)

 พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี โดยรับจากนักเรียนที่สำาเร็จชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ก่อน  

พ.ศ. 2523 ) หรือมัธยมปีที่ 6

 พ.ศ. 2525 รับนักศึกษา ป.กศ. ชั้นสูง ภาคต่อเนื่องและภาคสมทบ (แทนภาคนอกเวลาเดิม)

 พ.ศ. 2526 เปิดสอนหลักสูตรเทคนิคอาชีพระดับ ป.กศ. ชั้นสูง 2 ปี รับจากผู้สำาเร็จ มัธยมปีที่ 6 หรือ

เทียบเท่า

 พ.ศ. 2527 มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับท่ี 2 กำาหนดให้วิทยาลัยครูเปิดสอนได้ 3 สาขา คือ  

สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 

หลังอนุปริญญา วิทยาลัยครูสวนสุนันทายังเปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ 8 วิชาเอก และอนุปริญญา

ศิลปศาสตร์ 4 วิชาเอก

 พ.ศ. 2528 เลิกโครงการ อ.ค.ป. เปลี่ยนเป็นโครงการอบรมการศึกษาบุคลากรประจำา (กศ.บป.)  

สอนทั้งระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาการอื่นในกรุงเทพมหานครเป็น 

สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์

 พ.ศ. 2529 เปิดสอนระดับ ปริญญาตรีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรีหลัง อนุปริญญา  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์เพิ่มเติมจาก สาขาวิชาการศึกษาที่มีอยู่เดิม

 พ.ศ. 2530 สภาการฝึกหัดครูได้พัฒนาหลักสูตรทุกระดับและทุกสาขาวิชา วิทยาลัยจึงเปิดสอน 

หลักสูตรใหม่นี้
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 พ.ศ. 2535 สภาการฝึกหัดครูอนุมัติโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาลัยจึงเปิดรับนักศึกษาในโปรแกรมดังกล่าว 

 พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏ โดยได้ตราเป็นพระราชบัญญัติซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่ 19 มกราคม 2538 ในปัจจุบันสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาเปิดสอน 

ภาคปกติและภาค กศ.บป. ในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาศึกษาศาสตร์ เปิดสอน 

16 โปรแกรมวิชา 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 11 โปรแกรมวิชา 3. สาขาศิลปศาสตร์  

เปิดสอน 14 โปรแกรมวิชา ยังมีการบริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไปหลายโครงการ เช่น โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

อบรมภาษาญี่ปุ่น อบรมการถ่ายภาพ อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมนาฎศิลป์ ซัมเมอร์แคมป์ อบรมการพิมพ์ การฝึกอบรม 

และพัฒนาบุคลากร 

 พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส่งผลให้ 

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน

....................................................
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แนะนำาบัณฑิตวิทยาลัย มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎสวนสุนันท�

ประวัติคว�มเป็นม� (History and Background)

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย 

ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้

 เมื่อ พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้ตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยมีสายงานขึ้นตรง 

ต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มีชื่อเรียกหน่วยงานภายในว่า “บัณฑิตวิทยาลัย” มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

ระบุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อทำาหน้าที่ จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งหมายถึง การศึกษา 

ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ในสาขาวิชาต่าง ๆ และสาขาแรกที่เปิดสอน เมื่อ พ.ศ. 2542 คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

คุณภาพ

 เม่ือเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาไดจ้ดัตัง้ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัเปน็หนว่ยงาน

ตามโครงสรา้งภายในของมหาวทิยาลยัทีม่ฐีานะเทยีบเทา่คณะตามมาตรา 10 แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 ทีมี่การบรหิารงานบคุคลและงานบรหิารวชิาการของตนเอง โดยมหีนา้ทีก่ำากบัมาตรฐานและประสานงาน 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัดตั้งและ 

ดำาเนินงานการจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548

ข้อมูลพื้นฐ�นบัณฑิตวิทย�ลัย ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560

วิสัยทัศน์ (Vision)

 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

พันธกิจ (Mission)

 ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริมสนับสนุน 

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

ภ�รกิจหลัก (Key result area)

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้านวิชาการและ 

วิชาชีพ ให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

 2. ส่งเสริมการทำาวิจัยโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถ่ิน และเผยแพร่

ระดับชาติและนานาชาติ

 3. ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน

 4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบำารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ 

ชุมชนท้องถิ่น
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เส�หลัก (Pillar)

 1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)

 2. คุณธรรม (Morality)

 3. เครือข่าย (Partnership)

 4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์

วัฒนธรรม (Culture)

 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผู้อาวุโส และการทักทาย

อัตลักษณ์ (Identity)

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำานาญการคิด มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

ค่�นิยมหลัก (Core Values)

 G Good governance ธรรมาภิบาล

 R Resourcefulness ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 A Association การเชื่อมโยงประสานงานเครือข่าย

 D Devotion ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับองค์กร

เป้�หม�ยก�รพัฒน�บัณฑิตวิทย�ลัย

 1) เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

 2) ผู้รับบริการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการ

 3) มีกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

 4) บุคลากรมีพฤติกรรมและทัศนคติในการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ

....................................................
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา ต่อไปนี้

l ระดับปริญญ�เอก จำ�นวน 10 หลักสูตร

ลำ�ดับ หลักสูตร ส�ข�วิช�

เกณฑ์ม�ตรฐ�น

หลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษ� 

พ.ศ. 2548

เกณฑ์ม�ตรฐ�น

หลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษ�

พ.ศ. 2558

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา a

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ a

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ a

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม a

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ a

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ a

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน a

l ระดับปริญญ�โท จำ�นวน 18 หลักสูตร

ลำ�ดับ หลักสูตร ส�ข�วิช�

เกณฑ์ม�ตรฐ�น

หลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษ� 

พ.ศ. 2548

เกณฑ์ม�ตรฐ�น

หลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษ�

พ.ศ. 2558

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา a

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ a

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ a

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ a

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ a

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ a

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ a

8. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน a

9. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง a

10. หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร a
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ลำ�ดับ หลักสูตร ส�ข�วิช�

เกณฑ์ม�ตรฐ�น

หลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษ� 

พ.ศ. 2548

เกณฑ์ม�ตรฐ�น

หลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษ�

พ.ศ. 2558

8. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง a

9. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ a

10. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ a

11. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา a

12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา a

13. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ a

14. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ a

15. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ a

16. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง a

17. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน a

18. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ a

l ระดับปริญญ�โท จำ�นวน 18 หลักสูตร (ต่อ)

หม�ยเหตุ :

 หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ส่วนหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

..............................................................
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คณะกรรมการดำาเนินงาน ระดับบัณฑิตศึกษ�

สำ�นักง�นบัณฑิตวิทย�ลัย

 คณบดีบัณฑิตวิทย�ลัย

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

 

 รองคณบดีฝ่�ยบริห�ร

  อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร

 

 รองคณบดีฝ่�ยวิช�ก�ร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์

 

 รองคณบดีฝ่�ยแผนง�นและประกันคุณภ�พ

  อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮามา

 

 หัวหน้�สำ�นักง�นบัณฑิตวิทย�ลัย

  นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ  02-160-1174-1180 ต่อ 11

 

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�สำ�นักง�นบัณฑิตวิทย�ลัย

  นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 02-160-1174-1180 ต่อ 21

  นางสาวณัฐกฤตา ทองขัด ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 02-160-1174-1180 ต่อ 18

  นายวราพงษ์ ท่าขนุน ฝ่ายหลักสูตรและการสอน 02-160-1174-1180 ต่อ 23

  นางสาวเบญจวรรณ ยศระวาส ฝ่ายหลักสูตรและการสอน 02-160-1174-1180 ต่อ 22

  นางสาวสุวรรณี ปุญสิริ ฝ่ายมาตรฐานวิทยานิพนธ์ 02-160-1174-1180 ต่อ 24

  นางเกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 02-160-1174-1180 ต่อ 27

  นายพลกฤษณ์ ชิดชอบ ฝ่ายพัสดุ 02-160-1174-1180 ต่อ 25

  นางสาวณิชกานต์ เพชรปานกัน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 02-160-1174-1180 ต่อ 17

  นางชุติมา มิ่งขวัญสกุล ฝ่ายการเงินและบัญชี 02-160-1174-1180 ต่อ 28

  นางสาวณัฐริกานต์ แก้วโกลฐาฎ์ ฝ่ายแผนและงบประมาณ 02-160-1174-1180 ต่อ 29

  นายวรเทพ นาควงศ์ ฝ่ายอาคารและสถานที่ 02-160-1174-1180 ต่อ 14

  นางสาวรุ้งเพชร ว่องเจริญพร ฝ่ายวิจัย 02-160-1403

  นางสาววิมลภักดิ์ เสืออุดมนันท์ ฝ่ายบริการวิชาการ 02-160-1403

.............................................................
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเจาหนาที่ประจําหลักสูตร
..... ระดับบัณฑิตศึกษา .....

ระดับปริญญ�เอก

หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รบริห�รก�รพัฒน�

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. อาจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ

  2. อาจารย์ ดร.สุรมน ไทยเกษม

  3. พันตำารวจเอก ดร.นพดล บุรณนัฏ

  4. อาจารย์ ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง

  5. อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาววาสนา เพ็ชระ 02-160-1240

  2. นางสาวกาญจนา วัฒนศิริกุลชัย 02-160-1240

  3. นางสาวสุวรรณี กิระหัส 02-160-1240

  4. นางสาวกนกพร เล็กซุง 02-160-1240

หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�นิติวิทย�ศ�สตร์

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) พลตำารวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์   เกตุฉาย

  4. อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์

  5. อาจารย์ ดร.สาริสา   ปินคำา

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาวตรีนุช นุ่มสีหมอก 02-160-1213

หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รแพทย์แผนไทยประยุกต์

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม

  2. อาจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์  ฟักคำา

  3. อาจารย์ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
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  4. ศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร

  5. ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ ราชบัณฑิต  

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาวพีรยา อานมณี 02-160-1174-1180 ต่อ 33

หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�ภ�ษ�ศ�สตร์

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม

  2. ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร

  3. อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย

  4. Assistant Professor Dr.Kirk Person

  5. อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นายกฤษดา กมลสาร 02-160-1174-1180 ต่อ 31

หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�ปรัชญ�และจริยศ�สตร์

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. ศาสตราจารย์ กีรติ บุญเจือ

  2. อาจารย์ ดร.รวิช  ตาแก้ว

  3. อาจารย์ ดร.เมธา  หริมเทพาธิป

  4. อาจารย์ ดร.สิริกร  อมฤตวาริณ

  5. อาจารย์ ดร.วิเศษ   แสงกาญจนวนิช

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาวเพ็ญพักตร์ สว่าง 02-160-1174-1180 ต่อ 34

หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รจัดก�ร

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. อาจารย์ ดร.ธนพล ก่อฐานะ

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณัญฏา ศิรภัทร์ธาดา

  3. อาจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง

  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ

  5. อาจารย์ ดร.บุญไทย แก้วขันตี
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 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาวเย็นจิต คงปาน 02-160-1182

หลักสูตรบริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รจัดก�ร 

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์  ทับหิรัญรักษ์

  2. อาจารย์ ดร.กฤศ ฉายแสงเดือน

  3. อาจารย์ ดร.บรรดิษฐ พระประทานพร

  4. รองศาสตราจารย์ อรุณรุ่ง  วงศ์กังวาน

  5. อาจารย์ ดร.พอดี สุขพันธ์

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาวปวีณา ศรีบุญเรือง 02-160-1174-1180 ต่อ 32

หลักสูตรบริห�รธุรกิจดุษฏีบัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และซัพพล�ยเชน

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์  โหตระไวศยะ

  2. อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ทองรอด

  3. อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์  อัยสานนท์

  4. อาจารย์ ดร.ปรีชา  วรารัตน์ไชย

  5. อาจารย์ ดร.เบญจพนธ์  มีเงิน

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาวบุษยมาศ  ผุยมูลตรี 034-964917

หลักสูตรรัฐศ�สตรดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รเมืองก�รปกครอง

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ  อิงคะวัต

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  ศรีสอน

  3. พลตำารวจโท ดร.สันฐาน  ชยนนท์

  4. พันเอก (พิเศษ) ดร.วัลลภ  พิริยวรรธนะ

  5. รองศาสตราจารย์ ศิโรตม์  ภาคสุวรรณ

  6. พันตำารวจเอก ดร.สุริยะ ประภายสาธก

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นายลิขิต  เกิดมงคล 02-160-1557
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หลักสูตรนิเทศศ�สตรดุษฏีบัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รสื่อส�ร

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. อาจารย์ ดร.ดุษฎี  นิลดำา

  2. อาจารย์ ดร.นันทิดา  โอฐกรรม

  3. อาจารย์ ดร.สาวิตรี  สุวรรณโณ

  4. อาจารย์ ดร.พงศวีร์  สุภานนท์

 อ�จ�รย์ผู้ประส�นง�น

  1. ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์ 098-623-5521

....................................................
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ระดับปริญญ�โท

หลักสูตรครุศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รบริห�รก�รศึกษ�

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

  2. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์

  3. อาจารย์ ดร.เตือนใจ  ดลประสิทธิ์

  4. รองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ

  5. อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  นิลวรรณ

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาวกัญธนัช สินสมบุญ 02-160-1077

  2. นางสาวอณิธิตา ยมสาร 02-160-1077

หลักสูตรวิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�นิติวิทย�ศ�สตร์

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) พลตำารวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์   เกตุฉาย

  4. อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์

  5. อาจารย์ ดร.สาริสา ปินคำา

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาวตรีนุช นุ่มสีหมอก 02-160-1213

หลักสูตรวิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รแพทย์แผนไทยประยุกต์

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม

  2. อาจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำา

  3. อาจารย์ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

  4. ศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร

  5. ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ ราชบัณฑิต

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาวศศิเพ็ญ ครุธชั่งทอง 02-160-1174-1180 ต่อ 33

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเจาหนาที่ประจําหลักสูตร
..... ระดับบัณฑิตศึกษา .....
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หลักสูตรวิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา

  2. อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล

  3. อาจารย์ ดร.รณบรรจบ  อภิรติกุล

  4. รองศาสตราจารย์ ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์

  5. รองศาสตราจารย์ ศิวพันธ์ ชูอินทร์

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาววิรงรอง ทำาโย 02-160-1213

หลักสูตรบริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รบริห�รธุรกิจ

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์  ทับหิรัญรักษ์

  2. อาจารย์ ดร.กฤศ ฉายแสงเดือน

  3. อาจารย์ ดร.บรรดิษฐ พระประทานพร

  4. รองศาสตราจารย์ อรุณรุ่ง  วงศ์กังวาน

  5. อาจารย์ ดร.พอดี สุขพันธ์

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาวเสาวนีย์ ไตรรัตน์รังษี 02-160-1634

  2. นางสาวกุลภัสสรณ์ ศรีบุญเพ็ง 02-160-1403

หลักสูตรบริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รฟุตบอลอ�ชีพ

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. อาจารย์ ดร.พิเชษฐ์  เกิดวิชัย

  2. อาจารย์ ดร.ณัทกิจพัฒน์  หอมวิจิตรกุล

  3. อาจารย์ ดร.ตระการ  พันธุมเลิศรุจี

  4. อาจารย์ ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง

  5. อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  สุชัยยะ

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นายสุภกร  ตันวราวุฒิชัย 082-446-5993

หลักสูตรบริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และซัพพล�ยเชน



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 57

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์  อัยสานนท์

  2. อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ทองรอด

  3. อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์  โหตระไวศยะ

  4. อาจารย์ ดร.ปรีชา  วรารัตน์ไชย

  5. อาจารย์ ดร.เบญจพนธ์  มีเงิน

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาววรฤทัย กุลแพทย์ 083-237-5776

หลักสูตรศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ศิลปะก�รแสดง

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. รองศาสตราจารย์ สุภาวดี  โพธิเวชกุล

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา

  3. อาจารย์ ดร.ผกามาศ  จิรจารุภัทร

  4. อาจารย์ ดร.กุสุมา  เทพรักษ์

  5. อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาววิศิษฐา จินดาลัทธ 02-160-1395

หลักสูตรศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ภ�ษ�ศ�สตร์

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม

  2. ศาสตราจารย์ อัจฉรา วงศ์โสธร

  3. อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย

  4. Assistant Professor Dr.Kirk Person

  5. อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นายกฤษดา กมลสาร 02-160-1174-1180 ต่อ 31

หลักสูตรศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ปรัชญ�และจริยศ�สตร์

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. ศาสตราจารย์ กีรติ  บุญเจือ

  2. อาจารย์ ดร.รวิช  ตาแก้ว

  3. อาจารย์ ดร.เมธา  หริมเทพาธิป
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  4. อาจารย์ ดร.สิริกร  อมฤตวาริณ

  5. อาจารย์ ดร.วิเศษ   แสงกาญจนวนิช

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาวเพ็ญพักตร์ สว่าง 02-160-1174-1180 ต่อ 34

หลักสูตรศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รบริห�รก�รพัฒน�

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. อาจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ

  2. อาจารย์ ดร.สุรมน  ไทยเกษม

  3. พันตำารวจเอก ดร.นภดล   บุรณนัฏ

  4. อาจารย์ ดร.ศรีปริญญา  ธูปกระจ่าง

  5. อาจารย์ ดร.รัชฎา   ฟองธนกิจ

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาววาสนา เพ็ชระ 02-160-1240

  2. นางสาวกาญจนา วัฒนศิริกุลชัย 02-160-1240

  3. นางสาวสุวรรณี กิระหัส 02-160-1240

  4. นางสาวกนกพร เล็กซุง 02-160-1240

หลักสูตรศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�คณิตศ�สตร์ศึกษ� 

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ไชยสังข์

  3. รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ

  4. อาจารย์ ดร.บุญทอง บุญทวี

  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล

หลักสูตรศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รท่องเที่ยวและบริก�ร

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ 

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทัช วรรณถนอม

  3. อาจารย์ ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์

  4. อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ

  5. อาจารย์ ดร.ภรณ์นภัส เบินท์

เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร
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  1. นางสาวเอื้ออารี เวฬุวนารักษ์ 02-160-1411

หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา

  2. อาจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์   อังศุกาญจนกุล

  3. อาจารย์ ดร.ปกครอง  มณีโรจน์

  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา หาสุนทรี

  5. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา  ศรีบุณยพรรัฐ

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาวเอื้ออารี เวฬุวนารักษ์ 02-160-1411

หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�นโยบ�ยส�ธ�รณะ

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพล

  2. อาจารย์ ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์

  3. อาจารย์ ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ

  4. อาจารย์ ดร.พรรณิลัย นิติโรจน์

  5. อาจารย์ ดร.ชื่นอารมณ์ จันทิมาชัยอมร

 

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาววราภรณ์ จันทมาตร 02-160-1403

หลักสูตรรัฐศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รเมืองก�รปกครอง

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. อาจารย์ ดร.วิจิตรา  ศรีสอน

  2. ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ

  3. อาจารย์ ดร.สันฐาน  ชยนนท์

  4. อาจารย์ ดร.วัลลภ  พิริยวรรธนะ

  5. รองศาสตราจารย์ ศิโรตม์  ภาคสุวรรณ

  6. พันตำารวจเอก ดร.สุริยะ ประภายสาธก

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาวรุจิรา เนียมหอ 02-160-1557

หลักสูตรก�รจัดก�รมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รจัดก�ร
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 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ 

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีป พรหมอยู่

  3. อาจารย์ ดร.ปลื้มใจ  สินอากร

  4. อาจารย์ ดร.ณัฐณิชา  กลีบบัวบาน

 เจ้�หน้�ที่ประจำ�หลักสูตร

  1. นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน (เขน) 090-482-6436

หลักสูตรนิเทศศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รสื่อส�รภ�ครัฐและภ�คเอกชน

 คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

  1. อาจารย์ ดร.ดุษฎี  นิลดำา

  2. อาจารย์ ดร.นันทิดา  โอฐกรรม

  3. อาจารย์ ดร.สาวิตรี  สุวรรณโณ

  4. อาจารย์ ดร.พงศวีร์  สุภานนท์

 อ�จ�รย์ผู้ประส�นง�น

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล  ศรีจินดา 090-915-5500

....................................................



ระเบียบและประกาศ
เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ระเบียบมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

ว่�ด้วยก�รศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ� พ.ศ. 2560

………………………………………………

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 18(2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 จึงวางระเบียบไว้

ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2560”

 ข้อ 2 ใหใ้ชร้ะเบียบนีส้ำาหรบัหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา หลกัสตูรใหมท่ีไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสภามหาวทิยาลยั

และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงหลักสูตรหลังจากวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สำาหรับหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติ

จากสภามหาวิทยาลัยและหลักสูตรเก่าท่ีได้ปรับปรุงหลักสูตรแล้วก่อนวันที่11พฤษภาคม 2559 ให้ใช้ระเบียบหรือ 

ข้อบังคับเดิมต่อไปจนกว่าจะถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไป

 ข้อ 3 บรรดาระเบียบข้อบังคับคำาสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   “คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดบีณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

   “นักศึกษา” หมายความว่า นกัศกึษาท่ีศกึษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรีของมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

   “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ หรือหลักสูตรเฉพาะในระดับ

บัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

   “กระบวนวิชา” หมายความว่า ชดุวชิาในการจดัการศึกษาระบบชดุวชิาหรอืรายวชิาใน

การจัดการศึกษาระบบรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนหรือต่างมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการอำานวยการเห็นชอบ

   “คณะกรรมการอำานวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอำานวยการบณัฑติวทิยาลยัตามขอ้บังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการบริหารและการดำาเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย

   “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเพื่อบริหาร

วิชาการและดำาเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขา
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   “อาจารย์ประจำา” หมายความว่า บุคคลท่ีดำารงตำาแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของ

การอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา

   สำาหรับอาจารย์ประจำาที่รับเข้าใหม่ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

เร่ิมมีผลบงัคับใชต้อ้งมคีะแนนทดสอบความสามารถภาษาองักฤษไดต้ามเกณฑท์ีก่ำาหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาเรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำา

   “อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำา

 ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำานาจออกประกาศระเบียบหรือคำาสั่ง เพื่อประโยชน์ 

ในการปฏิบัติการตามระเบียบนี้

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีมีอำานาจในการวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด

หมวดที่ 1

บททั่วไป

 

 ข้อ 6 ให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดควบคุมและอำานวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามระเบียบนี้

หมวดที่2

รูปแบบและระบบก�รจัดก�รศึกษ�

 

 ข้อ 7 รูปแบบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้

   7.1 การจัดการศึกษาในระบบประกอบด้วย

    7.1.1 การจัดการศึกษาภาคปกติเป็นการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลา

    7.1.2 การจดัการศกึษาภาคพิเศษเปน็การจัดการศกึษาแบบเต็มเวลาซึง่จัดในวนัหยดุสุดสัปดาห์

หรือเปิดการศึกษาในภาคฤดูร้อนหรือเวลาอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

   7.2 การจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำาหนดจุดมุ่งหมาย  

รูปแบบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำาคัญของการจัดการศึกษา การสำาเร็จการศึกษา  

โดยเนื้อหาหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม  

ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

   ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลก็ได้

 ข้อ 8 ระบบการศึกษาการจัดการศึกษาภาคปกติหรือภาคพิเศษอาจใช้ระบบการศึกษาดังนี้

   8.1 ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ  

มรีะยะเวลาศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 15 สปัดาห ์ท้ังนีม้หาวทิยาลยัอาจเปดิการศกึษาภาคฤดูรอ้นได้โดยใหก้ำาหนดระยะเวลา

และจำานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

   8.2 ระบบไตรภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
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   8.3 ระบบจตุรภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์

   ปีการศกึษาท่ีสำาเรจ็การศกึษาของนกัศกึษาภาคปกติหมายถงึปกีารศกึษาสุดทา้ยทีส่ำาเรจ็การศกึษาตาม

หลกัสตูรจะไมน่ำาภาคการศกึษาฤดรูอ้นในปีการศกึษานัน้มารวมส่วนนกัศกึษาภาคพิเศษใหน้ำาภาคการศกึษาฤดรูอ้น

มารวมด้วย

 ข้อ 9 การคิดหน่วยกิตสำาหรับแต่ละรายวิชาให้คิดโดยใช้เกณฑ์ดังนี้

   9.1 ระบบทวิภาค

    9.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

    9.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

    9.1.3 การฝึกงานหรอืการฝกึภาคสนามทีใ่ชเ้วลาฝกึไมน่อ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ

ให้มีค่าเท่ากับ1หน่วยกิตระบบทวิภาค

    9.1.4 การทำาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำาโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

    9.1.5 การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

    9.1.6 วิทยานิพนธ์ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

   9.2 ระบบไตรภาค

    1 หนว่ยกติระบบไตรภาคเทยีบไดก้บั 12/15 หน่วยกติระบบทวภิาค หรือ 4 หนว่ยกติ ระบบทวิภาค

เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค

   9.3 ระบบจตุรภาค

    1 หน่วยกติระบบจตรุภาคเทยีบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวภิาค หรอื 2 หน่วยกิต ระบบทวิภาค

เทียบได้กับ 3 หน่วยกิต ระบบจตุรภาค

หมวดที่3

หลักสูตร

 

 ข้อ 10 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

   10.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรการศึกษาสำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้วที่มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชำานาญในสาขาวิชาเฉพาะ

เพ่ือให้มีความรูค้วามเชีย่วชาญสามารถปฏบิตังิานไดด้ยีิง่ข้ึนโดยเปน็หลกัสตูรการศกึษาทีม่ลีกัษณะเบด็เสรจ็ในตวัเอง

   10.2 หลักสูตรปริญญาโทเป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีและประกาศนียบัตร

บณัฑติทีมุ่ง่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการสร้างและประยกุต์ใชค้วามรู้ใหมเ่พ่ือการพัฒนางานและสังคม
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   10.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นหลักสูตรการศึกษาสำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้วที่มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชำานาญในสาขาวิชาเฉพาะเพื่อ

ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นโดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง

   10.4 หลักสูตรปริญญาเอกเป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบัตร

บณัฑติช้ันสงูทีมุ่ง่พฒันาความสามารถในการคน้ควา้วจิยัเพือ่สรรคส์รา้งองคค์วามรูใ้หมห่รอืนวตักรรมซึง่เปน็ประโยชน์

ต่อการพัฒนางานสังคมและประเทศ

 ข้อ 11 มหาวิทยาลัยอาจจะจัดหลักสูตรเทียบความรู้ตามระดับการศึกษาในข้อ 10 โดยหลักเกณฑ์การเทียบ

ความรู้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดโดยทำาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

 ข้อ 12 โครงสร้างหลักสูตรมีดังนี้

   12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้มีจำานวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

   12.2 หลักสูตรปริญญาโทให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  

โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผนคือ

    แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำาวิทยานิพนธ์ดังนี้

    แบบ ก1 ทำาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต มหาวิทยาลัย 

อาจกำาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้อง 

มีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดโดยทำาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

    แบบ ก2 ทำาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษา 

งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทำาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องทำา 

การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

   12.3 หลักสูตรปริญญาเอกแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ

และนักวิชาชีพชั้นสูงคือ

    แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่

มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต 

แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำาหนดดังนี้

    แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำาเร็จปริญญาโทจะต้องทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

    แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำาเร็จปริญญาตรีจะต้องทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

    ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน

    แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการทำาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติมดังนี้

   แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีสำาเร็จปริญญาโทจะต้องทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตและศึกษา 

งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

   แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำาเร็จปริญญาตรีจะต้องทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตและศึกษา 

งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
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  ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน

 ข้อ 13 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

   13.1 หลักสูตรภาษาไทยหมายถึงหลักสูตรในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีใช้ภาษาไทยเป็นสื่อหลัก 

ในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยก็ได้

   13.2 หลกัสูตรนานาชาต ิ(InternationalProgram) หมายถงึ หลกัสตูรในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึง่

ทีใ่ชภ้าษาตา่งประเทศเป็นสือ่ในการเรยีนการสอนโดยเปน็หลกัสตูรทีม่อีงคค์วามรูแ้ละเน้ือหาสาระทีม่คีวามเป็นสากล

และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 ข้อ 14 ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรมีดังนี้

   14.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  

3 ปีการศึกษา

   14.2 หลักสูตรปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

   14.3 หลักสูตรปริญญาเอกผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อให้ใช้เวลาศึกษา 

ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำาหรับผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี 

การศึกษา

   14.4 สำาหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำาหนดบัณฑิตวิทยาลัย 

อาจผ่อนผันให้นักศึกษาต่อเวลาการศึกษาได้ครั้งละ1ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน 2 ครั้ง นักศึกษาที่จะได้รับอนุมัติ

ให้ขยายเวลาการศึกษาต่อได้จะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้

    14.4.1 มีผลก้าวหน้าทางวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระอย่างเด่นชัด

    14.4.2 มีความจำาเป็นทางวิชาการหรือมีเหตุสุดวิสัย

    ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเสนอผลการพิจารณาการขยายระยะเวลา 

การศึกษาในแต่ละครั้งดังนี้

    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติการขอขยายระยะเวลาการศึกษาครั้งที่ 1 ของนักศึกษา 

และเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำานวยการเพื่อรับทราบ

    คณะกรรมการอำานวยการเป็นผู้อนุมัติให้ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการศึกษา 

ครั้งที่ 2 ของนักศึกษา

   14.5 กรณีนักศึกษาปริญญาโทไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาได้อาจได้รับการพิจารณาให้วุฒิบัตร

ประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

   14.6 กรณีนักศึกษาปริญญาเอกไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำาหนดอาจได้รับ 

การพิจารณาให้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการสำาเร็จการศึกษาตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย

   การดำาเนินการตามข้อ 14.5 และ 14.6 ให้นำาเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ

 ข้อ 15 การประกันคณุภาพของหลกัสตูรให้ทกุหลกัสตูรกำาหนดระบบประกันคณุภาพของหลกัสตูรไว้ใหชั้ดเจน

โดยให้มีการดำาเนนิการควบคมุมาตรฐานคณุภาพตามระบบการประกนัคณุภาพของมหาวทิยาลยัและมอีงคป์ระกอบ

ในการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างน้อย 6 ด้านคือ

   (1) การกำากับมาตรฐาน
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   (2) บัณฑิต

   (3) นักศึกษา

   (4) คณาจารย์

   (5) หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน

   (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 ข้อ 16 การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและจัดทำารายงาน 

ผลการดำาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนำาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย 

ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี

หมวดที่4

อ�จ�รย์ระดับบัณฑิตศึกษ�

 

 ข้อ 17 อาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัยประกอบด้วย

   17.1 อาจารย์ประจำาหลักสูตรหมายถึงอาจารย์ประจำาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ

หลักสูตรที่เปิดสอนซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าวทั้งนี้สามารถเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตร

หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ

หลักสูตร

   17.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหมายถึงอาจารย์ประจำาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร

และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่การวางแผนการควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา

หลักสูตรอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรตอ้งอยูป่ระจำาหลกัสตูรนัน้ตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษา โดยจะเปน็อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซำ้าได้ไม่เกิน2คน

   17.3 อาจารย์ผู้สอนหมายถึงอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง 

ให้ทำาหน้าที่สอนในกระบวนวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละกระบวนวิชาอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษจะต้องเป็น 

ผู้มีความรู้ความชำานาญในวิชาการหรือวิชาชีพโดยพิจารณาจากผลการค้นคว้าทางวิชาการหรือมีผลงานปรากฏ 

เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพโดยท่ัวไปที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชาเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการอำานวยการเพื่อให้ความเห็นชอบ

   17.4 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหมายถึงอาจารย์ประจำาหลักสูตรที่ทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาและดูแล 

การจดัแผนกำาหนดการศกึษาของนักศกึษาให้สอดคลอ้งกับหลกัสตูรและระเบยีบ ตลอดจนเปน็ทีป่รกึษาแกน่กัศกึษา

ในเรื่องอื่นตามความจำาเป็นและเหมาะสม

   17.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ/หรือการค้นคว้าอิสระหลักหมายถึงอาจารย์ประจำา

หลกัสตูรทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหท้ำาหนา้ทีใ่หค้ำาแนะนำาดแูลและควบคมุการทำาวทิยานพินธแ์ละ/หรอืการทำาการคน้ควา้

อิสระของนักศึกษาเฉพาะราย

   17.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและ/หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วมหมายถึง

อาจารย์ประจำาหลักสูตรท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ทำาหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการให้คำาแนะนำาดูแลและ
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ควบคุมการทำาวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย

   17.7 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระหมายถึงอาจารย์ประจำาหลักสูตรและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำานวยการเพื่อเป็นกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 ข้อ 18 การแตง่ตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาทัว่ไปอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธห์ลกัอาจารยท์ีป่รึกษาการคน้ควา้อิสระ

หลักอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วมให้ประธานคณะกรรมการ 

อำานวยการเป็นผู้แต่งตั้ง

 ข้อ 19 จำานวนคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์

   19.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

    19.1.1 อาจารย์ประจำาหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิข้ันตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงาน 

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ

อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

    สำาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพอาจารย์ประจำาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ

เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ

    19.1.2 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรตอ้งมจีำานวนอยา่งนอ้ย 5 คน มคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอื

เทยีบเทา่หรอืข้ันตำา่ปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าทีม่ตีำาแหนง่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธกั์น

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ 

การเผยแพรต่ามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนดในการพิจารณาแตง่ต้ังใหบ้คุคลดำารงตำาแหนง่ทางวชิาการอย่างนอ้ย 3 รายการ

ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องทำาหน้าที่เป็น

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย

    กรณทีีม่คีวามจำาเปน็อยา่งยิง่สำาหรบัสาขาวชิาทีไ่มส่ามารถสรรหาอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

ได้ครบตามจำานวนหรือมีจำานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน หลักสูตรต้องเสนอจำานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

    19.1.3 อาจารยผ์ูส้อนเปน็อาจารยป์ระจำาหรืออาจารยพิ์เศษทีม่คีณุวฒุข้ัินตำา่ปริญญาโทหรอื

เทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ 

ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ 

ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  

1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

    ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่า

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทำางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้

อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจำาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

    สำาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
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   19.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

    19.2.1 อาจารยป์ระจำาหลกัสตูรตอ้งมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่หรอืขัน้ตำา่ปรญิญาโท

หรือเทียบเท่าที่มีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและมีผลงานทางวิชาการ 

ทีไ่มใ่ชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาและเปน็ผลงานทางวิชาการทีไ่ดร้บัการเผยแพรต่ามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนด

ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 

1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

    สำาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพอาจารย์ประจำาหลักสูตรต้องมี

คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ

    19.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีจำานวนอย่างน้อย 5 คนมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทยีบเทา่หรอืขัน้ตำา่ปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าท่ีมตีำาแหนง่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธกั์น

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ 

การเผยแพรต่ามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนดในการพจิารณาแตง่ต้ังใหบ้คุคลดำารงตำาแหนง่ทางวชิาการอย่างนอ้ย 3 รายการ

ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องทำาหน้าที่เป็น

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย

    กรณทีีม่คีวามจำาเปน็อยา่งยิง่สำาหรบัสาขาวชิาทีไ่มส่ามารถสรรหาอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

ได้ครบตามจำานวนหรือมีจำานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คนหลักสูตรต้องเสนอจำานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

    19.2.3 อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 

เทยีบเทา่หรอืขัน้ตำา่ปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าท่ีมตีำาแหนง่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธกั์น

หรอืในสาขาวชิาของรายวชิาท่ีสอนและตอ้งมปีระสบการณด์า้นการสอนและมีผลงานทางวชิาการทีไ่มใ่ชส่ว่นหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย1รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

    ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอกแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่า

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทำางานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  

ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจำาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

  สำาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ

   19.3 หลักสูตรปริญญาโท

    19.3.1 อาจารย์ประจำาหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิข้ันตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงาน 

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ

อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

    19.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีจำานวนอย่างน้อย 3 คนมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทยีบเทา่หรอืขัน้ตำา่ปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าท่ีมตีำาแหนง่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธกั์น

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
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ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องทำาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ 

ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรนั้นด้วย

    กรณทีีม่คีวามจำาเปน็อยา่งยิง่สำาหรบัสาขาวชิาทีไ่มส่ามารถสรรหาอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

ได้ครบตามจำานวนหรือมีจำานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน หลักสูตรต้องเสนอจำานวน และคุณวุฒิของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

    19.3.3 อาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ต้องมีคุณวุฒิ 

ขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง

ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาและเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการเผยแพรต่ามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนดในการพจิารณา

แต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ  

ต้องเป็นผลงานวิจัย

    19.3.4 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธแ์ละ/หรือการคน้คว้าอสิระแบง่ออกเปน็ 2 ประเภท ดังนี้

     (1) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ/หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

หลักต้องเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ตำาแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงาน 

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ

อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

     (2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

ร่วม(ถ้ามี)ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้

      (2.1) กรณเีปน็อาจารยป์ระจำาต้องมคีณุวฒุแิละคณุสมบติัเชน่เดียวกบัอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

      (2.2) กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่องกรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิและผลงาน 

ทางวชิาการตามทีก่ำาหนดขา้งตน้จะตอ้งเปน็ผู้ท่ีมคีวามรู้ความเชีย่วชาญและประสบการณสู์งเปน็ท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือ

สมัพนัธก์บัหวัข้อวทิยานพินธโ์ดยการแตง่ตัง้จะต้องผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งใหค้ณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับทราบ

    19.3.5 กรรมการสอบวทิยานพินธแ์ละ/หรอื การคน้ควา้อสิระตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจำา

หลกัสตูรและผูท้รงคณุวฒุภิายนอกมหาวทิยาลัยรวมไม่นอ้ยกวา่ 3 คนทัง้นี ้ประธานกรรมการสอบต้องไมเ่ปน็อาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมโดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิและ

คุณสมบัติดังนี้

     (1) กรณีอาจารย์ประจำาหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นตำ่า

ปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าท่ีมตีำาแหนง่รองศาสตราจารยแ์ละมผีลงานทางวชิาการทีไ่มใ่ชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบั

ปรญิญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดร้บัการเผยแพรต่ามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนดในการพจิารณาแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดำารง

ตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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     (2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงาน

ทางวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารทีม่ชีือ่อยูใ่นฐานขอ้มลูทีเ่ปน็ทีย่อมรับในระดับชาติซ่ึงตรงหรือสัมพนัธ์

กบัหวัขอ้วทิยานพินธไ์มน่อ้ยกวา่10เรือ่งกรณผีูท้รงคณุวฒุภิายนอกไมม่คีณุวฒุแิละผลงานทางวชิาการตามทีก่ำาหนด

ขา้งตน้จะตอ้งเปน็ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์สงูเปน็ทีย่อมรบัซึง่ตรงหรอืสมัพนัธก์บัหวัขอ้วิทยานิพนธ์

โดยการแต่งตั้งต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

    19.3.6 อาจารยผ์ูส้อนเป็นอาจารยป์ระจำาหรืออาจารยพิ์เศษทีม่คีณุวฒุข้ัินตำา่ปริญญาโทหรอื

เทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ 

ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการ 

ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  

1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำา

เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

   19.4 หลักสูตรปริญญาเอก

    19.4.1 อาจารยป์ระจำาหลกัสตูรตอ้งมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่หรอืขัน้ตำา่ปรญิญาโท

หรอืเทยีบเทา่ทีม่ตีำาแหนง่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นัและมผีลงานทางวชิาการทีไ่มใ่ช่

ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนด 

ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 

1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

    19.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีจำานวนอย่างน้อย3คนมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทยีบเทา่หรอืขัน้ตำา่ปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าท่ีมตีำาแหนง่ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นัและ

มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องทำาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ 

ผู้สอบวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรนั้นด้วย

    กรณทีีม่คีวามจำาเปน็อยา่งยิง่สำาหรบัสาขาวชิาทีไ่มส่ามารถสรรหาอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

ได้ครบตามจำานวนหรือมีจำานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน หลักสูตรต้องเสนอจำานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

    19.4.3 อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่าหรือขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา 

ที่สัมพันธ์กันและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการ 

ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  

3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

    19.4.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

     (1) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทยีบเทา่หรอืขัน้ตำา่ปริญญาโทหรอืเทยีบเทา่ทีม่ตีำาแหนง่รองศาสตราจารยแ์ละมผีลงานทางวิชาการ
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ทีไ่มใ่ชส่ว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาและเปน็ผลงานทางวิชาการทีไ่ดร้บัการเผยแพรต่ามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนด

ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 

1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

     (2) อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธร์ว่ม(ถา้ม)ีตอ้งเปน็อาจารยป์ระจำาหรอืผู้ทรงคณุวฒุิ

ภายนอกโดยต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้

      (2.1) กรณเีปน็อาจารยป์ระจำาต้องมคีณุวฒุแิละคณุสมบติัเชน่เดียวกบัอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

      (2.2) กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารทีม่ชีือ่อยูใ่นฐานขอ้มลูท่ีเปน็ทีย่อมรับในระดับนานาชาติ

ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิและผลงาน 

ทางวชิาการตามทีก่ำาหนดขา้งตน้จะตอ้งเปน็ผู้ท่ีมคีวามรู้ความเชีย่วชาญและประสบการณสู์งเปน็ท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือ

สมัพนัธก์บัหวัข้อวทิยานพินธโ์ดยการแตง่ตัง้จะต้องผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งใหค้ณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับทราบ

    19.4.5 กรรมการผูส้อบวทิยานพินธต์อ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจำาหลกัสตูรและผูท้รงคณุวฒุิ

ภายนอกสถาบันรวมไม่น้อยกว่า5คนท้ังน้ีประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยอาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการดังนี้

     (1) กรณีอาจารย์ประจำาหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นตำ่า

ปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าท่ีมตีำาแหนง่รองศาสตราจารยแ์ละมผีลงานทางวชิาการทีไ่มใ่ชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบั

ปรญิญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดร้บัการเผยแพรต่ามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนดในการพจิารณาแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดำารง

ตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

     (2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงาน

ทางวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารทีม่ชีือ่อยูใ่นฐานขอ้มลูทีเ่ปน็ทีย่อมรบัในระดบันานาชาตซิึง่ตรงหรอื

สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เร่ืองกรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ 

ตามที่กำาหนดข้างต้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์

กับหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยการแต่งตั้งต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งให้คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษารับทราบ

    19.4.6 อาจารยผ์ูส้อนเปน็อาจารยป์ระจำาหรอือาจารยพ์เิศษทีม่คีณุวฒุขิัน้ตำา่ปรญิญาเอกหรอื

เทยีบเทา่หรอืข้ันตำา่ปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าทีม่ตีำาแหนง่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธกั์น

หรอืในสาขาวชิาของรายวิชาท่ีสอนและตอ้งมปีระสบการณด์า้นการสอนและมีผลงานทางวชิาการทีไ่มใ่ชส่ว่นหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชา

ในสาขาวชิาของหลกัสตูรอนโุลมใหอ้าจารยท์ีม่คีณุวฒุริะดับปริญญาโทหรือเทยีบเทา่ทีม่ตีำาแหนง่ทางวชิาการตำา่กวา่

รองศาสตราจารย์ทำาหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนได้ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา  

โดยมีอาจารย์ประจำาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
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 ข้อ 20 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

   20.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ประจำาหลักสูตร 1 คน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ดังนี้

    20.1.1 กรณีอาจารย์ประจำาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงาน 

ทางวิชาการตามเกณฑ์ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

รวมได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา

    20.1.2 กรณีอาจารย์ประจำาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและดำารงตำาแหน่ง

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและ 

มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

รวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา

    20.1.3 กรณีอาจารย์ประจำาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและดำารงตำาแหน่ง

ศาสตราจารย์และมีความจำาเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจำานวนที่กำาหนดให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจำาเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คนต่อภาคการศึกษา

ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี

   20.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้อาจารย์ประจำาหลักสูตร 1 คน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาได้ไม่เกิน 15 คน

   20.3 ในกรณีที่อาจารย์ประจำาหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

ให้คิดสัดส่วนจำานวนนักศึกษาท่ีทำาวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบได้กับจำานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้ 

รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา

หมวดที่ 5

ก�รรับเข้�ศึกษ�

 

 ข้อ 21 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

   21.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตรงตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา

   21.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตรงตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา

   21.3 หลักสูตรปริญญาโทผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและ

มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตรงตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา

   21.4 หลกัสตูรปรญิญาเอกเป็นผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่โดยไดร้บัเกยีรตนิยิม

อนัดับหนึง่ในสาขาวิชาเดยีวกันหรอืสมัพนัธ์กนักบัหลกัสตูรปรญิญาเอกทีจ่ะศกึษาตอ่หรอืเปน็ผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบั

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด

   21.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด

   21.6 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
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 ข้อ 22 การรับเข้าศึกษา

   22.1 บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาโดยวิธีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก

หรืออื่นๆตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

   22.2 ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่กำาลังรอผลการศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัว

เป็นนักศึกษาเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด

 ข้อ 23 ประเภทของนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

 ข้อ 24 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

   ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียน 

เป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนดมิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

   ผู้ที่มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเพื่อเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามข้อ 21 และ 

มีหลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถ้วนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด

หมวดที่ 6

ก�รลงทะเบียนเรียน

 

 ข้อ 25 การลงทะเบียนเรียน

   บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาและให้นักศึกษา 

ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

   25.1 การลงทะเบียนของนักศึกษา

    25.1.1 ภาคการศึกษาปกติลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต

    25.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

   25.2 การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน

    25.2.1 กระบวนวิชาใดที่เคยได้ค่าลำาดับขั้น 3.00 หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนเรียน 

กระบวนวิชานั้นซำ้าอีกไม่ได้

    25.2.2 การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของ 

บัณฑิตวิทยาลัย

    25.2.3 การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะและ 

กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษรW

    25.2.4 นกัศกึษาอาจขอลงทะเบยีนเขา้ศกึษากระบวนวชิาใดๆ เพือ่เปน็การเพิม่พนูความรูไ้ด้

โดยได้รับอักษร V เว้นแต่อาจารย์ผู้สอนจะเห็นสมควรให้ได้รับอักษร W

 ข้อ 26 การลงทะเบียนเรยีนวิทยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระใหม้แีนวปฏิบติัและขัน้ตอนเป็นไปตามประกาศ

ของบัณฑิตวิทยาลัย

 ข้อ 27 การขอเพิ่มและการถอนกระบวนวิชาให้มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

 ข้อ 28 การเปลี่ยนแผนการศึกษาการย้ายสาขาวิชาการรับโอนนักศึกษาการเทียบโอนผลการเรียนและ 

การยกเว้นผลการเรียนให้มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
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 ข้อ 29 การรับและเทยีบโอนหนว่ยกติมหาวทิยาลยัอาจยกเวน้หรือเทยีบโอนหนว่ยกติรายวชิาหรอืวิทยานพินธ์

จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ

ทีส่ามารถวดัมาตรฐานไดท้ั้งนีน้กัศกึษาตอ้งศกึษาให้ครบตามจำานวนหนว่ยกติทีก่ำาหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดี 

เกี่ยวกับการเทียบโอนของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

   อนึ่งผู้สำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ40ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา

หมวดที่ 7

ก�รวัดและประเมินผลก�รศึกษ�

 

 ข้อ 30 การสอบกระบวนรายวิชา

   30.1 นักศึกษาต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเว้นแต่รายวิชาท่ีลงทะเบียนแบบ 

ผู้ร่วมฟังการบรรยายหรือได้ถอนกระบวนวิชานั้นโดยถูกต้องตามระเบียบหรือเป็นกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติ 

ให้ลาพักการศึกษา

   30.2 นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเวลาศึกษาทั้งหมดของแต่ละกระบวนวิชา

จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในกระบวนวิชานั้น ๆ  ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนให้เข้าสอบได้โดยอาจารย์ผู้สอน

จะพิจารณาที่ความจำาเป็นเป็นรายกรณี

   30.3 กำาหนดการสอบระหว่างภาคการศึกษาและประจำาภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย

 ข้อ 31 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) ให้มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

 ข้อ 32 การสอบการคน้ควา้อสิระการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธแ์ละการสอบวทิยานพินธใ์หม้แีนวปฏิบตัแิละ

ขั้นตอนเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

 ข้อ 33 การประเมินผลการศึกษา

   33.1 ให้ใช้ระบบลำาดับขั้นและค่าลำาดับขั้นในการวัดและประเมินผลนอกจากกระบวนวิชาที่กำาหนด

ให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U

   33.2 อักษรและความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาต่างๆ ให้กำาหนด ดังนี้

    (1) สำาหรับรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการค้นคว้าอิสระ

     A หมายถึง ดียอดเยี่ยม (Excellent)

     A-  หมายถึง ดีเยี่ยม (Outstanding)

     B+  หมายถึง ดีมาก (Very Good)

     B  หมายถึง ดี (Good)

     B-  หมายถึง ค่อนข้างดี (Fairly Good)

     C+  หมายถึง ปานกลางค่อนข้างดี (Above Average)
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     C  หมายถึง ปานกลาง (Average)

     C- หมายถึง ปานกลางค่อนข้างอ่อน (Below Average)

     D+  หมายถึง ค่อนข้างอ่อน (Relatively Poor)

     D  หมายถึง อ่อน (Poor)

     D-  หมายถึง อ่อนมาก (Unsatisfactory)

     F หมายถึง ตก (Failure)

     S  หมายถึง ผ่าน (ปรับพื้นฐาน) (Satisfactory)

     U  หมายถึง ไม่ผ่าน (ปรับพื้นฐาน) (Unsatisfactory)

     I  หมายถึง ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

     W  หมายถึง ยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)

     V  หมายถึง ร่วมฟัง (Audit)

    (2) สำาหรับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  

     EX  หมายถึง ดียอดเยี่ยม (Excellent)

     G หมายถึง ดี (Good)

     P หมายถึง ผ่าน (Pass) 

     F หมายถึง ไม่ผ่าน (Failure)

     T  หมายถึง ยังไม่มีการวัดและ (IncompleteThesis/

        ประเมินผลวิทยานิพนธ์

        Independent Study)

        หรือการค้นคว้าอิสระ 

   33.3 ระบบลำาดับขั้นกำาหนดเป็นอักษร A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, D- และ F ซึ่งแสดงผล

การศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละกระบวนวิชาและมีค่าลำาดับขั้นดังนี้

     A ดียอดเยี่ยม 4.00

     A- ดีเยี่ยม 3.75

     B+ ดีมาก 3.50

     B ดี 3.00

     B- ค่อนข้างดี 2.75

     C+ ปานกลางค่อนข้างดี 2.50

     C ปานกลาง 2.00

     C- ปานกลางค่อนข้างอ่อน 1.75

     D+ ค่อนข้างอ่อน 1.50

     D อ่อน 1.00

     D- อ่อนมาก 0.75

     F ตก 0
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   33.4 อกัษรIแสดงวา่การประเมนิผลในการกระบวนวชิานัน้ยงัไมเ่สรจ็สมบรูณเ์นือ่งจากมเีหตุสดุวิสยั

นักศึกษาจะต้องดำาเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้เสร็จสิ้นก่อน 2 สัปดาห์เรียนสุดท้าย 

ของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียน หากพ้นกำาหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็น F หรือ

อักษร U

   33.5 อักษร T แสดงว่ายังไม่มีการวัดและประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเนื่องจาก 

การทำาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระยังอยู่ในระหว่างดำาเนินการ

   33.6 อักษร V แสดงว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษาโดยไม่ต้องเข้ารับการวัด

และประเมินผลในกระบวนวิชานั้น

   33.7 อักษร W แสดงว่า

    (1) นักศึกษาถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในข้อ 25

    (2) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะตามข้อ 25.2.3 และ 25.2.4

    (3) ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดในข้อ 25.2.4

    (4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น

    (5) กรณเีหตสุดุวสิยัลาออกหรือตายมหาวทิยาลัยอนมุติัใหถ้อนทุกกระบวนวชิาทีล่งทะเบยีน

   33.8 กระบวนวิชาบังคับของแต่ละสาขาวิชานักศึกษาจะต้องได้รับการประเมินผลในค่าลำาดับขั้น 

ไม่ตำ่าว่า 3.00 หากได้ค่าลำาดับขั้นตำ่ากว่านี้จะต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซำ้าอีก จนกระทั่งได้ค่าลำาดับขั้น

ไม่ตำ่าว่า 3.00 หากกระบวนวิชาบังคับดังกล่าว ระบุการประเมินผลเป็นอักษร S หรือ U นักศึกษาจะต้องได้อักษร S 

มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนในกระบวนวิชานั้นซำ้าอีก

   33.9 ในกรณีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีให้ใช้ระเบียบ 

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม การถอนกระบวนวิชาการวัดผลและ

การประเมินผล สำาหรับกระบวนวิชานั้นโดยอนุโลม การพิจารณาเงื่อนไขที่ต้องการผ่านก่อนของแต่ละกระบวนวิชา 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชานั้นๆ

   33.10 อักษร S, U, I, T, V, และ W จะไม่ถูกนำามาคำานวณค่าลำาดับขั้นสะสมเฉลี่ย

   33.11 การนับหน่วยกิตสะสม

    (1) กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ลำาดับขั้น A, A-, B+, B, B-, C+, C หรืออักษร S เท่านั้น  

จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม

    (2) ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งคร้ัง ให้นับหน่วยกิตสะสม 

ได้เพียงครั้งเดียวและให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย ยกเว้นกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ลงทะเบียนซำ้าได้อาจนับ

หน่วยกิตสะสมได้มากกว่าหนึ่งครั้ง

    (3) ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นกระบวนวิชาที่เทียบเท่ากัน 

ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเท่านั้น

   33.12 กรณีที่นักศึกษาได้เรียนกระบวนวิชาใดที่จัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาหน่ึงอาจขอเทียบโอน

กระบวนวิชานั้นเข้าไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่นก็ได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอเทียบโอนดังกล่าวให้ทำาเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลัย
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 ข้อ 34 นักศึกษาปริญญาเอกต้องมีผลการเทยีบความรู้ภาษาต่างประเทศโดยการสอบหรอือื่นๆ ทีผ่่านเกณฑ์

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 8

สถ�นภ�พของนักศึกษ�

 

 ข้อ 35 การลา

   35.1 นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาจะต้องชำาระค่าธรรมเนียม 

เพื่อรักษาสภาพในระหว่างการลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษายกเว้นภาคฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาที่ได้ชำาระ 

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวิชาไปแล้ว

   35.2 นกัศึกษาทีป่ระสงคจ์ะลาออกจากการเปน็นกัศึกษา ใหย้ืน่คำาร้องต่อบณัฑิตวทิยาลัยตามระเบยีบ

ระหว่างท่ียังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกนี้ ให้ถือว่านักศึกษาผู้ขอลานั้นยังมีสภาพเป็นนักศึกษาท่ีจะต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย

 ข้อ 36 การพ้นสภาพนักศึกษานักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้

   36.1 ตาย

   36.2 ลาออก

   36.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น

   36.4 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 21

   36.5 ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดและมิได้ลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน

นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ

   36.6 ศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ 14 นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาแรกและ 

วันเข้าชั้นเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

   36.7 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษา

   36.8 เป็นนักศึกษาที่ได้ค่าลำาดับขั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า 2.75 เมื่อเรียนครบ 2 ภาคการศึกษาเป็นต้นไป

   36.9 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแต่ไม่ได้รับอนุมัติจาก 

บัณฑิตวิทยาลัยให้โอนไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

   36.10 เปน็นกัศกึษาในมหาวทิยาลัยครบ 2 ภาคการศกึษาปกติ แต่ไมม่หีนว่ยกติสะสมยกเวน้หลกัสตูร

ที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์

   36.11 นักศึกษาสอบการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านถึง 2 ครั้ง

   36.12 นักศึกษาไม่ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายในกำาหนดเวลา

   36.13 นักศึกษาสอบการค้นคว้าอิสระไม่ผ่านถึง 2 ครั้ง

   36.14 นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านถึง 2 ครั้ง

   36.15 มหาวิทยาลัยมีคำาสั่งให้พ้นสภาพ

   นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 36.1 ถึง 36.14 ให้ทำาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

ส่วนกรณีพ้นสภาพตามข้อ 36.15 ให้ทำาเป็นคำาสั่งของมหาวิทยาลัย
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 ข้อ 37 การกลับเข้าเป็นนักศึกษา

   37.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาไปแล้วตามข้อ 34.7 เมื่อสอบคัดเลือกกลับเข้ามา

เป็นนักศึกษาใหม่ได้สามารถนำากระบวนวิชาที่เคยศึกษาไว้เดิมมาใช้ใหม่อีกได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

   37.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 36.2, 36.3 และ 36.5  

อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย

   37.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 36.15 จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ต่อในบัณฑิตวิทยาลัยได้อีก

หมวดที่ 9

ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�

 

 ข้อ 38 เกณฑ์การสำาเร็จการศึกษาการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูงหรือปริญญาให้แก่นักศึกษานักศึกษาต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปหรือประธานกรรมการที่ปรึกษาประจำาตัวนักศึกษาและประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตรโดยมีการปฏิบัติตามขั้นตอนครบถ้วนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

   38.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงนักศึกษาจะต้อง

    38.1.1 ศึกษากระบวนวิชาต่างๆครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น

    38.1.2 มผีลการศกึษาไดค้า่ลำาดับขัน้สะสมเฉลีย่ตลอดหลกัสตูรไมน่อ้ยกวา่ 3.00 และคา่ลำาดบั

ขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00

    38.1.3 ปฏิบัติตามข้อกำาหนดอื่น ๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรกำาหนด โดยความเห็นชอบของ 

บัณฑิตวิทยาลัย

   38.2 ระดับปริญญาโท

    38.2.1 แผน ก แบบ ก1

     (1) เสนอวทิยานพินธแ์ละสอบผ่านการสอบปอ้งกนัวทิยานิพนธซ่ึ์งเปน็การสอบแบบ

ปากเปลา่ขัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้โดยอธกิารบดหีรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายโดยการสอบดงักล่าว

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

     (2) ผลงานวทิยานพินธห์รอืสว่นหนึง่ของวทิยานพินธต้์องได้รบัการตีพมิพ ์หรอืไดร้บั

การยอมรบัให้ตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิีม่คุีณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา

เรือ่งหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวชิาการโดยจะต้องอยูใ่นฐานขอ้มูล

ในระดับไม่ตำ่ากว่าฐานข้อมูล Thai-Journal CitationIndex Centre (TCI) กลุ่ม 2 และวารสารดังกล่าวต้องไม่อยู่ใน 

Beall’sList

     (3) สอบผา่นความรูภ้าษาอังกฤษตามเงือ่นไขและหลกัเกณฑท์ีบ่ณัฑติวทิยาลยักำาหนด

     (4) สอบผา่นความรู้คอมพิวเตอร์ตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลัยกำาหนด
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    38.2.2 แผน ก แบบ ก2

     (1) ศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ

     (2) มีผลการศึกษาได้ค่าลำาดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 และ

ได้ค่าลำาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00

     (3) เสนอวทิยานพินธแ์ละสอบผ่านการสอบปอ้งกนัวทิยานิพนธซ่ึ์งเปน็การสอบแบบ

ปากเปลา่ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งต้ังโดยอธิการบดีหรือผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยการสอบดงักลา่ว

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

     (4) ผลงานวทิยานพินธห์รอืสว่นหนึง่ของวทิยานพินธต้์องได้รบัการตีพมิพ ์หรอืไดร้บั

การยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิีม่คุีณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา

เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการโดยจะต้องอยูใ่นฐานขอ้มูล

ในระดับไม่ตำ่ากว่าฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 2 และวารสารดังกล่าวต้องไม่อยู่

ใน Beall’s List

     (5) สอบผา่นความรูภ้าษาอังกฤษตามเงือ่นไขและหลกัเกณฑท์ีบ่ณัฑติวทิยาลยักำาหนด

     (6) สอบผา่นความรู้คอมพิวเตอร์ตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลัยกำาหนด

    38.2.3 แผน ข

     (1) ศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ

     (2) มีผลการศึกษาได้ค่าลำาดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 และ

ได้ค่าลำาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00

     (3) สอบผ่านการสอบการสอบประมวลความรู้ (ComprehensiveExamination)

     (4) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบค้นคว้าอิสระซึ่งเป็น 

การสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้โดยอธกิารบด ีโดยการสอบดงักลา่วตอ้งเปน็ระบบ

เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

     (5) รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ

การนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นำาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน 

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าวหรือได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่อยู่ในระดับฐานข้อมูลในระดับไม่ตำ่ากว่าฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 

Index Centre (TCI) กลุ่ม 2 โดยวารสารดังกล่าวต้องไม่อยู่ใน Beall’s List

     (6) สอบผา่นความรูภ้าษาอังกฤษตามเงือ่นไขและหลกัเกณฑท์ีบ่ณัฑติวทิยาลยักำาหนด

     (7) สอบผา่นความรู้คอมพิวเตอร์ตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลัยกำาหนด

   38.3 ระดับปริญญาเอก

    38.3.1 แบบ 1

     (1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

     (2) เสนอวทิยานพินธแ์ละสอบผ่านการสอบปอ้งกนัวทิยานิพนธซ่ึ์งเปน็การสอบแบบ

ปากเปลา่ขัน้สดุทา้ยโดยคณะกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยอธกิารบดซีึง่จะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุจิากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยโดยการสอบดังกล่าวต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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     (3) ผลงานวทิยานพินธห์รอืสว่นหนึง่ของวทิยานพินธต้์องได้รบัการตีพมิพ ์หรอืไดร้บั

การยอมรบัให้ตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิีม่คุีณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา

เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยจะต้องอยู่ในฐานข้อมูล

ในระดับไม่ตำ่ากว่าฐานข้อมูลThai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 และวารสารดังกล่าวต้องไม่อยู่ใน 

Beall’s List จำานวน 2 เรื่อง

     (4) สอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษหรือผ่านการเทียบความรู้ภาษาองักฤษตามเง่ือนไข

และหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด

     (5) สอบผา่นความรู้คอมพิวเตอร์ตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลัยกำาหนด

    38.3.2 แบบ 2

     (1) ศึกษากระบวนวิชาต่างๆครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ

     (2) มีผลการศึกษาได้ค่าลำาดับข้ันสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00  

ค่าลำาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00

     (3) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

     (4) เสนอวทิยานพินธแ์ละสอบผ่านการสอบปอ้งกนัวทิยานิพนธซ่ึ์งเปน็การสอบแบบ

ปากเปลา่ขัน้สดุทา้ยโดยคณะกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยอธกิารบดซีึง่จะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุจิากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยโดยการสอบดังกล่าวต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

     (5) ผลงานวทิยานพินธห์รอืสว่นหนึง่ของวทิยานพินธต์อ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอืไดร้บั

การยอมรบัให้ตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิีม่คุีณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา

เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยจะต้องอยู่ในฐานข้อมูล

ในระดับไม่ตำ่ากว่าฐานข้อมูลThai-JournalCitationIndexCentre (TCI) กลุ่ม 1 และวารสารดังกล่าวต้องไม่อยู่ใน 

Beall’s List จำานวน 1 เรื่อง

     (6) สอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษหรือผ่านการเทยีบความรู้ภาษาองักฤษ ตามเง่ือนไข

และหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด

     (7) สอบผา่นความรู้คอมพิวเตอร์ตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลัยกำาหนด

 ข้อ 39 ให้ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาปริญญาเอกเมื่อนักศึกษาได้ดำาเนินการ 

จนผา่นเงือ่นไขการสำาเรจ็การศกึษาตามข้อ 38.3 จนครบถว้นแลว้โดยกำาหนดใหว้นัทีน่กัศกึษาสอบปอ้งกนัวทิยานพินธ์

ผ่านเป็นวันที่สำาเร็จการศึกษา

 ข้อ 40 แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

   40.1 บทความท่ีตีพิมพ์ท่ีใช้เพื่อประกอบการสำาเร็จการศึกษาต้องเป็นบทความที่มีชื่อนักศึกษา 

เป็นผู้ทำาวิทยานิพนธ์ปรากฏเป็นชื่อแรก

   40.2 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารหรือที่นำาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อใช้ประกอบ 

การขอสำาเร็จการศึกษาต้องเป็นการนำาเสนอผลงานวิจัยที่มาจากวิทยานิพนธ์ หรือการค้นนคว้าอิสระทั้งหมดหรือ 

เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระก็ได้

   40.3 รปูแบบบทความทีต่พีมิพใ์หเ้ปน็ไปตามขอ้กำาหนดของวารสารวชิาการหรือรายงานสืบเนือ่งจาก

การประชุมวิชาการ (Proceedings)
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   40.4 บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสำาเร็จการศึกษาให้มีการดำาเนินการตามเกณฑ์ข้อ 38

 ข้อ 41 การดำาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์เพื่อสำาเร็จการศึกษาให้นักศึกษาดำาเนินการส่งหลักฐานเอกสาร

การตีพิมพ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยตามแต่ละกรณีดังนี้

   41.1 กรณีบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์แล้วให้นักศึกษาส่งสำาเนาของบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) พร้อมสำาเนา 

หน้าปกนอก หน้าปกในและสารบัญของวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการต่อบัณฑิตวิทยาลัย

   41.2 กรณีท่ีบทความวิจัยยังไม่ได้รับการตีพิมพ์แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ให้นักศึกษาส่งหนังสือ  

หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงการตอบรับการตีพิมพ์ พร้อมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ส่งไปตีพิมพ์พร้อมทั้งสำาเนา

หน้าปกหน้าและหน้าปกในของวารสารที่ตอบรับให้ตีพิมพ์ฉบับล่าสุด

 ข้อ 42 การขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและปริญญาให้มีแนวปฏิบัติ 

ดังต่อไปนี้

   42.1 นักศึกษาผู้คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาต้องยื่นคำาร้องคาดว่าจะสำาเร็จ 

การศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรือประธานกรรมการที่ปรึกษาประจำาตัวนักศึกษา 

และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

   42.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติประกาศนียบัตร

บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

    42.2.1 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาตามข้อ 38

    42.2.2 ไม่อยู่ระหว่างการดำาเนินการทางวินัยนักศึกษา

    42.2.3 ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการตีพิมพ์/ 

เผยแพร่ตามข้อ 38 และข้อ 41 ต่อบัณฑิตวิทยาลัย

    42.2.4 ไม่มีหนี้สินค้างชำาระค่าธรรมธรรมเนียมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

   42.3 ขัน้ตอนการเสนอชือ่ผูส้ำาเรจ็การศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัใหเ้ปน็ไปตามทีม่หาวทิยาลยักำาหนด

  

        ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

       

        

        (นาย กร ทัพพะรังสี)

        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



คู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 256184

ระเบียบมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท� 

ว่�ด้วยก�รศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ� พ.ศ. 2557

………………………………………………

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 

กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จึงวางระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2557” 

 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป สำาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน 

ใช้ระเบียบนี้ ใช้บังคับให้ระเบียบหรือข้อบังคับเดิมต่อไปจนกว่าจะสำาเร็จการศึกษา เว้นแต่ข้อกำาหนดใดในระเบียบนี้ 

หากเป็นคุณกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนให้มีผลใช้บังคับได้ 

 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้

แทน 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิก

   (1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555

   (2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2555

   (3) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2556 

 ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 

   “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   “อธิการบดี”    หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   “คณบดีบัณฑิต”   หมายความว่า คณบดบีณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

   “นักศึกษา”    หมายความว่า นกัศกึษาทีศ่กึษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทา 

   “หลักสูตร”    หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ หรือหลักสูตรเฉพาะในระดับ

บัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 

   “กระบวนวิชา”   หมายความว่า ชุดวิชาในการจัดการศึกษาระบบชุดวิชาหรือรายวิชา 

ในการจัดการศึกษาระบบรายวชิาทีม่หาวทิยาลยัเปิดสอน หรอืต่างมหาวทิยาลยัทีค่ณะกรรมการอำานวยการเหน็ชอบ 
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   “ผู้ทรงคุณวุฒิ”   หมายความว่า ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำานวยการ อาจเป็นบุคคลภายใน 

หรือวิชาชีพท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำานวยการ อาจเป็นบุคคลภายในหรือ

ภายนอก มหาวิทยาลัยก็ได้ เพื่อให้คำาปรึกษา แนะนำา ในด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในระดับ 

บัณฑิตศึกษา ให้หมายความรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

   “ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ”  หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีในสาขาวิชา 

ทีเ่ปิดสอน ซึง่อาจเป็นบคุลากรทีไ่ม่อยูใ่นสายวชิาการ หรือเป็นผู้ทรงคณุวฒุภิายนอกมหาวทิยาลัยโดยไม่ต้องพจิารณา

ด้านคุณวุฒิและตำาแหน่งทางวิชาการ 

   “คณะกรรมการอำานวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอำานวยการบัณฑิตวิทยาลัยตามข้อบังคับ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

   “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเพื่อบริหาร

วิชาการและดำาเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขา 

  “กรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์และหรือการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ประจำา อาจารย์พิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิและหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำานวยการ  

เพื่อเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และหรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 ข้อ 6 ให้บัณฑิตวิทยาลัย จัด ควบคุมและอำานวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามระเบียบนี้ 

 ข้อ 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

   7.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาสำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับ 

ปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

   7.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิต

   7.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาสำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

   7.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิต 

 ข้อ 8 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรู้ตามระดับการศึกษาในข้อ 7 โดยหลักเกณฑ์การเทียบ 

ความรู้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดโดยทำาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 9 โครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้ 

   9.1 ประกาศนยีบตัรบัณฑิตและประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู ให้มจีำานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร

ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

   9.2 ปริญญาโท ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา

เป็น 2 แผน คือ 

    แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำาวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

    แบบ ก1 ทำาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจ 

กำาหนดให้เรยีนรายวชิาเพิม่เตมิหรอืทำากจิกรรมทางวชิาการอืน่เพิม่ขึน้กไ็ด้โดยไม่นบัหน่วยกิต แต่จะต้องมผีลสัมฤทธิ์

ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดโดยทำาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
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    แบบ ก2 ทำาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา  

อีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

    แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทำาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี 

การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตและไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

   9.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ  

ชั้นสูง คือ 

    แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทำาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 

มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต 

แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำาหนดดังนี้ 

    แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำาเร็จปริญญาโท จะต้องทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

    แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำาเร็จปริญญาตรี จะต้องทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

    ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีตมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

    แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทำาวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูง และ 

ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้

    แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำาเร็จปริญญาโท จะต้องทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ

ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำาเร็จปริญญาตรี จะต้องทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และ

ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

    ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

 ข้อ 10 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

   10.1 ระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าและ มคีณุสมบัติ

ตรงตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา 

   10.2 ระดับปริญญาโท สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตรงตาม 

ที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา 

    สำาหรับผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 จะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 

เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี หรือเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ด้าน 

การวิจัยหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

    เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติตาม 10.2 ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางหลักเกณฑ์กำาหนด

ผลการเรียนดี โดยให้ทำาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

   10.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า โดยให้ 

เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

   10.4 ระดับปริญญาเอก สำาเร็จการศึกษา ดังนี้ 

    10.4.1 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่จะศึกษาต่อหรือ

    10.4.2 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดี หรือ
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    10.4.3 ผู้ที่กำาลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโท มีผลการเรียนและหรือการวิจัยตามที่สาขาวิชา 

กำาหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ 

   10.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 

   10.6 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 11 การรับเข้าศึกษา 

   11.1 บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกหรือสอบ คัดเลือก

หรืออื่น ๆ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

   11.2 ผูส้มคัรท่ีผ่านการคัดเลอืกเข้าศกึษาแต่กำาลงัรอผลการศกึษาอยู ่มหาวทิยาลยัจะรับรายงานตัว

เป็นนักศึกษาเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด 

 ข้อ 12 ประเภทของนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 13 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

   ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องไปรายงานตัว เพ่ือขึ้นทะเบียน 

เป็นนักศึกษา ตามวันและเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

   ผูท้ีม่หาวทิยาลยัจะรับรายงานตัวเพ่ือเป็นนกัศกึษาจะต้องมคีณุสมบติัของผู้เข้าศกึษาตามข้อ 10 และ

มีหลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถ้วนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด 

 ข้อ 14 การลงทะเบียน 

   บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้นักศึกษา 

ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   14.1 การลงทะเบียนของนักศึกษา 

    14.1.1 ภาคการศึกษาปกติ ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 

    14.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

   14.2 การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 

    14.2.1 กระบวนวิชาใดที่เคยได้ลำาดับขั้น B หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้น  

ซำ้าอีกไม่ได้ 

    14.2.2 การลงทะเบยีนกระบวนวชิาในแต่ละภาคการศกึษาให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑติ

วิทยาลัย 

    14.2.3 การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไขให้ถือว่าการลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะและกระบวนวิชา  

ที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W 

   14.3 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ แนวปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศของ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 15 การแจ้งเพิม่และการถอนกระบวนวชิา หลกัเกณฑ์และวิธกีารแจ้งเพิม่ถอนกระบวนวชิาให้เป็นไปตาม

ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 16 หลกัสตูรและโครงสร้างของหลกัสตูร หลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติปรญิญาโท ประกาศนยีบตัร

บัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ 17 ระยะเวลาศึกษา 

   17.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  

3 ปีการศึกษา 

   17.2 หลักสูตรปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

   17.3 หลักสูตรปริญญาเอก ผู้ที่สำาเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ไม่เกิน  

8 ปีการศึกษา สำาหรับผู้สำาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

   17.4 สำาหรับนักศึกษาท่ีไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำาหนด บัณฑิตวิทยาลัย 

อาจผ่อนผันให้นักศึกษาขยายระยะเวลาการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง นักศึกษาที่จะ

ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษาได้จะต้องอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้ 

    17.4.1 มีผลก้าวหน้าทางวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระอย่างเด่นชัด 

    17.4.2 มคีวามจำาเป็นทางวชิาการหรอืมเีหตสุดุวสิยั ให้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรพจิารณา

แล้วเสนอผลการพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาในแต่ละครั้ง ดังนี้ 

      ครั้งท่ี 1 คณบดีบัณฑติวทิยาลยัเป็นผูอ้นมุติัการขอขยายระยะเวลาการศึกษาครัง้ที ่1 

ของนักศึกษา และเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำานวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป 

      ครั้งท่ี 2 คณะกรรมการอำานวยการบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติให้ความเห็นชอบ 

การขอขยายระยะเวลา การศึกษาครั้งที่ 2 ของนักศึกษา 

   17.5 กรณีนักศึกษาปริญญาโทไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาได้ อาจได้รับการพิจารณาให้วุฒิบัตร 

ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

   17.6 กรณีนักศึกษาปริญญาเอกไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำาหนดอาจได้รับ 

การพจิารณาให้สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทได้ ทัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการสำาเร็จการศกึษาตามประกาศ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

   การดำาเนินการตามข้อ 17.5 และ 17.6 ให้นำาเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ 

 ข้อ 18 การเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนและ 

การยกเว้นผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 19 อาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 

   19.1 อาจารย์ประจำา หมายถึง บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ดำารงตำาแหน่ง อาจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

   19.2 อาจารย์พเิศษ หมายถงึ บคุลากรในสงักดัมหาวทิยาลยั นอกเหนอืจาก 19.1 หรือบคุคลภายนอก

มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้มีความรู้ความชำานาญในวิชาการหรือวิชาชีพ โดยพิจารณาจากผลการค้นคว้า ทางวิชาการหรือ

มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพโดยท่ัวไปท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำาสาขาวิชา

เสนอคณะกรรมการอำานวยการให้ความเห็นชอบ 

 ข้อ 20 ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

   20.1 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปเป็นผู ้ให้คำาปรึกษาและดูแลการจัดแผน 

กำาหนดการศึกษาของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและระเบียบตลอดจนเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องอื่น

ตามความจำาเป็นและเหมาะสม 
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   20.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

    อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หรอืการค้นคว้าอสิระ สำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาโทเป็นผูใ้ห้ 

คำาแนะนำาและดูแลการทำาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

    นักศึกษาในระดับปริญญาเอก จะมีประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาตัวนักศึกษา 

ปริญญาเอก หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งท่ีได้รับมอบหมาย ทำาหน้าที่วางแผนการศึกษา แนะนำาควบคุมการศึกษา 

และการทำาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

    ในกรณีที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระมากกว่า 1 คน ให้คนใดคนหนึ่ง

ทำาหน้าที่ประธาน

    อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ จะต้องเป็น 

อาจารย์ประจำาที่มีคุณสมบัติตามที่กำาหนดไว้ในข้อ 21 

    การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

ให้ประธานคณะกรรมการอำานวยการเป็นผู้แต่งตั้ง 

 ข้อ 21 คุณสมบัติของอาจารย์

   21.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ชั้นสูง 

    21.1.1 อาจารย์ผู ้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

ที่มีคุณวุฒิไม่ตำ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันมีประสบการณ์ด้านการสอน 

และมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ตำ่ากว่า 

ปริญญาโทและดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองในกรณีท่ี

ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

    21.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปริญญาโท

      21.1.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรือประธานกรรมการที่ปรึกษา 

วทิยานพินธ์ ต้องเป็นอาจารย์ประจำาทีม่คีณุวฒุปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิานัน้ หรือสาขาวชิาทีสั่มพนัธ์กัน 

หรอืเป็นผูด้ำารงตำาแหน่งทางวชิาการไม่ตำา่กว่ารองศาสตราจารย์และมผีลงานวจิยัเพิม่เตมิจากงานวจิยัทีม่ใิช่ส่วนหนึง่

ของการศึกษาเพื่อ่รับปริญญาและควรเป็นผลงานวิจัยย้อนหลังไม่เกิน 3-5 ปี

       21.1.2.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจำา หรือ

ผูท้รงคณุวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั มคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรือเทยีบเท่า หรอืเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวชิาการ ไม่ตำา่กว่า

รองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาท่ีสัมพันธ์กนั และต้องมปีระสบการณ์ในการทำาวจัิยท่ีมใิช่ส่วนหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญาและควรเป็นผลงานวิจัยย้อนหลังไม่เกิน 3-5 ปี 

      21.1.2.3 อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ หรือประธานกรรมการที่ปรึกษา 

การค้นคว้าอิสระต้องเป็นอาจารย์ประจำาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ 

ไม่ตำ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัย 

ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและควรเป็นผลงานวิจัยย้อนหลังไม่เกิน 3-5 ปี 

      21.1.2.4 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจำา

หรอืผูท้รงคุณวฒุภิายนอกมหาวทิยาลยัทีมี่วฒุปิริญญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ำารงตำาแหน่งทางวชิาการไม่ตำา่กว่า
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รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรอืสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมผีลงานวจิยัเพิม่เตมิจากงานวิจยัทีม่ใิช่ส่วนหน่ึง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและควรเป็นผลงานวิจัยย้อนหลังไม่เกิน 3-5 ปี 

      21.1.2.5 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็น 

บุคลากรประจำาในมหาวิทยาลัยเท่านั้นส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น 

บคุลากรประจำาในมหาวทิยาลยัหรอืผูท้รงคณุวฒุภิายนอกมหาวทิยาลยัทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญและ ประสบการณ์สงู

ในสาขาวชิานัน้ๆ เทียบได้ไม่ตำา่กว่าตำาแหน่งระดบั 9 ขึน้ไป ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ำานกังาน ข้าราชการพลเรอืน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด 

       ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์พิเศษให้ประเมินผลงาน 

ทางวิชาการให้เทียบเคียงได้กับผลงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 

    21.1.3 อาจารย์ผูส้อบวทิยานพินธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำาและผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก

มหาวทิยาลยัอาจารย์ประจำาต้องเป็นผูไ้ด้รบัปรญิญาเอกหรือเทยีบเท่าหรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวชิาการไม่ตำา่กว่า

รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ได้รับ 

ปรญิญาเอกหรอืเป็นผูด้ำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ตำา่กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธ์กนั 

และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง

กรณีทีไ่ม่สงักดัสถาบนัอดุมศกึษา ทัง้นีอ้าจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์ต้องมคีวามรู้ในเนือ้หา และวธิกีารสอบวทิยานพินธ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ 

แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 

    21.1.4 อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับ

ปริญญาไม่ตำ่ากว่าปริญญาเอกในสาขานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กันและมีผลงานวิจัยที่เพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เป็น 

ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

    21.1.5 อาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญาโท 

ต้องได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

   21.2 หลักสูตรปริญญาเอก 

    21.2.1 อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธ์กัน มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  

เพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ากว่ารองศาสตราจารย์และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจาก 

ผลงานวิจัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

    21.2.2 ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ประจำาได้รับปริญญาเอก

หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ากว่ารองศาสตราจารย์ซ่ึงมีคุณวุฒิไม่ตำ่ากว่า 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากผลงานวิจัยที่

ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและควรเป็นผลงานวิจัยย้อนหลังไม่เกิน 3-5 ปี
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    21.2.3 อาจารย์ผูส้อบวทิยานพินธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำาและผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก

มหาวทิยาลยั อาจารย์ประจำาต้องเป็นผูไ้ด้รบัปรญิญาเอกหรอืเทียบเท่าหรอืเป็นผูด้ำารงตำาแหน่งทางวชิาการไม่ตำา่กว่า

รองศาสตราจารย์ ซ่ึงมีคุณวุฒิไม่ตำ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และ 

มีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากผลงานวิจัยท่ีไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยต้องเป็น 

ผู้ได้รับปริญญาเอกหรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งวิชาการไม่ตำ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ซ่ึงมีคุณวุฒิไม่ตำ่ากว่าระดับปริญญาโท

หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบัน

อุดมศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอบ 

    21.2.4 กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวัดคุณสมบัติและกรรมการสอบ 

ประมวลความรู้ ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและมีผลงาน

วจิยัเพิม่เตมิจากงานวจิยัทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา หรือเป็นผูด้ำารงตำาแหน่งทางวชิาการไม่ตำา่กว่า

รองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากผลงานวิจัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและควรเป็นผลงาน 

วิจัยย้อนหลังไม่เกิน 3-5 ปี หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

    21.2.5 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากร 

ประจำาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนผู้เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากร

ประจำาในมหาวทิยาลยัหรอืผูท้รงคณุวฒุภิายนอกมหาวทิยาลัยท่ีมคีวามรู้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์สูงในสาขา

วิชานั้นๆ เทียบได้ไม่ตำ่ากว่าตำาแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำานักงานข้าราชการพลเรือน และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด 

      ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจารย์ผู้สอบ 

วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู ้สอนท่ีได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู ้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการตั้งแต ่

รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป  

โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 

      ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิและศาสตราจารย์พิเศษ ให้ประเมินผลงานทางวิชาการ 

ให้เทียบเคียงได้กับผลงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือตำาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเคียงและยอมรับ 

ให้เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 

   21.3 มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งอาจารย์จากสถาบันที่มีหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

เป็นประธานกรรมการทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าอสิระ ประธานกรรมการสอบวทิยานพินธ์หรอืการค้นคว้าอสิระ 

ประธานกรรมการที่ปรึกษาประจำาตัวนักศึกษาปริญญาเอก หรือกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาก็ได้ 

   21.4 อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ต้องได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

 ข้อ 22 ภาระงานอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หรือการค้นคว้าอสิระ ให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑติวิทยาลยั 

 ข้อ 23 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

   23.1 การจัดการศึกษาในระบบ ประกอบด้วย

    23.1.1 การจัดการศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาเต็มเวลา 

    23.1.2 การจดัการศึกษาภาคพิเศษเป็นการจัดการศกึษาเต็มเวลาซ่ึงจัดในวนัหยดุสุดสปัดาห์ 

หรือเปิดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือเวลาอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 
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      การจัดการศึกษาภาคปกตหิรอืภาคพเิศษ อาจใช้ระบบดงันี ้ระบบทวภิาค 1 ปีการศกึษา

แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัย

อาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยกำาหนดระยะเวลาและจำานวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ 

ภาคการศึกษาปกติ 

      ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกต ิ

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

      ระบบจตรุภาค 1 ปีการศกึษา แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศกึษาปกต ิ1 ภาคการศกึษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

      ปีการศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ หมายถึง ปีการศึกษาสุดท้าย 

ทีส่ำาเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร จะไม่นำาภาคการศกึษาฤดูร้อนในปีการศกึษานัน้มารวม ส่วนนกัศกึษาภาคพิเศษให้นำา 

ภาคการศึกษาฤดูร้อนมารวมด้วย 

   23.2 การจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำาหนดจุดมุ่งหมาย 

รูปแบบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำาคัญของการจัดการศึกษา การสำาเร็จการศึกษา  

โดยเน้ือหาหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม  

ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

    การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษา 

ทางไกล คอื ระบบการศกึษาทีผู่ส้อนและผูเ้รียนอยูห่่างกนั มกีารวางแผน เตรียมการ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 

การบรกิารและการประเมนิผ่านชดุการสอนทางไกลในรปูสือ่ประสมทีป่ระกอบด้วยสือ่หลกัและสือ่เสรมิทีม่สีือ่สิง่พมิพ์ 

สื่อแพร่ภาพและเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นแกนกลาง เพื่อให้นักศึกษาและผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ 

ด้วยตนเอง โดยไม่จำาเป็นต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ มีระบบการประเมินท่ีมีคุณภาพและเชื่อถือได้ ซึ่งรายละเอียด

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์ การขอเปิดและ 

ดำาเนินการหลกัสตูรระดับปรญิญาในระบบการศกึษาทางไกล พ.ศ. 2548 และประกาศคณะกรรมการ การอดุมศึกษา 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล  

พ.ศ. 2548 หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ 24 การคิดหน่วยกิตสำาหรับแต่ละรายวิชาให้คิดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   24.1 รายวิชาภาคทฤษฏีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

   24.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

   24.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

   24.4 รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

   24.5 วทิยานพินธ์ทีใ่ช้เวลาศกึษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 

1 หน่วยกิต 
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 ข้อ 25 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

   25.1 ให้การศกึษาบัณฑิตศกึษาใช้ระบบลำาดบัขัน้และค่าลำาดบัขัน้ในการวดัและประเมนิผล นอกจาก

กระบวนวิชาที่กำาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U 

   25.2 อักษรและความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาต่างๆ ให้กำาหนดดังนี้ 

    A หมายถึง ดียอดเยี่ยม (Excellent) 

    A- หมายถึง ดีเยี่ยม (Outstanding) 

    B+ หมายถึง ดีมาก (Very Good) 

    B หมายถึง ดี (Good) 

    B- หมายถึง ค่อนข้างดี (Fairly Good) 

    C+ หมายถึง ปานกลางค่อนข้างดี (Above Average) 

    C หมายถึง ปานกลาง (Average) 

    C- หมายถึง ปานกลางค่อนข้างอ่อน (Below Average) 

    D+ หมายถึง ค่อนข้างอ่อน (Poor) 

    D- หมายถึง อ่อนมาก (Unsatisfactory) 

    F หมายถึง ตก (Failure) 

    Ex หมายถึง ดียอดเยี่ยม (Excellent) 

    G หมายถึง ดี (Good) 

    S หมายถึง ผ่าน (ปรับพื้นฐาน) (Satisfactory) 

    U หมายถึง ไม่ผ่าน (ปรับพื้นฐาน) (Unsatisfactory) 

    Pd หมายถึง ผ่าน (Pass with Distinction) 

    P หมายถึง ผ่าน (Pass) 

    I หมายถึง ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

    W หมายถึง ยกเลิกรายวิชา (Withdrawal) 

    V หมายถึง ร่วมฟัง (Audit) 

    T หมายถึง ยังไม่มีการประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

       (Incomplete Thesis)

   25.3 ระบบลำาดับขั้น กำาหนดเป็นอักษร A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, D-, และ F ซึ่งแสดง 

ผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละกระบวนวิชา และมีค่าลำาดับขั้น ดังนี้ 

    A ดียอดเยี่ยม 4 

    A- ดีเยี่ยม 3.75 

    B+ ดีมาก 3.50 

    B ดี  3.00 

    B- ค่อนข้างดี 2.75

    C+ ปานกลางค่อนข้างดี 2.50

    C ปานกลาง 2.00 
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    C- ปานกลางค่อนข้างอ่อน 1.75 

    D+ ค่อนข้างอ่อน 1.50 

    D อ่อน 1.00

    D- อ่อนมาก 0.75 

    F ตก 0 

   25.4 อักษร I แสดงว่า การประเมินผลในกระบวนวิชานั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย 

นักศึกษาจะต้องดำาเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้เสร็จสิ้นก่อน 2 สัปดาห์เรียนสุดท้าย 

ของภาคการศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียน หากพ้นกำาหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I  

เป็นลำาดับ ขั้น F หรืออักษร U 

   25.5 อักษร T แสดงว่า ยังไม่มีการวัดและการประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  

เนื่องจากการวิจัยอยู่ในระหว่างดำาเนินการ 

   25.6 อักษร V แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษาโดยไม่ต้องเข้ารับการวัด

และประเมินผลในกระบวนวิชานั้น 

   25.7 อักษร W แสดงว่า 

    25.7.1 นักศึกษาได้ถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ตามข้อ 14 

    25.7.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะตามข้อ 14.2.3 และ 14.2.4 

    25.7.3 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดในข้อ 14.2.4 

    25.7.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

    25.7.5 กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก หรือตาย มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ถอนทุกกระบวนวิชาที่ 

ลงทะเบียน 

   25.8 กระบวนวิชาบังคับของแต่ละสาขาวิชา นักศึกษาจะต้องได้ลำาดับชั้นไม่ตำ่ากว่า B หากได้ตำ่ากว่านี้

จะต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซำ้าอีก จนกระทั่งได้ลำาดับขั้นไม่ตำ่ากว่า B กระบวนวิชาบังคับดังกล่าว  

หากระบุการประเมินผลเป็นอักษร S หรือ U นักศึกษาจะต้องได้อักษร S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนในกระบวนวิชานั้น

ซำ้าอีก 

   25.9 ในกรณีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ให้ใช้ระเบียบว่าด้วย 

การศึกษาขั้นปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพิ่ม การถอนกระบวนวิชา การวัดผล และ

การประเมินผลสำาหรับกระบวนวิชานั้นโดยอนุโลม การพิจารณาเง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อนของแต่ละกระบวนวิชา  

ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชานั้นๆ 

   25.10 อักษร S, U, I, T, V และ W จะไม่ถูกนำามาคำานวณค่าลำาดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

   25.11 การนับหน่วยกิตสะสม 

    25.11.1 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ลำาดับขั้น A, A-, B+, B, B-, C+, C หรืออักษร S เท่านั้น 

จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม 

    25.11.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งคร้ังให้นับหน่วยกิตสะสม

ได้เพียงครั้งเดียวและให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย ยกเว้นกระบวนวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดให้ลงทะเบียนซำ้าได้  

อาจนับหน่วยกิตสะสมได้มากกว่าหนึ่งครั้ง 
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    25.11.3 ในกรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนกระบวนวชิาทีร่ะบไุว้ว่าเป็นกระบวนวิชาท่ีเทียบเท่ากัน

ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเท่านั้น 

   25.12 กรณีที่นักศึกษาได้เรียนกระบวนวิชาใดที่จัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอเทียบโอน 

กระบวนวิชาน้ันเข้าไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่นก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอเทียบโอนดังกล่าวให้ทำาเป็น 

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 26 นกัศกึษาปรญิญาเอกต้องมผีลการเทยีบความรู้ภาษาต่างประเทศโดยการสอบ หรอือืน่ๆ ทีผ่่านเกณฑ์ 

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 27 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อมและ 

ความสามารถของนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

   27.1 นกัศึกษาทีจ่ะสอบต้องได้รบัความเหน็ชอบจากประธานกรรมการทีป่รกึษาประจำาตวันกัศึกษา

ปริญญาเอก หรือผู้ที่ประธานกรรมการดังกล่าวมอบหมาย และยื่นคำาร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

   27.2 ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจำาอย่างน้อย 3 คนจากสาขาวิชาเดียวกันหรือใกล้เคียง

เป็นกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 

   27.3 นกัศกึษาทีส่อบไม่ผ่านมสีทิธิส์อบแก้ตวัได้ 1 ครัง้ โดยต้องยืน่คำาร้องขอสอบใหม่การสอบแก้ตวั

ต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบ 

วัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในแต่ละสาขาอาจเสนอให้คณะกรรมการอำานวยการพิจารณาอนุมัติ 

โอนไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้

   27.4 เมือ่คณะกรรมการสอบวดัคณุสมบติัดำาเนนิการสอบแล้วให้ประธานกรรมการสอบวดัคณุสมบตัิ

รายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์หลังวันสอบ

 ข้อ 28 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา

ปริญญาโท แผน ข เป็นการสอบเพื่อทดสอบความรู้ในแนวกว้าง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและ

เน้ือหา และความสามารถในการนำาเอาความรู้มาแก้ปัญหา ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องฺลงทะเบียนกระบวนวิชาต่างๆ  

ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และการสอบผ่านกระบวนวิชาบังคับ ต้องได้ลำาดับขั้นไม่ตำ่ากว่า B 

   28.1 ให้นักศึกษายื่นคำาร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 

   28.2 การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ให้บณัฑิตวทิยาลัยเป็นผู้แต่งต้ังอาจารย์ประจำา 

อย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ แล้วรายงานผลการสอบให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน  

15 วันหลังวันสอบ 

   28.3 นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 2 ครั้ง โดยต้องย่ืนคำาร้องขอสอบใหม่ต่อ 

บัณฑิตวิทยาลัย และชำาระค่าใช้จ่ายในการสอบแก้ตัวแต่ละครั้ง 

 ข้อ 29 การทำาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเป็นไปตามประกาศของ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 30 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 

   30.1 ตาย 

   30.2 ลาออก 

   30.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 
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   30.4 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 10 

   30.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด และมิได้ลาพักการศึกษาภายใน  

30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

   30.6 เป็นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ 17 นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาแรก

และวันเข้าชั้นเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

   30.7 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษา 

   30.8 เป็นนักศึกษาท่ีได้ค่าลำาดับขั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า 2.75 เมื่อเรียนครบ 2 ภาคการศึกษา 

เป็นต้นไป 

   30.9 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแต่ไม่ได้รับอนุมัติจาก 

บัณฑิตวิทยาลัยให้โอนไปเป็นนักศึกษาปริญญาโท หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

   30.10 เป็นนกัศกึษาในมหาวทิยาลัยครบ 2 ภาคการศกึษาปกติ แต่ไม่มหีน่วยกติสะสมยกเว้นหลักสตูร

ที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

   30.11 มหาวิทยาลัยมีคำาสั่งให้พ้นสภาพ 

    นักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 30.1 ถึง 30.10 ให้ทำาเปน็ประกาศของมหาวิทยาลัย

ส่วนกรณีพ้นสภาพตาม 30.11 ให้ทำาเป็นคำาสั่งของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 31 การลา 

   31.1 นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกส่ังพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาจะต้องชำาระค่าธรรมเนียม 

เพื่อรักษาสภาพในระหว่างการลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาที่ได้ชำาระ 

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวิชาไปแล้ว 

   31.2 นกัศกึษาท่ีประสงค์จะลาออกจากการเป็นนกัศกึษา ให้ยืน่คำาร้องต่อบณัฑติวทิยาลยัตามระเบยีบ 

ระหว่างทีย่งัไม่ได้รบัอนมุตัใิห้ลาออกน้ีให้ถอืว่านกัศึกษาผู้ขอลานัน้ยงัมสีภาพเป็นนกัศกึษาทีจ่ะต้องปฏบิติัตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 32 การกลับเข้าเป็นนักศึกษา 

   32.1 นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีส่ำาเร็จการศกึษาไปแล้วตามข้อ 30.7 เมือ่สอบคดัเลือกลับเข้ามา 

เป็นนักศึกษาใหม่ได้ สามารถนำากระบวนวิชาที่เคยศึกษาไว้เดิมมาใช้ใหม่อีกได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

   32.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 30.2, 30.3 และ 30.5  

อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

   32.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 30.11 จะไม่มีสิทธิเข้าศึกษา

ต่อในบัณฑิตวิทยาลัยได้อีก 

 ข้อ 33 การสำาเร็จการศึกษา

   การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติประกาศประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญา

ให้แก่นักศึกษา นักศึกษาต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั่วไปหรือประธานกรรมการท่ีปรึกษาประจำาตัวนักศึกษา และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีการปฏิบัติ

ตามขั้นตอนครบถ้วนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
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   33.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

    33.1.1 ศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ 

    33.1.2 มีผลการศึกษาได้ค่าลำาดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 และ 

ค่าลำาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 

    33.1.3 ข้อกำาหนดอื่น ๆ  ตามที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย

   33.2 ระดับปริญญาโท

    33.2.1 ศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ 

    33.2.2 มีผลการศึกษาได้ค่าลำาดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 และ 

ค่าลำาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 

    33.2.3 สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) สำาหรบันกัศึกษา 

ปริญญาโท แผน ข 

    33.2.4 ผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

    33.2.5 นักศึกษาปริญญาโท แบบ ก ทุกหลักสูตรจะต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงาน 

ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร (Academic Journal) ที่เป็นที่ยอมรับ 

ในสาขาวิชาหรือนำาเสนอในการประชุมวิชาการที่บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ทางวิชาการ

ในสิง่พมิพท์างวชิาการท่ีมรีายงานการประชมุ (Proceedings) จากการประชมุวชิาการระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ

ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) จึงจะสำาเร็จการศึกษาได้

      นักศึกษาปริญญาโท แบบ ข ทุกหลักสูตรจะต้องมีผลงานการค้นคว้าอิสระหรือ 

อยา่งนอ้ยดำาเนนิการให้ผลงานหรอืส่วนหนึง่ของผลงานการคน้ควา้อสิระไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นลกัษณะใดลักษณะ

หนึ่งจึงจะสำาเร็จการศึกษาได้

      หากหลกัสตูรใดไดก้ำาหนดเกณฑก์ารตพีมิพบ์ทความเพือ่สำาเรจ็การศกึษาสงูกวา่เกณฑ์

ที่กำาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือเกณฑ์ตามข้อกำาหนดการสำาเร็จการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ

   33.3 ระดับปริญญาเอก

    33.3.1 ศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ 

    33.3.2 มีผลการศึกษาได้ค่าลำาดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 และ 

ค่าลำาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 ยกเว้นหลักสูตรเฉพาะวิทยานิพนธ์

    33.3.3 ผ่านการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศ สำาหรับนักศึกษาปริญญาเอก

    33.3.4 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำาหรับนักศึกษา 

ปริญญาเอก

    33.3.5 ผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

    33.3.6 นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 ของทุกหลักสูตรจะต้องมีผลงาน

วิทยานิพนธ์หรือ ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร (Academic  

Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา และได้รับการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี

รายงานการประชุม (Proceedings) จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีกรรมการภายนอก

มาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) 
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    33.3.7 ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก เมื่อนักศึกษา 

ได้ดำาเนินการตามข้อ 33.3.1 – 33.3.6 ครบถ้วนแล้ว โดยกำาหนดให้วันที่นักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน 

เป็นวันที่สำาเร็จการศึกษา 

   33.4 การดำาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์เพ่ือสำาเร็จการศึกษา สำาหรับนักศึกษาที่ทำาวิทยานิพนธ์ 

ให้ดำาเนินการส่งหลักฐานเอกสารการตีพิมพ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ตามแต่ละกรณีดังนี้

    33.4.1 กรณีบทความได้รับการตีพิมพ์แล้ว นักศึกษาต้องดำาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์

พร้อมสำาเนาหน้าปกและปกในวารสารหรือในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) พร้อม 

หน้าสารบัญที่ระบุชื่อบทความพร้อมบทความฉบับเต็ม และตัวเล่มวิทยานิพนธ์

    33.4.2 กรณียังไม่ได้ตีพิมพ์บทความ แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความแล้ว ให้ส่งหนังสือ

หรือเอกสารที่ตอบรับการตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสำาเนาหน้าปกและปกในวารสาร 

ฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์

   33.5 แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่

    33.5.1 บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสำาเร็จการศึกษา ต้องเป็นบทความที่มีชื่อนักศึกษา 

ผู้ทำาวิทยานิพนธ์ 

    33.5.2 บทความท่ีตีพิมพ์ หรือนำาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อใช้ประกอบ 

การขอสำาเร็จการศึกษาทั้งหมด ต้องเป็นผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือผลการศึกษาทั้งหมด 

    33.5.3 รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของวารสารที่ตีพิมพ์นั้น ๆ 

    33.5.4 บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสำาเร็จการศึกษา ให้มีการดำาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ 

ข้อ 33.6 

   33.6 ไม่มีหนี้สินค้างชำาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 

 ข้อ 34 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจาก 

การใช้ระเบียบนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

   

 (นายกร ทัพพะรังสี) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ประก�ศมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

เรื่อง ก�รทำ�วิทย�นิพนธ์ของนักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ� พ.ศ. 2560

………………………………………………

 โดยอนวุตัใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา วา่ด้วยการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศึกษา 
พ.ศ. 2560 ข้อ 32 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
14/2560 เมือ่วันท่ี 16 ตลุาคม 2560 จงึออกประกาศกำาหนดแนวปฏบิติัและข้ันตอนการทำาวทิยานพินธข์องนกัศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
 ข้อ 1 ประกาศนี้มีผลบังคับให้ใช้ตั้งแต่ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศจำานวน 6 ฉบับ ดังนี้
  2.1 ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เรือ่ง การทำาวิทยานพินธข์องนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
ฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม 2556
  2.2 ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เรือ่ง การทำาวทิยานพินธข์องนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
(ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2556
  2.3 ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา เร่ือง การตีพิมพ์บทความวจัิยของวทิยานิพนธ ์ภาคนพินธ ์
หรือ การค้นคว้าอิสระ เพื่อการสำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555
  2.4 ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เรือ่ง การทำาวทิยานพินธข์องนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560
  2.5 ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เรือ่ง การทำาวิทยานพินธข์องนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
พ.ศ.2560 ฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
  2.6 ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา เรือ่ง การตพีมิพบ์ทความวจิยัของวทิยานพินธ ์ภาคนพินธ ์
หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อสำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555 ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555
 ข้อ 3 การสอบเคา้โครงวทิยานพินธส์ำาหรับนกัศกึษาระดับปริญญามหาบณัฑิตและระดับปริญญาดุษฎบีณัฑติ 
เป็นการสอบวัดความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงลึกที่จำาเป็นในการทำาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษามีความรู้ 
เพียงพอในการทำางานวิจัย
  3.1 คุณสมบัติของผู้ขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
   3.1.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
    3.1.1.1 นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 จะเสนอขอสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ได้ต้องสอบผ่านรายวิชา (Course) มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต หรือชุดวิชา (Module) ไม่น้อยกว่า 
15 หนว่ยกติสำาหรบันักศกึษาปรญิญามหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก1 ให้อยูใ่นเงือ่นไขของคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
ประจำาสาขาวิชา
    3.1.1.2 สำาหรับหลักสูตรที่กำาหนดให้สอบประมวลความรู้  (Comprehensive  
Examination) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
    3.1.1.3 ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์
    3.1.1.4 มีเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์  
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โดยใชโ้ปรแกรมอกัขราวิสทุธิ ์ซึง่อนโุลมใหม้กีารซำา้กนัได้ไมเ่กนิร้อยละ 30 ทัง้นีห้ากเกนิร้อยละ 30 ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิจิ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แต่ไม่ให้เกินร้อยละ 35
    3.1.1.5 ได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว 

    3.1.1.6 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ยื่นขอสอบได้

   3.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

    3.1.2.1 นกัศกึษาระดบัปรญิญาดษุฎบัีณฑติ แบบ 1 จะเสนอขอสอบเคา้โครงวทิยานพินธ์

ได้ จะต้องสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)แล้ว สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

แบบ 2 จะต้องสอบผ่านรายวิชา (Course) หรือ ชุดวิชา (Module) ครบถ้วนตามข้อกำาหนดของหลักสูตรและ 

สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) แล้ว

    3.1.2.2 ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์

    3.1.2.3 มีเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์  

โดยใชโ้ปรแกรมอกัขราวิสทุธิ ์ซึง่อนโุลมใหม้กีารซำา้กนัได้ไมเ่กนิร้อยละ 30 ทัง้นีห้ากเกนิร้อยละ 30 ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิจิ

ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แต่ไม่ให้เกินร้อยละ 35

    3.1.2.4 ได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ/หรือคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว 

    3.1.2.5 ไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานพินธห์ลกั และ/หรอืคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ขอสอบได้

  3.2 ขั้นตอนการยื่นเสนอขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 

ยื่นเอกสารต่อไปนี้ต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการเสนอขอสอบ

   3.2.1 คำาร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

   3.2.2 เค้าโครงวิทยานิพนธ์ซึ่งต้องมีส่วนประกอบและรูปแบบตามที่กำาหนดในคู่มือการเขียน

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่จัดทำาโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใช้ในขณะนั้นและมีการจัดพิมพ์เรียบร้อย 

โดยเคา้โครงวทิยานพินธ ์ตอ้งสง่กอ่นวนัสอบ 10 วนัทำาการ และส่งมอบใหก้บัคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ์

ทุกท่านอ่านก่อนวันสอบ อย่างน้อย 7 วันทำาการ

  3.3 คณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธใ์หบ้ณัฑติวทิยาลัยเปน็ผูเ้สนอแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบ

เค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่ออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำาการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการสอบเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย

   3.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก จำานวน 1 คน เป็นประธานกรรมการสอบ

   3.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จำานวน 1 คน เป็นกรรมการ (ถ้ามี)

   3.3.3 กรรมการบรหิารหลกัสตูร หรอื อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร หรอือาจารยป์ระจำาหลกัสตูร 

ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำานวน  

1 คน เป็นกรรมการ

   3.3.4 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย และ/หรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยานิพนธ์จำานวน 1 คน เป็นกรรมการ

   3.3.5 กรรมการและเลขานุการ จำานวน 1 คน
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    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามข้อ 3.3.3 และข้อ 3.3.4 และกรรมการและเลขานุการ ตามข้อ 

3.3.5 ตอ้งเปน็ผูท้ีอ่ยูใ่นบัญชรีายชือ่ทีบั่ณฑิตวทิยาลยัจดัทำาขึน้ โดยผูท้รงคณุวุฒภิายนอกตอ้งผา่นความเห็นชอบจาก 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติก่อน สำาหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีประวัติเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/

กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์มาก่อน จะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการแต่งตั้งจาก 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติก่อน

  3.4 การดำาเนินการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ดำาเนิน

การจัดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษา โดยพิจารณาจากขอบเขตงานวิจัยให้สอดคล้องกับระยะเวลา 

ในการทำาวิจัย และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

  3.5 ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในการดำาเนินการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยมีขั้นตอน 

ดังต่อไปนี้ 

   3.5.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอขอสอบ ตามข้อ 3.1 พร้อมทั้งตรวจสอบส่วนประกอบ

และรูปแบบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์

   3.5.2 ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

   3.5.3 จัดทำาคำาสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นัดหมายคณะกรรมการ  

และออกหนังสือเชิญ

   3.5.4 สง่เลม่เคา้โครงวทิยานพินธใ์หค้ณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธท์กุทา่นกอ่นวนัสอบ

อย่างน้อย 7 วันทำาการ

   3.5.5 กำาหนดวัน-เวลา และสถานที่สอบ โดยจัดทำาเป็นประกาศ และปิดประกาศไว้ให้ทราบ 

โดยทั่วกัน 

  3.6 การดำาเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้เป็นการสอบแบบเปิด ซ่ึงนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 

สามารถเขา้ร่วมรบัฟงัไดต้ามกำาหนดเวลาและสถานท่ีทีบ่ณัฑติวทิยาลยัได้ระบใุนประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบเคา้โครง

วิทยานิพนธ์และกำาหนดวันสอบ ทั้งนี้การสอบถือว่าเป็นการสอบปากเปล่าระหว่างนักศึกษากับคณะกรรมการสอบ 

เลขานุการคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรับฟังทราบว่า ไม่มีสิทธิ์ซักถามปัญหาใด ๆ 

ขณะที่ดำาเนินการสอบ

  3.7 ในวนัสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์ตอ้งมจีำานวนประธานและกรรมการสอบรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้ามีจำานวนประธานและกรรมการไม่ครบ ให้เลื่อนการสอบในครั้งนั้นออกไป

  3.8 กรณกีรรมการสอบเค้าโครงวทิยานพินธไ์มส่ามารถมาดำาเนนิการสอบไดต้ามกำาหนดใหป้ฏิบัต ิดงันี้

   3.8.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักขออนุมัติเลื่อนการสอบ พร้อมชี้แจงเหตุผลต่อคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชา และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกคำาสั่งเลื่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ออกไปจนกว่าคณะกรรมการ 

ทุกคนจะพร้อมทำาการสอบ

   3.8.2 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเลื่อนการสอบได้ ให้กรรมการสอบผู้นั้น หรืออาจารย์

ทีป่รึกษาวิทยานพินธห์ลกัทำาบนัทกึขอ้ความชีแ้จงสาเหตขุองการทีก่รรมการสอบไมส่ามารถมาทำาการสอบได ้รวมถงึ

สาเหตุที่ไม่สามารถเลื่อนสอบได้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชา ท้ังน้ีกรรมการผู้ขาดสอบต้องแจ้งผลการประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็น 
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ลายลักษณ์อักษรต่อประธานกรรมการสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ

   3.8.3 ในกรณีท่ีมเีหตสุดุวสิยัทีก่รรมการสอบไมส่ามารถมาสอบไดใ้นวนัสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์

ใหก้รรมการสอบผูน้ัน้หรอืประธานกรรมการสอบชีแ้จง้สาเหตุของการทีไ่มส่ามารถมาทำาการสอบได้ต่อคณบดีบณัฑติ

วิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชาและแจ้งผล 

การประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานกรรมการสอบภายใน 3 วันหลังจากวันสอบ  

เพื่อให้คณะกรรมการสอบนำาไปประกอบการตัดสินผลสอบ

  3.9 การตัดสินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เมื่อการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้เสร็จส้ินแล้ว  

ให้คณะกรรมการสอบอภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติตัดสินผลการสอบ โดยผลการประเมิน มีดังนี้

   3.9.1 ผ่าน หมายถึง นักศึกษาได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และสามารถดำาเนินการทำาวิจัยได้

   3.9.2 ผา่นโดยตอ้งแกไ้ข หมายถงึ นกัศกึษาต้องปรับแกไ้ขหวัข้อ และ/หรือเคา้โครงวทิยานพินธ์

ตามมติของคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และจัดส่งให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วันหลังจากวันสอบ

   3.9.3 ไม่ผ่าน หมายถึง นักศึกษาไม่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และต้องยื่นคำาร้องขอสอบใหม ่

โดยนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำาร้องขอสอบใหม่ต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจำาสาขาวิชา การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จส้ินภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบ 

ครั้งแรก นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายในเวลาที่กำาหนด ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  

เว้นแต่มีเหตุอันจำาเป็นและสมควร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชาอาจขยายกำาหนดเวลาต่อไปอีก  

1 ภาคการศึกษาได้ 

  3.10 การเสนอผลสอบ เมื่อคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ดำาเนินการสอบแล้ว ให้ประธาน

คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสนอผลสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 5 วันหลังวันสอบ

  3.11 กำาหนดเวลาในการได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ต้องเป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ ต่อไปนี้

   3.11.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องได้รับอนุมัติภายใน 2 ปีการศึกษา นับแต่ 

ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 

   3.11.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องได้รับอนุมัติภายใน 3 ปีการศึกษา นับแต่ 

ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

 นักศึกษาท่ีไม่ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายในกำาหนดเวลาตามข้อ 3.11.1 หรือ 3.11.2  

ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นและสมควร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชา 

อาจขยายกำาหนดเวลาต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษาได้ 

  3.12 การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ เมื่อนักศึกษาได้ 

สอบผา่นการสอบเคา้โครงวทิยานพินธผ์า่นเปน็ทีเ่รียบรอ้ยแลว้ โดยบณัฑติวทิยาลยัจะจดัทำาประกาศหวัขอ้วิทยานพินธ ์

ชือ่ผูท้ำาวทิยานพินธ์ พรอ้มทัง้รายชือ่อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานพินธห์ลัก และอาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานพินธร่์วม (ถา้มี)

  3.13 การขอเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องหรือเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธห์ลกั หรอืคณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานพินธแ์ละคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำา

สาขาวิชา และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 ข้อ 4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 103

  4.1 การแตง่ตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธ ์ใหจั้ดใหม้อีาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธห์ลักและอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ให้กับนักศึกษาแต่ละคน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชาเป็น 

ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอแต่งตั้ง 

  4.2 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

   4.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

    4.2.1.1 หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ ตอ้งเปน็อาจารยป์ระจำาหลกัสตูรทีม่คีณุวฒุปิรญิญา

เอกหรอืเทยีบเทา่ หรอืขัน้ตำา่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ทีม่ตีำาแหนง่รองศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวชิาการทีไ่มใ่ช่

ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดใน

การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  

1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

     สำาหรบัหลักสูตรทีด่ำาเนนิการขออนมุติั หรือได้ปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสรจ็ภายใน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ให้อนุโลมให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ไม่ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตร  

โดยเป็นอาจารย์ประจำาได้ สำาหรับคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นเช่นเดียวกับวรรค 1

    4.2.1.2 หลกัสตูรปริญญาดุษฎบีณัฑติ ตอ้งเปน็อาจารย์ประจำาหลกัสตูร มคีณุวฒิุปริญญา

เอกหรอืเทยีบเทา่ หรอืขัน้ตำา่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ทีม่ตีำาแหนง่รองศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวชิาการทีไ่มใ่ช่

ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดใน

การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  

1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

     สำาหรบัหลักสูตรทีด่ำาเนนิการขออนมุติั หรือได้ปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสรจ็ภายใน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ให้อนุโลมให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ไม่ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตร  

โดยเป็นอาจารย์ประจำาได้ สำาหรับคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นเช่นเดียวกับวรรค 1

   4.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

    4.2.2.1 หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ ต้องเปน็อาจารยป์ระจำาหรอืผูท้รงคณุวฒุภิายนอก 

โดยต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้

     (1) กรณีเป็นอาจารย์ประจำา ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

     (2) กรณเีปน็ผูท้รงคณุวฒุภิายนอก ต้องมคีณุวฒุปิริญญาเอกหรอืเทยีบเทา่ และ

มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง

หรอืสมัพันธก์บัหวัขอ้วทิยานพินธ์ไมน่อ้ยกวา่ 10 เรือ่ง กรณผีูท้รงคณุวฒุภิายนอกไมม่คีณุวฒุแิละผลงานทางวชิาการ

ตามที่กำาหนดข้างต้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์

กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยการแต่งตั้งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษารับทราบ

     สำาหรบัหลักสูตรทีด่ำาเนนิการขออนมุติั หรือได้ปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสรจ็ภายใน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ให้อนุโลมในเร่ืองจำานวนของผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับ 

การตพีมิพผ์ลงานทางวิชาการท่ีได้รบัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารท่ีมชีือ่อยูใ่นฐานขอ้มลูทีเ่ปน็ท่ียอมรบัในระดบัชาต ิ

ซึ่งอาจมีจำานวนไม่ถึงตามที่กำาหนดในวรรค 1 ข้อ (2) ก็ได้ แต่ให้มีคุณสมบัติอื่น ๆ  เช่นเดียวกับที่ปรากฏในความข้างต้น



คู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561104

    4.2.2.2 หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ต้องเปน็อาจารยป์ระจำา หรอืผูท้รงคณุวฒุภิายนอก 

โดยต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้

     (1) กรณีเป็นอาจารย์ประจำา ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

     (2) กรณีเปน็ผูท้รงคณุวฒุภิายนอก ต้องมคีณุวฒุปิริญญาเอกหรอืเทยีบเทา่ และ

มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  

ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการตามที่กำาหนดข้างต้น จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรง 

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยการแต่งตั้งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

     สำาหรบัหลักสูตรทีด่ำาเนนิการขออนมุติั หรือได้ปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จภายใน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ให้อนุโลมในเรื่องจำานวนของผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับ 

การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ ซึ่งอาจมีจำานวนไม่ถึงตามที่กำาหนดในวรรค 1 ข้อ (2) ก็ได้ แต่ให้มีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่นเดียวกับที่ปรากฏ

ในความข้างต้น

  4.3 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

   4.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

    4.3.1.1 รบัผดิชอบและควบคุมการทำาวทิยานพินธข์องนกัศกึษาใหส้อดคล้องกบัเคา้โครง

วิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านและคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้รายงานผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว

    4.3.1.2 เสนอชื่อผู้ทำาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

    4.3.1.3 ให้คำาแนะนำาและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด 

และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

    4.3.1.4 ให้คำาแนะนำาและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ทุก 

ภาคการศึกษาจนกว่าการทำาวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ

    4.3.1.5 ติดตามการดำาเนินการวิจัยของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนงานและรับผิดชอบ

ประเมินผลการทำาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทำาวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ

    4.3.1.6 ให้ความเห็นชอบในการขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

    4.3.1.7 ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

    4.3.1.8 เป็นผู้ดูแลตรวจความมีมาตรฐานของการทำาวิทยานิพนธ์ก่อนส่งมอบเล่ม

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่คณะกรรมการสอบตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด

   4.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

    4.3.2.1 ร่วมรับผิดชอบและควบคุมการทำาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ

เค้าโครงวทิยานิพนธท์ีส่อบผา่นและคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธไ์ดร้ายงานผลการสอบตอ่บณัฑติวทิยาลยัแล้ว

    4.3.2.2 ร่วมให้คำาแนะนำาและร่วมเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด และ

วิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
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    4.3.2.3 ร่วมให้คำาแนะนำาและร่วมเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์และ 

การใช้ภาษา

    4.3.2.4 ร่วมติดตามการดำาเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานและร่วมประเมินผล 

การทำาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทำาวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ

    4.3.2.5 อาจร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ และต้องเข้าร่วมในการสอบ

ป้องกันวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง

  4.4 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

   4.4.1 กรณอีาจารยป์ระจำาหลกัสตูรทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ และมผีลงานทางวชิาการ

ตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

รวมได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา

   4.4.2 กรณีอาจารย์ประจำาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำารงตำาแหน่ง 

ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป

และมีผลงานทางวชิาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติ และ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต รวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา

   4.4.3 กรณีอาจารย์ประจำาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำารงตำาแหน่ง 

ทางวิชาการระดับศาสตราจารย์และมีความจำาเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจำานวนท่ีกำาหนดให้เสนอต่อ 

สภามหาวทิยาลยัพจิารณา แตท่ัง้นีต้อ้งไมเ่กนิ 15 คนตอ่ภาคการศกึษา หากมคีวามจำาเปน็ตอ้งดแูลนกัศกึษามากกวา่ 

15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี

   4.4.4 ในกรณีท่ีอาจารย์ประจำาหลักสูตรเป็นทั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  

ให้คิดสัดส่วนจำานวนนักศึกษาที่ทำาวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจำานวนนักศึกษาที่ทำาการค้นคว้าอิสระ 3 คน  

ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สำาเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

   สำาหรับหลักสูตรที่ดำาเนินการขออนุมัติ หรือได้ปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จภายในวันที่ 11 

พฤษภาคม 2559 ใหอ้นโุลมใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาวทิยานพินธส์ามารถเปน็อาจารยป์ระจำาได ้โดยตอ้งมคีณุวฒิุปรญิญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา โดยอาจารย์ประจำา  

1 คน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

รวมกันได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจำาที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน และ

มีความประสงค์จะใหอ้าจารยผ์ูน้ัน้เปน็อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธใ์หก้บันกัศกึษามากกวา่ 5 คน แตท่ัง้นีต้อ้งไม่เกิน 

10 คน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำาเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำานวยการ 

บัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และแจ้งต่อสำานักานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อทราบ

  4.5 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชา และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี 

บัณฑิตวิทยาลัย

  4.6 องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ให้มีเนื้อหาที่เป็นไปตามเกณฑ์และระเบียบวิธีวิจัย
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 ข้อ 5 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

  5.1 คุณสมบัติของนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

   5.1.1 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

    5.1.1.1 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำาหรับ

นักศึกษาหลักสูตรที่กำาหนดให้สอบประมวลความรู้

    5.1.1.2 ได้รับอนุมัติผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็น “ผ่าน”

    5.1.1.3 สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามจำานวนหน่วยกิตที่กำาหนด และได้แต้มเฉลี่ย

สะสมตลอดหลักสูตรไม่ตำ่ากว่า 3.00 สำาหรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2

    5.1.1.4 ทำาวทิยานพินธเ์สร็จสมบรูณเ์ปน็รูปเล่ม โดยวทิยานพินธต้์องมีเนือ้หางานวจิยัมี

คุณภาพเพียงพอ มีการดำาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย มีบทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีส่วนประกอบ

และรูปแบบการจัดทำาตรงตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำาหนดในคู่มือการทำาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

ที่จัดทำาโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใช้ในขณะนั้น 

    5.1.1.5 ผา่นการตรวจสอบการคดัลอกผลงานวทิยานิพนธ ์โดยใชโ้ปรแกรมอกัขราวสิทุธิ ์

ซึ่งอนุโลมให้มีการซ้ำากันได้ ไม่เกินร้อยละ 30 ทั้งนี้หากเกินร้อยละ 30 ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก แต่ไม่ให้เกินร้อยละ 35

    5.1.1.6 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย

กำาหนด

    5.1.1.7 สอบผา่นความรู้คอมพิวเตอร์ตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ทีบ่ณัฑิตวิทยาลัยกำาหนด

    5.1.1.8 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/คณะกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ทำาการสอบ

   5.1.2 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

    5.1.2.1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

    5.1.2.2 ได้รับอนุมัติผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็น “ผ่าน”

    5.1.2.3 สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามจำานวนหน่วยกิตที่กำาหนด และได้แต้มเฉลี่ย

สะสมตลอดหลักสูตรไม่ตำ่ากว่า 3.00 สำาหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2

    5.1.2.4 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้ทำาการสอบ

    5.1.2.5 ทำาวทิยานพินธเ์สร็จสมบรูณเ์ปน็รูปเล่ม โดยวทิยานพินธต้์องมีเนือ้หางานวจิยัมี

คุณภาพเพียงพอ มีการดำาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย มีบทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีส่วนประกอบ

และรปูแบบการจดัทำาตรงตามรปูแบบทีบ่ณัฑติวทิยาลยักำาหนดในคูม่อืการทำาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระท่ีจัด

ทำาโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใช้ในขณะนั้น 

    5.1.2.6 ผา่นการตรวจสอบการคดัลอกผลงานวทิยานิพนธ ์โดยใชโ้ปรแกรมอกัขราวสิทุธิ ์

ซึ่งอนุโลมให้มีการซ้ำากันได้ ไม่เกินร้อยละ 30 ทั้งนี้หากเกินร้อยละ 30 ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก แต่ไม่ให้เกินร้อยละ 35

    5.1.2.7 สอบผา่นความรูภ้าษาองักฤษ หรอืผา่นการเทยีบความรูภ้าษาองักฤษตามเง่ือนไข

และหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด
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    5.1.2.8 สอบผา่นความรู้คอมพิวเตอร์ตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ทีบ่ณัฑิตวิทยาลัยกำาหนด

    5.1.2.9 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/คณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ทำาการสอบ

  5.2 การยืน่เรือ่งขอสอบป้องกนัวทิยานพินธ ์ใหน้กัศกึษาทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 5.1 ทีป่ระสงค์

จะขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์จะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้ต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการเสนอขอสอบ

   5.2.1 คำาร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

   5.2.2 เล่มวิทยานิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งต้องมีส่วนประกอบและรูปแบบตามที่กำาหนดในคู่มือ

การทำาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระท่ีจดัทำาโดยบณัฑติวทิยาลยัทีบ่งัคบัใชใ้นขณะนัน้และมกีารจดัพมิพเ์รยีบรอ้ย

โดยต้องส่งก่อนวันสอบ 10 วันทำาการ และส่งมอบให้กับคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ทุกท่านอ่าน 

ก่อนวันสอบ อย่างน้อย 7 วันทำาการ

  5.3 ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรจดัสง่รายช่ือนักศึกษาท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นในการขอสอบ

ป้องกันวิทยานิพนธ์ ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอให้ดำาเนินการจัดสอบ

  5.4 คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

   5.4.1 จำานวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

    ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

โดยให้มีจำานวนไม่น้อยกว่า 4 คนและมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

    5.4.1.1 ประธานกรรมการ 1 คน แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยการเสนอจาก

บัณฑิตวิทยาลัย

    5.4.1.2 อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานพินธห์ลัก และ/หรืออาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานพินธร์ว่ม 

เป็นกรรมการ 

    5.4.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง

กับวิทยานิพนธ์ จำานวน 1 คน เป็นกรรมการ โดยได้รับการเสนอจากบัณฑิตวิทยาลัย

    5.4.1.4 กรรมการและเลขานุการ จำานวน 1 คน

    ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 5.4.1.1 และ 5.4.1.3 และกรรมการและเลขานุการ ตามข้อ 5.4.1.4 

ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำาขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องผ่านความเห็นชอบจาก 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติก่อน 

   5.4.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

    5.4.2.1 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

     (1) กรณอีาจารยป์ระจำาหลกัสตูร ตอ้งมคีณุวฒิุปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอื

ขัน้ตำา่ปริญญาโทหรอืเทยีบเทา่ทีม่ตีำาแหนง่รองศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวชิาการทีไ่มใ่ชส่ว่นหนึง่ของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น 

ผลงานวิจัย

     (2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ 

มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
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หรอืสมัพนัธก์บัหัวข้อวทิยานพินธ ์ไม่นอ้ยกวา่ 10 เรือ่ง กรณผีูท้รงคณุวฒุภิายนอกไมม่คีณุวฒิุและผลงานทางวชิาการ

ตามที่กำาหนดข้างต้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์

กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยการแต่งตั้งต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษารับทราบ

     สำาหรบัหลักสูตรทีด่ำาเนนิการขออนมุติั หรือได้ปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จภายใน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ให้อนุโลมในเรื่องจำานวนของผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับ 

การตพีมิพผ์ลงานทางวิชาการท่ีได้รบัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารท่ีมชีือ่อยูใ่นฐานข้อมลูทีเ่ปน็ท่ียอมรบัในระดับชาต ิ

ซึ่งอาจมีจำานวนไม่ถึงตามที่กำาหนดในวรรค 1 ก็ได้ แต่ให้มีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่นเดียวกับที่ปรากฏในความข้างต้น

    5.4.2.2 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

     (1) กรณอีาจารยป์ระจำาหลกัสตูร ตอ้งมคีณุวฒิุปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอื

ขัน้ตำา่ปริญญาโทหรอืเทยีบเทา่ทีม่ตีำาแหนง่รองศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวชิาการทีไ่มใ่ชส่ว่นหนึง่ของการศกึษา

เพือ่รบัปรญิญา และเปน็ผลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการเผยแพรต่ามหลกัเกณฑท่ี์กำาหนดในการพจิารณาแตง่ตัง้ใหบ้คุคล

ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

     (2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ 

มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  

ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิและผลงาน 

ทางวิชาการตามท่ีกำาหนดข้างต้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับ  

ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยการแต่งตั้งต้องผ่านความเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

     สำาหรบัหลักสูตรทีด่ำาเนนิการขออนมุติั หรือได้ปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จภายใน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ให้อนุโลมในเรื่องจำานวนของผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับ 

การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ ซึ่งอาจมีจำานวนไม่ถึงตามที่กำาหนดในวรรค 1 ข้อ (2) ก็ได้ แต่ให้มีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่นเดียวกับที่ปรากฏ

ในความข้างต้น

     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

ซึง่ยงัไมเ่คยมปีระวัตเิป็นกรรมการสอบป้องกนัวทิยานพินธม์ากอ่นให้คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรประจำาสาขาวชิา

เสนอศักยภาพมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

คุณสมบัติ

   5.4.3 หน้าที่ของคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

    5.4.3.1 หน้าที่ประธานกรรมการสอบ

     (1) กำากบัและดำาเนินการสอบปอ้งกนัวิทยานพินธใ์หเ้ปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย

     (2) พิจารณาความสามารถในการทำาวิจัยของนักศึกษา ความรอบรู้ในเนื้อหา

เกี่ยวกับเรื่องที่ทำาวิจัย ความสามารถในการนำาเสนอผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและ 

ไหวพริบในการตอบคำาถาม

    5.4.3.2 หน้าที่ของกรรมการสอบ ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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     (1) พิจารณาความสามารถในการทำาวิจัยของนักศึกษา ความรอบรู้ในเนื้อหา 

ที่เก่ียวกับเรื่องที่ทำาวิจัย ความสามารถในการนำาเสนอผลงานท้ังด้านการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและ 

ไหวพริบในการตอบคำาถาม

     (2) ติดตามดูแลการแก้ไขเนื้อหา รูปเล่ม และแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ 

ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

    5.4.3.3 หน้าที่ของกรรมการสอบ

     พิจารณาความสามารถในการทำาวิจัยของนักศึกษา ความรอบรู้ในเนื้อหาที่ 

เกี่ยวกับเรื่องที่ทำาวิจัย ความสามารถในการนำาเสนอผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและ 

ไหวพริบในการตอบคำาถาม

    5.4.3.4 หน้าที่ของกรรมการและเลขานุการ

     (1) พิจารณาความสามารถในการทำาวจัิยของนกัศกึษา ความรอบรู้ในเนือ้หาที่

เกี่ยวกับเรื่องที่ทำาวิจัย ความสามารถในการนำาเสนอผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและ 

ไหวพริบในการตอบคำาถาม

     (2) ดำาเนินรายการและแนะนำาคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

     (3) สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

     (4) แจ้งผลการสอบต่อนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้นักศึกษาลงนาม

รับทราบทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ

     (5) ส่งผลการสอบต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 5 วัน นับจากวันสอบ

  5.5 ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัเปน็ผูร้บัผดิชอบในการดำาเนนิการจดัสอบปอ้งกนัวทิยานพินธ ์โดยใหมี้ขัน้ตอน 

ดังต่อไปนี้

   5.5.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาตามข้อ 5.1 และเอกสารหลักฐานตามข้อ 5.2 ก่อนจะ

จัดทำาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และกำาหนดวันสอบ

   5.5.2 ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

   5.5.3 จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นัดหมายคณะกรรมการ และ

ออกหนังสือเชิญ

   5.5.4 ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ทุกท่านก่อนวันสอบ 

อย่างน้อย 7 วันทำาการ

   5.5.5 กำาหนดวันสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยจัดทำาเป็นประกาศ และปิดประกาศไว้ให้ทราบ

โดยทั่วกัน 

  5.6 กำาหนดระยะเวลาในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิตควรใช้เวลาไม่เกิน  

3 ชั่วโมง สำาหรับระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตอาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

  5.7 กำาหนดให้คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ชุดเดียวกัน สามารถทำาการสอบนักศึกษาได้ 

ไม่เกิน 3 คน สำาหรบันกัศกึษาระดับปรญิญามหาบณัฑติ และไมเ่กนิ 2 คน สำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาดษุฎบัีณฑติ

  5.8 การดำาเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้เป็นการสอบแบบเปิด ซึ่งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 

สามารถเขา้รว่มรบัฟงัไดต้ามกำาหนดเวลาและสถานทีท่ีบ่ณัฑิตวทิยาลัยได้ระบใุนประกาศรายชือ่ผู้มสิีทธิส์อบป้องกัน
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วิทยานิพนธ์และกำาหนดวันสอบ ทั้งนี้การสอบถือว่าเป็นการสอบปากเปล่าระหว่างนักศึกษากับคณะกรรมการสอบ 

เลขานุการคณะกรรมการสอบจะต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรับฟังทราบว่า ไม่มีสิทธิ์ซักถามปัญหาใด ๆ ขณะที่ดำาเนินการสอบ

  5.9 กรณกีรรมการสอบปอ้งกนัวทิยานพินธไ์ม่สามารถมาดำาเนนิการสอบไดต้ามกำาหนด ใหป้ฏบิติั ดงันี้

   5.9.1 ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกคำาสั่งเลื่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ออกไปจนกว่า 

คณะกรรมการทกุคนจะพรอ้มทำาการสอบ โดยกรรมการทีเ่ปน็อาจารยภ์ายในมหาวทิยาลัยจะต้องทำาบนัทกึขอ้ความ

ชี้แจงสาเหตุของการที่ไม่สามารถมาทำาการสอบได้ตามวัน-เวลาที่กำาหนด 

   5.9.2 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเลื่อนการสอบได้ 

    5.9.2.1 ในกรณีกรรมการที่เป็นอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ให้กรรมการสอบผู้นั้นทำา

บันทึกข้อความชี้แจงสาเหตุของการท่ีไม่สามารถมาทำาการสอบได้ รวมถึงสาเหตุที่ไม่สามารถเลื่อนสอบได้เป็น 

ลายลักษณ์อักษรต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชา ทั้งนี้

กรรมการผู้ขาดสอบต้องแจ้งผลการประเมินต่อประธานกรรมการสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ

    5.9.2.2 ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายช่ือ

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใหม่จากบัญชีรายชื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำาขึ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

   5.9.3 ในกรณทีีม่เีหตสุดุวสิยัท่ีกรรมการสอบไมส่ามารถมาสอบได้ในวนัสอบปอ้งกนัวทิยานพินธ ์

กรรมการสอบผูน้ัน้หรือประธานกรรมการสอบตอ้งชีแ้จง้สาเหตขุองการทีไ่มส่ามารถมาทำาการสอบไดต้อ่คณบดบีณัฑติ

วิทยาลัยโดยผ่านทางประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชา และแจ้งผลการประเมิน เพ่ือนำาไป

ประกอบการตัดสินผลสอบ

  5.10 การตัดสินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

   เมื่อการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้เสร็จส้ินแล้ว ให้คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

อภปิรายแสดงความคดิเหน็และลงมตติดัสนิผลการสอบ โดยใหป้ระธานและกรรมการสอบมเีสยีงคนละ 1 เสยีง ยกเวน้

กรณีของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้นับรวมกันเป็น 1 เสียง โดยให้

ถอืเสยีงขา้งมากเปน็เกณฑใ์นการวนิจิฉยั ในกรณทีีม่คีะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานกรรมการสอบเปน็ผูว้นิจิฉยัชีข้าด 

โดยผลการประเมินมีดังต่อไปนี้

   5.10.1 “ผา่น” หมายถึง การทีน่กัศกึษาสามารถแสดงผลรายงานวทิยานพินธแ์ละตอบขอ้ซกัถาม

ได้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสำาคัญ นักศึกษาสามารถจัดทำาเล่ม

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ทันที

   5.10.2 “ผา่นแบบมเีงือ่นไข” หมายถงึ การท่ีนักศึกษายงัไมส่ามารถแสดงผลรายงานวทิยานพินธ์

หรอืตอบขอ้ซกัถามให้เป็นทีพ่อใจของคณะกรรมการสอบได้อยา่งสมบรูณ์ คณะกรรมการสอบมคีวามเหน็ว่า ควรใหแ้กไ้ข

หรอืเพิม่เตมิสาระสำาคญั หรอืวธิกีารเรยีบเรยีงวทิยานพินธ ์ตามทีค่ณะกรรมการสอบเสนอแนะไวเ้ปน็ลายลกัษณอ์กัษร

   5.10.3 “ไม่ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลรายงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นที่

พอใจของคณะกรรมการสอบ และ/หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบได้ ซึ่งเป็นการแสดงว่า 

นักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของวิทยานิพนธ์ และ/หรือวิธีการทำาวิจัยที่ตนได้ทำา

  5.11 กรณีที่นักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่า สอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น 

โดยเลขานุการคณะกรรมการสอบตอ้งรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบ ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัทราบภายใน 

5 วันหลังวันสอบ



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 111

  5.12 กรณนีกัศกึษาไมส่ามารถมาเขา้สอบไดต้ามกำาหนดเวลา เนือ่งจากมเีหตสุดุวสิยัใหน้กัศกึษาผูน้ัน้

ทำาบันทึกชี้แจงเหตุผลต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และประธานหลักสูตร 

และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้มีอำานาจในการอนุญาตให้มีการจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ครั้งใหม่ ในกรณีที่

นักศึกษามีเหตุผลที่สมควร

  5.13 การรายงานผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

   5.13.1 กรณีสอบผ่าน ให้เลขานุการคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบต่อนักศึกษาเป็น 

ลายลักษณ์อักษร โดยให้นักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ และรายงานผลการสอบตามแบบ

รายงานผลการสอบต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน 5 วันนับจากวันสอบ

   5.13.2 กรณีสอบผ่านแบบมีเง่ือนไข ให้เลขานุการคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบต่อ

นกัศกึษาเปน็ลายลกัษณ์อักษรพรอ้มสรปุประเดน็การแกไ้ข โดยใหน้กัศกึษาลงนามรบัทราบทนัทภีายหลงัสรุปผลสอบ

ในวนัสอบ และรายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบตอ่คณบดบีณัฑติวทิยาลยัทราบภายใน 5 วนันบัจาก

วันสอบ

   5.13.3 กรณีสอบไม่ผ่าน ให้เลขานุการคณะกรรมการสอบสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณา 

ไมผ่่าน โดยทำาเปน็ลายลกัษณอ์กัษร และให้นกัศกึษาลงนามรับทราบทนัทภีายหลังสรุปผลสอบในวนัสอบ และรายงาน

ผลการสอบตามแบบรายงานการสอบต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน 5 วันนับจากวันสอบ

   5.13.4 กรณีนกัศกึษาขาดสอบโดยไมม่เีหตุสดุวสิยัและได้รบัผลการสอบ “ไมผ่า่น” ให้เลขานกุาร

คณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน 5 วัน 

นับจากวันสอบ 

  5.14 การดำาเนินการภายหลังรับทราบผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

   5.14.1 นักศึกษาที่ได้รับการประเมินให้สอบผ่าน ให้จัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหลักฐานการตีพิมพ์/เผยแพร่บทความวิจัยตามรายละเอียด 

ในข้อ 5.16 ต่อบัณฑิตวิทยาลัย

   5.14.2 นกัศกึษาทีส่อบผ่านแบบมเีง่ือนไข ต้องดำาเนนิการแกไ้ขวทิยานพินธต์ามขอ้แนะนำาของ

คณะกรรมการสอบภายใน 30 วันนับจากวันสอบ และเมื่อนักศึกษาได้ดำาเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยจนเป็นที่พอใจ

ของคณะกรรมการสอบแล้ว จึงถือว่านักศึกษาได้รับการประเมินผลการสอบ “ผ่าน”

   ในกรณทีีน่กัศกึษาทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามขอ้แนะนำาของคณะกรรมการสอบไดภ้ายในระยะเวลา

ที่กำาหนด นักศึกษาสามารถขออนุมัติขยายเวลาการแก้ไขวิทยานิพนธ์ พร้อมแจ้งเหตุผลต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยผ่านประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรประจำาสาขาวชิา โดยตอ้งดำาเนนิการขออนมุตัขิยายเวลากอ่นจะครบ

กำาหนดการส่งผลการแก้ไขอย่างน้อย 10 วัน หากนักศึกษาไม่ดำาเนินการขออนุมัติขยายเวลาภายในเวลาที่กำาหนดให้

ถือผลการสอบถูกปรับเป็น “ตก”

   ในกรณชีว่งเวลาทีข่ออนมุติัขยายเวลาเปน็ชว่งเวลาทีต่่อเนือ่งกบัวนัเปดิเรียนของภาคการศึกษา

ปกติถัดไป นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ภายในกำาหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้น 

จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

   5.14.3 นักศึกษาที่ได้รับการตัดสินผลการสอบ “ไม่ผ่าน” สามารถขอสอบแก้ตัวได้อีกเพียง  

1 ครั้ง ภายในเวลา 6 เดือน ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องชำาระค่าธรรมเนียมการสอบแก้ตัวตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านครั้งที่ 2 ให้ถือว่านักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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  5.15 การประเมินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

   5.15.1 การประเมินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย การประเมินผลรายงาน

วิทยานิพนธ์มีค่าคะแนนการประเมินร้อยละ 70 ของคะแนนการประเมินทั้งหมด และการนำาเสนอและตอบคำาถาม

ในวันสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ มีค่าคะแนนการประเมินร้อยละ 30 ของคะแนนการประเมินทั้งหมด

   5.15.2 เกณฑ์การประเมินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

    คะแนน 88-100 ระดับการประเมิน คือ Excellent (EX)

       หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดียอดเยี่ยม

    คะแนน 74-87 ระดับการประเมิน คือ Good (G)

       หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดี

    คะแนน 60-73 ระดับการประเมิน คือ Pass (P)

       หมายความว่า ผลการประเมินขั้นผ่าน

    คะแนนตำ่ากว่า 60 ระดับการประเมิน คือ Failure (F)

       หมายความว่า ผลการประเมินไม่ผ่าน

   5.15.3 กรณีที่ยังไม่มีการวัดและประเมินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เนื่องจากการวิจัย 

อยู่ในระหว่างดำาเนินการ ให้ระบุการประเมินผลเป็นอักษร “T”

  5.16 การตีพิมพ์/เผยแพร่บทความวิจัย

   5.16.1 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

    5.16.1.1 แผน ก แบบ ก1

    ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ การตีพิมพ์ หรือได้รับ 

การยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาติ หรอื ระดบันานาชาตทิีม่คีณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการสำาหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ โดยจะตอ้งอยูใ่นฐานขอ้มูล

ในระดับไม่ตำ่ากว่าฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 2 และวารสารดังกล่าวต้องไม่อยู่ใน 

Beall’s List

    5.16.1.2 แผน ก แบบ ก2 

    ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับ 

การยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิหรอื ระดบันานาชาตทิีม่คีณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการสำาหรบัการเผยแพรผ่ลงาน ทางวชิาการ โดยจะต้องอยูใ่นฐานขอ้มลู

ในระดับไม่ตำ่ากว่าฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 2 และวารสารดังกล่าวต้องไม่อยู่ใน 

Beall’s List

   5.16.2 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

    5.16.2.1 แบบ 1

    ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ การตีพิมพ์หรือได้รับ 

การยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิหรอื ระดบันานาชาตทิีม่คีณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการสำาหรบัการเผยแพรผ่ลงาน ทางวชิาการ โดยจะต้องอยูใ่นฐานขอ้มลู

ในระดับไม่ตำ่ากว่าฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 และวารสารดังกล่าวต้องไม่อยู่ใน 

Beall’s List จำานวน 2 เรื่อง
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    สำาหรับหลักสูตรท่ีดำาเนินการขออนุมัติ หรือได้ปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จภายในวันที่ 

11 พฤษภาคม 2559 ให้มีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ การตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ โดยจะต้องอยู่ในฐานข้อมูล 

ในระดับไม่ตำ่ากว่าฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 และวารสารดังกล่าวต้องไม่อยู่ใน 

Beall’s List จำานวน 1 เรื่อง

    5.16.2.2 แบบ 2 

    ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ การตีพิมพ์หรือได้รับ 

การยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิหรอื ระดบันานาชาตทิีม่คีณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการสำาหรบัการเผยแพรผ่ลงาน ทางวชิาการ โดยจะต้องอยูใ่นฐานขอ้มลู

ในระดับไม่ตำ่ากว่าฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 และวารสารดังกล่าวต้องไม่อยู่ใน 

Beall’s List จำานวน 1 เรื่อง

  5.17 การดำาเนินการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

เพื่อสำาเร็จการศึกษา

   นักศึกษาที่ได้รับผลการประเมินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ “ผ่าน”จากคณะกรรมการสอบ

ป้องกันวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ให้ดำาเนินการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัยต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้

   5.17.1 การส่งเล่มวิทยานิพนธ์

    5.17.1.1 ให้นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่เข้าปกจำานวน 1 เล่ม  

พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการสะกดคำา

    5.17.1.2 เมื่อเล่มวิทยานิพนธ์ได้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ 

คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่เข้าปกจำานวน 1 เล่ม 

ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการพิมพ์ พร้อมทั้งแนบบทคัดย่อภาษาอังกฤษเพื่อที่ 

บัณฑิตวิทยาลัยจะได้ส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษที่ใช้ใน 

การเขียนบทคัดย่อ

    5.17.1.3 เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยรับรองความถูกต้องของรูปแบบวิทยานิพนธ์ และ 

ผูท้รงคุณวุฒไิดต้รวจสอบและรบัรองความถกูตอ้งของบทคดัยอ่ภาษาองักฤษแลว้ ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัแจง้ใหน้กัศึกษา

ทราบเพื่อนักศึกษาจะได้ดำาเนินการยื่นขอสำาเร็จการศึกษาตามลำาดับขั้น

    5.17.1.4 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้สำาเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  

ให้นักศึกษาดำาเนินการเข้าเล่มเย็บปกตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย จำานวน 8 เล่ม พร้อมบทคัดย่อภาษาไทย

และภาษาอังกฤษและแผน่บนัทกึขอ้มลู (CD-ROM) สง่ตอ่บณัฑติวทิยาลยัภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัการรบัรอง

ความถูกต้องของรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์และความถูกต้องของบทคัดย่อ 

    หากนักศกึษาไมส่ามารถดำาเนนิการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ำาหนด ใหถ้อืวา่เป็นการดำาเนนิการ

ล่าช้า นักศึกษาต้องชำาระค่าปรับสำาหรับการล่าช้านี้ตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด ทั้งนี้การล่าช้าต้องไม่เกิน  

60 วัน หลงัจากวนัครบกำาหนดสง่ จากลา่ชา้กวา่กำาหนดเวลานี ้ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัยกเลกิผลการสอบปอ้งกนัวทิยานพินธ์



คู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561114

ของนกัศึกษา หากนกัศกึษายงัตอ้งการสำาเรจ็การศึกษา นกัศกึษาต้องลงทะเบยีนวทิยานพินธ์ใหม ่ภายใตห้วัข้อเรือ่งใหม ่

และต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่

   5.17.2 การส่งเอกสารการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย 

    5.17.2.1 กรณีบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์แล้ว ให้นักศึกษาส่งสำาเนาของบทความวิจัย

ฉบับสมบรูณท์ีต่พีมิพใ์นวารสารวิชาการ พรอ้มสำาเนาหนา้ปกนอก หนา้ปกใน และสารบัญของวารสารต่อบณัฑิตวิทยาลยั

    5.17.2.2 กรณีท่ีบทความวิจัยยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์  

ให้นักศึกษาส่งหนังสือหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงการตอบรับการตีพิมพ์ พร้อมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ส่งไป 

ตีพิมพ์ พร้อมทั้งสำาเนาหน้าปกหน้าและหน้าปกในของวารสารที่ตอบรับให้ตีพิมพ์ฉบับล่าสุด 

   5.17.3 แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์  

เพื่อประกอบการขอสำาเร็จการศึกษา

    5.17.3.1 บทความวิจัยต้องมีชื่อนักศึกษาผู้ทำาวิทยานิพนธ์ปรากฏเป็นชื่อแรก

    5.17.3.2 บทความวิจัยต้องเป็นการนำาเสนอผลงานวิจัยที่มาจากวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 

หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ก็ได้

    5.17.3.3 รปูแบบการตีพิมพ์บทความวจัิยใหเ้ปน็ไปตามข้อกำาหนดของวารสารวชิาการ

   5.17.4 มาตรฐานวิทยานิพนธ์

    5.17.4.1 รูปแบบการพิมพ์ แบบตัวอักษร (Font) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ใช้ใน

การพิมพ์เล่มวิทยานิพนธ์ และบทคัดย่อ ตลอดจนที่บันทึกในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ให้เป็นไปตามคู่มือ 

การทำาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย

    5.17.4.2 ปกนอกของวิทยานิพนธ์ต้องเป็นปกแข็ง สำาหรับวิทยานิพนธ์ระดับ 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้ใช้ปกสีดำา และสำาหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตให้ใช้ปกสีนำ้าเงิน

    5.17.4.3 สัญลักษณ์ ข้อความ และตัวอักษรของปกหน้า ปกใน และสันปก ให้เป็นไป

ตามคู่มือการทำาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ให้อธิการบดีมีอำานาจวินิจฉัยสั่งการ คำาวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ขั้นตอนก�รสอบวิทย�นิพนธ์

เริ่มต้น

A

นักศึกษายื่นเสนอขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์

นักศึกษาจัดทำาเค้าโครงวิทยานิพนธ์

นักศึกษาได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก                  
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

โดยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาให้           
ความเห็นชอบและเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอแต่งตั้ง

บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนดวัน-เวลา และสถานที่สอบ 
โดยจัดทำาเป็นประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ นัดหมายกรรมการ และออกหนังสือเชิญ พร้อมส่ง
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้กับกรรมการก่อนวันสอบอย่างน้อย 7 วัน

คุณสมบัติของนักศึกษ� : นักศึกษ�ระดับปริญญ�โท
l สำาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ต้องสอบผ่านรายวิชา
 มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต หรือชุดวิชาไม่น้อยกว่า
 15 หน่วยกิต สำาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก1
 ให้อยู่ในเงื่อนไขของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
l มีเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการตรวจสอบคัดลอกผลงาน 
l สอบผ่านการสอบประมวลความรู้
 (สำาหรับหลักสูตรที่กำาหนดให้สอบประมวลความรู้)
l ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์
l ได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

นักศึกษ�ระดับปริญญ�เอก
l สำาหรับนักศึกษาแบบ 1 ต้องสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ
 สำาหรับนักศึกษาแบบ 2 ต้องสอบผ่านรายวิชา
 หรือชุดวิชา ครบถ้วน
l มีเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการตรวจสอบคัดลอกผลงาน
l ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์
l ได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ/หรือ
 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เอกส�รที่ต้องใช้
l คำาร้องขอสอบ
l เค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
 (อนุโลมให้มีการซำ้าได้ ไม่เกินร้อยละ 30 หากเกินร้อยละ 30
 ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 แต่ไม่ให้เกินร้อยละ 35)
 (ต้องส่งก่อนวันสอบอย่างน้อย 10 วันทำาการ)

นักศึกษาเข้าสอบ

เค้าโครงวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติ
ของนักศึกษา และเอกสาร

กรณีสอบไม่ผ่าน นักศึกษามีสิทธ์ิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง 
โดยการสอบแกต้วัตอ้งสอบใหเ้สร็จสิน้ภายใน 2 ภาคการศกึษา 
นับจากการสอบครั้งแรกนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบ
เคา้โครงวทิยานพินธ์ภายในเวลาทีก่ำาหนด ใหพ้น้สภาพการเปน็
นักศึกษา เว้นแต่มีเหตุอันจำาเป็นและสมควร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชาอาจขยายกำาหนดเวลาต่อไป
อีก 1 ภาคการศึกษาได้

ไม่ผ่าน

ผ่าน ผ่านแบบมีเงื่อนไข
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A

B

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
โดยจัดทำาประกาศหัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทำาวิทยานิพนธ์                   

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และร่วม (ถ้ามี)

นักศึกษาดำาเนินการทำาวิทยานิพนธ์

นักศึกษายื่นเรื่องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดย
ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/กรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดส่งรายชื่อนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้ดำาเนินการจัดสอบ

บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนดวัน-เวลา และสถานที่สอบ 
โดยจัดทำาเป็นประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ นัดหมายกรรมการ และออกหนังสือเชิญ พร้อมส่งเล่ม

วิทยานิพนธ์ให้กับกรรมการ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 7 วัน

คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
แจ้งผลสอบต่อนักศึกษาและ

เสนอผลสอบต่อบัณฑิต ภายใน 5 วัน

คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
แจ้งผลสอบต่อนักศึกษาและ            

เสนอผลสอบต่อบัณฑิต ภายใน 5 วัน

นักศึกษาดำาเนินการแก้ไข
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามคำาแนะนำา

ของคณะกรรมการสอบ
ภายใน ๓๐ วันนับจากวันสอบ 
เมื่อการแก้ไขเป็นที่พอใจของ

คณะกรรมการสอบแล้ว
จึงถือว่านักศึกษาสอบผ่าน

คุณสมบัติของนักศึกษ� : นักศึกษ�ระดับปริญญ�โท
l สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรที่กำาหนด
 ให้สอบประมวลความรู้) 
l ได้รับอนุมัติผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็น “ผ่าน”
l สอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามจำานวนหน่วยกิตที่กำาหนดและ
 ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตำ่ากว่า 3.00 สำาหรับนักศึกษา
 แผน ก แบบ ก2
l ทำาวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม
l ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ (อนุโลมให้มีการซำ้า
 ได้ไม่เกินร้อยละ 30 หากเกินร้อยละ 30 ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แต่ไม่ให้เกินร้อยละ 35)
l สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
l สอบผ่านความรู้คอมพิวเตอร์
l ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษ�ระดับปริญญ�เอก
l สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
 สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรที่กำาหนดให้สอบประมวลความรู้
l ได้รับอนุมัติผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็น “ผ่าน”
l สอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามจำานวนหน่วยกิตที่กำาหนด และ
 ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตำ่ากว่า 3.00
 สำาหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2
l ทำาวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม
l ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ (อนุโลมให้มีการซำ้า
 ได้ไม่เกินร้อยละ 30 หากเกินร้อยละ 30 ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แต่ไม่ให้เกินร้อยละ 35)
l สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
l สอบผ่านความรู้คอมพิวเตอร์
l ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

เอกส�รที่ต้องใช้
l คำาร้องขอสอบ
l เล่มวิทยานิพนธ์ (ต้องส่งก่อนวันสอบอย่างน้อย 10 วันทำาการ)

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติ

ของนักศึกษาและเอกสาร

ผ่าน

ไม่ผ่าน

กำ�หนดเวล�ในก�รได้รับอนุมัติหัวข้อวิทย�นิพนธ์
l นักศึกษาระดับปริญญาโท ต้องได้รับอนุมัติภายใน
 2 ปีการศึกษา นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
l นักศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องได้รับอนุมัติภายใน
 3 ปีการศึกษา นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

หากเลยกำาหนดข้างต้นให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นและสมควร คณะกรรมการบริหาร
ประจำาหลักสูตรอาจขยายกำาหนดเวลาต่อไปได้อีก
1 ภาคการศึกษา
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B

เลขานุการคณะกรรมการสอบ

แจ้งผลสอบต่อนักศึกษา

เป็นลายลักษณ์อักษร ภายหลังสรุปผลสอบ

ในวันสอบ และรายงานผลสอบต่อ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน 5 วัน

เลขานุการคณะกรรมการสอบ

แจ้งผลสอบต่อนักศึกษา

เป็นลายลักษณ์อักษร ภายหลังสรุปผลสอบ

ในวันสอบ และรายงานผลสอบต่อ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน 5 วัน

เลขานุการคณะกรรมการสอบสรุปสาเหตุหลัก 

ของการพิจารณาไม่ผ่านและแจ้งต่อนักศึกษา 

เป็นลายลักษณ์อักษร ภายหลังสรุปผลสอบ

ในวันสอบ และรายงานผลสอบต่อ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน 5 วัน

นักศึกษาสามารถขอสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง 

ภายในเวลา 6 เดือน โดยต้องชำาระ

ค่าธรรมเนียมการสอบแก้ตัว

หากสอบไม่ผ่านครั้งที่ 2 ให้ถือว่าพ้นสภาพ

การเป็นนักศึกษา

นักศึกษาดำาเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์

ตามคำาแนะนำาของคณะกรรมการสอบ

ภายใน 30 วันนับจากวันสอบ 

เมื่อการแก้ไขเป็นที่พอใจของ

คณะกรรมการสอบแล้ว

จึงถือว่านักศึกษาสอบผ่าน

นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่เข้าปกจำานวน 1 เล่ม 

ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบ

นักศึกษาดำาเนินการแก้ไขเล่ม

วิทยานิพนธ์/บทคัดย่อภาษาใหม่

C

นักศึกษาเข้าสอบ

ป้องกันวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบตรวจสอบความถูกต้อง

ของเนื้อหาและการสะกดคำา

ผ่านการตรวจสอบ

ไม่ผ่านการตรวจสอบ

ผ่านแบบมีเงื่อนไข

ไม่ผ่าน

ผ่าน
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C

นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ที่ยังไม่เข้าปกจำานวน 1 เล่ม

พร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษต่อบัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษาดำาเนินการยื่นเรื่องขอสำาเร็จการศึกษาตามลำาดับขั้น

นักศึกษาดำาเนินการแก้ไขเล่ม

วิทยานิพนธ์/บทคัดย่อภาษาใหม่

สิ้นสุด

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้อง

ของรูปแบบการพิมพ์

และผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ

ตรวจสอบความถูกต้อง

ของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ผ่านการตรวจสอบ

ไม่ผ่านการตรวจสอบ
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หม�ยเหตุ : 

 1. การดำาเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระให้เป็นการสอบแบบเปิด 

ซึง่นกัศกึษาและผูส้นใจทัว่ไป สามารถเข้าร่วมรบัฟังไดต้ามกำาหนดเวลาและสถานทีท่ีบ่ณัฑติวทิยาลยัไดร้ะบใุนประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการค้นคว้าอิสระและกำาหนดวันสอบ

 2. กำาหนดระยะเวลาในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิตควรใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง 

สำาหรับระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตอาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

 3. การตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

  3.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก แบบ ก2 ผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับ 

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลในระดับไม่ตำ่ากว่าฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 หรือในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศของ สกอ. และนำาเสนอบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์งานนำาเสนอผลงานวิจัย 

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัด

  3.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ 

ตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตท่ีิอยูใ่นฐานข้อมลูในระดับไมต่ำา่กวา่ฐานขอ้มลู TCI กลุม่ 1 หรอืในฐานขอ้มลูระดับนานาชาติ

ทีม่คีณุภาพตามประกาศของ สกอ. อยา่งนอ้ย  2  เรือ่งสำาหรับหลกัสตูรทีด่ำาเนนิการขออนมุตั ิหรอืไดป้รับปรงุหลกัสตูร

แล้วเสร็จภายในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลในระดับไม่ตำ่ากว่าฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ

ตามประกาศของ สกอ. อย่างน้อย 1 เรื่อง และนำาเสนอบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์งานนำาเสนอผลงานวิจัย 

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัด

  3.3 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์หรือในวารสารระดับชาติ 

ที่อยู่ในฐานข้อมูลในระดับไม่ตำ่ากว่าฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติมีคุณภาพตามประกาศ

ของ สกอ. อย่างน้อย  1  เรื่อง ทั้งนี้วารสารที่ตีพิมพ์จะต้องไม่อยู่ใน Beall’s List

 4. เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้สำาเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้นักศึกษาดำาเนินการเข้าเล่ม 

เยบ็ปกตามมาตรฐานของบณัฑติวทิยาลยั จำานวน 8 เล่ม พร้อมบทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษและแผน่บันทกึ

ข้อมูล (CD-ROM) ส่งต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันท่ีได้รับการรับรองความถูกต้องของรูปแบบ 

การพิมพ์วิทยานิพนธ์และความถูกต้องของบทคัดย่อ 

 หากนักศึกษาไม่สามารถดำาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด ให้ถือว่าเป็นการดำาเนินการล่าช้า นักศึกษา

ตอ้งชำาระคา่ปรับสำาหรบัการล่าช้านี้ตามอัตราที่บณัฑติวทิยาลยักำาหนด ทัง้นีก้ารลา่ชา้ตอ้งไมเ่กนิ 60 วนั หลงัจากวนั

ครบกำาหนดส่ง จากล่าช้ากว่ากำาหนดเวลานี้ ให้บัณฑิตวิทยาลัยยกเลิกผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

หากนักศึกษายังต้องการสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ใหม่ ภายใต้หัวข้อเรื่องใหม่ และ 

ต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่

........................................................................



คู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561120

ประก�ศมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�
เรื่อง ก�รทำ�ก�รค้นคว้�อิสระของนักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ� พ.ศ.2560

………………………………………………

 โดยอนวุตัใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา วา่ด้วยการจัดการศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา 

พ.ศ. 2560 ข้อ 32 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 

14/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จึงออกประกาศกำาหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนการทำาการค้นคว้าอิสระ

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

 ข้อ 1 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

 ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศจำานวน 6 ฉบับ ดังนี้

  2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง การทำาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

  2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ืองการทำาการค้นคว้าอิสระ (ฉบับแก้ไขคร้ังที่ 1)  

ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

  2.3 ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา เรือ่ง การตีพมิพบ์ทความวจิยัของวทิยานพินธ ์ภาคนพินธ ์

หรือ การค้นคว้าอิสระ เพื่อการสำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555

  2.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง การทำาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

  2.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง การทำาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2560

  2.6 ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา เรือ่ง การตีพมิพบ์ทความวจิยัของวทิยานพินธ ์ภาคนพินธ ์

หรือ การค้นคว้าอิสระ เพื่อการสำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555

 ข้อ 3 ในประกาศนี้

  “การค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า แผนการศกึษาทีเ่นน้การศกึษางานรายวชิา ไมน้่อยกวา่ 3 หนว่ยกติ 

และไม่เกิน 6 หน่วยกิต และให้หมายความรวมถึง การทำาภาคนิพนธ์ และการศึกษาเอกเทศ 

 ข้อ 4 การเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ  

  4.1 คุณสมบัติของผู้ขอเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

   4.1.1 ต้องสอบผ่านรายวิชา (Course)มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต หรือชุดวิชา (Module) 

ไมน้อยกว่า 15 หน่วยกิต

   4.1.2 ต้องสอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

   4.1.3 ลงทะเบียนเรียนการค้นคว้าอิสระ

   4.1.4 มีเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานโดยใช้โปรแกรม 

อักขราวิสุทธิ์ ซึ่งอนุโลมให้มีการซำ้ากันได้ไม่เกินร้อยละ 30 ทั้งนี้หากเกินร้อยละ 30 ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ 

ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ แต่ไม่ให้เกินร้อยละ 35



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 121

   4.1.5 ได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระแล้ว 

   4.1.6 ได้รบัความเหน็ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระใหเ้สนอเคา้โครงการคน้ควา้อสิระได้

  4.2 ขั้นตอนการเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และการอนุมัติหัวข้อการค้นคว้าอิสระ ให้มีขั้นตอนดังนี้

   4.2.1 นกัศกึษาทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 4.1 นำาเสนอเคา้โครงการคน้ควา้อสิระตอ่อาจารย์

ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพื่อขอความเห็นชอบ

   4.2.2 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้ความเห็นชอบแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอ

หัวข้อการค้นคว้าอิสระเพื่อขออนุมัติจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชา

   4.2.3 ให้ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชาแจ้งหัวข้อการค้นคว้าอิสระที่ได้รับ

การอนุมัติแล้วต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบจากนั้นให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำาประกาศหัวข้อการค้นคว้าอิสระ  

ชื่อผู้ทำาการค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

  4.3 การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องหรือเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชา และต้องได้รับอนุมัติจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 ข้อ 5 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

  5.1 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ให้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้กับ

นกัศึกษาแตล่ะคน โดยประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประจำาสาขาวชิาเป็นผูพ้จิารณาให้ความเหน็ชอบ และ

เสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอแต่งตั้ง 

  5.2 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

   อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระต้องเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 

เทยีบเทา่ หรอืขัน้ตำา่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ทีม่ตีำาแหนง่รองศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวชิาการทีไ่มใ่ชส่ว่นหนึง่

ของการศกึษาเพ่ือรบัปรญิญา และเปน็ผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทีก่ำาหนดในการพจิารณา

แต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ 

ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   สำาหรับหลักสตูรทีด่ำาเนนิการขออนุมตั ิหรอืไดป้รบัปรุงหลกัสตูรแลว้เสรจ็ภายในวนัที ่11 พฤษภาคม 

2559 ให้อนุโลมให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระไม่ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตร โดยเป็นอาจารย์ประจำาได้ 

สำาหรับคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นเช่นเดียวกับวรรค 1

  5.3 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

   5.3.1 รับผิดชอบและควบคุมการทำาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา

   5.3.2 ให้คำาแนะนำาและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิดและวิธีการ

ศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

   5.3.3 ให้คำาแนะนำาและเปน็ท่ีปรกึษาแกนั่กศกึษาเก่ียวกบัการเขยีนการคน้ควา้อสิระทกุภาคการศกึษา 

จนกว่าการทำาการค้นคว้าอิสระจะแล้วเสร็จ

   5.3.4 ติดตามการดำาเนินการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนงานและรับผิดชอบ

ประเมินผลการทำาการค้นคว้าอิสระทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทำาการค้นคว้าอิสระจะแล้วเสร็จ

   5.3.5 ให้ความเห็นชอบในการขอสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา



คู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561122

   5.3.6 ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา

   5.3.7 เป็นผู้ดูแลตรวจความมีมาตรฐานของรายงานการค้นคว้าอิสระก่อนส่งมอบเล่มรายงาน

ฉบับสมบูรณ์แก่คณะกรรมการสอบตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด

  5.4 ภาระงานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

   อาจารย์ประจำาหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ 

ปริญญามหาบัณฑิตได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน

จำานวนนกัศกึษาทีท่ำาวทิยานพินธ ์1 คน เทยีบไดก้บัจำานวนนกัศกึษาทีค่น้ควา้อสิระ 3 คน แต่ทัง้นีร้วมแล้วต้องไม่เกิน 

15 คนต่อภาคการศึกษา 

  5.5 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชา และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  5.6 องค์ประกอบของการค้นคว้าอิสระให้มีเนื้อหาที่เป็นไปตามเกณฑ์และระเบียบวิธีวิจัย

 ข้อ 6 การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

  6.1 คุณสมบัติของนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขอสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

   6.1.1 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำาหรับนักศึกษา

หลักสูตรที่กำาหนดให้สอบประมวลความรู้

   6.1.2 สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามจำานวนหน่วยกิตที่กำาหนด และได้แต้มเฉลี่ยสะสม 

ตลอดหลักสูตรไม่ตำ่ากว่า 3.00

   6.1.3 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้ทำาการสอบ

   6.1.4 ทำาการคน้ควา้อสิระเสรจ็สมบูรณเ์ปน็รปูเลม่ โดยการคน้ควา้อสิระตอ้งมเีนือ้หางานวิจยัมี

คุณภาพเพียงพอ มีการดำาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย มีบทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีส่วนประกอบ

และรูปแบบการจัดทำาตรงตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำาหนดในคู่มือการทำาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

ที่จัดทำาโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใช้ในขณะนั้น 

   6.1.5 ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการค้นคว้าอิสระ โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์  

ซึ่งอนุโลมให้มีการซำ้ากันได้ ไม่เกินร้อยละ 30 ทั้งนี้หากเกินร้อยละ 30 ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 

การค้นคว้าอิสระ แต่ไม่ให้เกินร้อยละ 35

   6.1.6 สอบผา่นความรูภ้าษาองักฤษ หรอื ภาษาตา่งประเทศตามเงือ่นไขและหลกัเกณฑท์ีบ่ณัฑติ

วิทยาลัยกำาหนด

   6.1.7 สอบผ่านความรู้คอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด

  6.2 การยื่นเรื่องขอสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6.1  

ที่ประสงค์จะขอสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระจะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้ต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการเสนอขอสอบ

   6.2.1 คำาร้องขอสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

   6.2.2 เลม่รายงานการค้นควา้อสิระท่ีเสรจ็สมบรูณโ์ดยตอ้งสง่กอ่นวนัสอบอยา่งนอ้ย 10 วนัทำาการ  

และส่งมอบให้กับคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระทุกท่านอ่านก่อนวันสอบ อย่างน้อย 7 วันทำาการ

  6.3 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอ

สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอให้ดำาเนินการจัดสอบ
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  6.4 คณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

   6.4.1 จำานวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

    ให้อธิการบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายแต่งต้ังคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

โดยให้มีจำานวน 3-4 คน และมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

    6.4.1.1 ประธานกรรมการ 1 คน แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยการเสนอจาก

บัณฑิตวิทยาลัย

    6.4.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก เป็นกรรมการ 

    6.4.1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ(ร่วม) เป็นกรรมการ (ถ้ามี)  

    6.4.1.4 กรรมการและเลขานุการ จำานวน 1 คน

     ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 6.4.1.1 และกรรมการและเลขานุการตามข้อ 6.4.1.4  

ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำาข้ึน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องผ่านความเห็นชอบจาก 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติก่อน 

   6.4.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

    6.4.2.1 กรณีกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ อาจารย์ประจำาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ หรอืขัน้ตำา่ปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ทีม่ตีำาแหนง่รองศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวชิาการ

ทีไ่มใ่ช่สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรบัปรญิญา และเปน็ผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนด

ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 

1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

    6.4.2.2 กรณผีูท้รงคณุวฒุภิายนอก ต้องมคีณุวฒุปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมผีลงาน

ทางวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารท่ีมชีือ่อยูใ่นฐานขอ้มูลทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดบัชาติ ซึง่ตรงหรอืสัมพนัธ์

กับหัวข้อการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตาม

ที่กำาหนดข้างต้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ โดยการแต่งตั้งต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษารับทราบ

    สำาหรับหลักสูตรที่ดำาเนินการขออนุมัติ หรือได้ปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จภายในวันที่  

11 พฤษภาคม 2559 ให้อนุโลมในเรื่องจำานวนของผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซ่ึงอาจมีจำานวนไม่ถึงตามที่กำาหนดใน 

วรรค 1 ก็ได้ แต่ให้มีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่นเดียวกับที่ปรากฏในความข้างต้น

    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ซึ่งยัง

ไม่เคยมีประวัติเป็นกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระมาก่อนให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอศักยภาพ

มายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ

   6.4.3 หน้าที่ของคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

    6.4.3.1 หน้าที่ประธานกรรมการสอบ

     (1) กำากบัและดำาเนนิการสอบปอ้งกนัการค้นควา้อสิระใหเ้ปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย

     (2) พิจารณาความสามารถในการทำาวิจัยของนักศึกษา ความรอบรู้ในเนื้อหา



คู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561124

เกี่ยวกับเรื่องที่ทำาวิจัย ความสามารถในการนำาเสนอผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและ 

ไหวพริบในการตอบคำาถาม

    6.4.3.2 หน้าที่ของกรรมการสอบ ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

     (1) พิจารณาความสามารถในการทำาวิจัยของนักศึกษา ความรอบรู้ในเนื้อหา 

ที่เก่ียวกับเรื่องที่ทำาวิจัย ความสามารถในการนำาเสนอผลงานท้ังด้านการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและ 

ไหวพริบในการตอบคำาถาม

     (2) ติดตามดูแลการแก้ไขเน้ือหา รูปเล่ม และแผ่นบันทึกข้อมูลรายงาน  

การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบ

    6.4.3.3 หน้าที่ของกรรมการสอบ 

     พิจารณาความสามารถในการทำาวิจัยของนักศึกษา ความรอบรู้ในเนื้อหา 

ที่เก่ียวกับเรื่องที่ทำาวิจัย ความสามารถในการนำาเสนอผลงานท้ังด้านการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและ 

ไหวพริบในการตอบคำาถาม

    6.4.3.4 หน้าที่ของกรรมการและเลขานุการ

     (1) พิจารณาความสามารถในการทำาวิจัยของนักศึกษา ความรอบรู้ในเนื้อหา 

ที่เก่ียวกับเรื่องที่ทำาวิจัย ความสามารถในการนำาเสนอผลงานท้ังด้านการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและ 

ไหวพริบในการตอบคำาถาม

     (2) ดำาเนินรายการและแนะนำาคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

     (3) สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

     (4) แจ้งผลการสอบต่อนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยให้นักศึกษาลงนาม 

รับทราบทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ

     (5)  ส่งผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน  

5 วัน นับจากวันสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

  6.5 ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในการดำาเนินการจัดสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ โดยให้มี 

ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

   6.5.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาตามข้อ 6.1 และเอกสารหลักฐานตามข้อ 6.2 ก่อนจะ

จัดทำาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการค้นคว้าอิสระและกำาหนดวันสอบ

   6.5.2 ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการค้นคว้าอิสระ โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

   6.5.3 จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ นัดหมายคณะกรรมการ 

และออกหนังสือเชิญ

   6.5.4 ส่งเล่มรายงานการค้นคว้าอิสระให้คณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระทุกท่าน 

ก่อนวันสอบอย่างน้อย 7 วันทำาการ

   6.5.5 กำาหนดวันสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ โดยจัดทำาเป็นประกาศ และปิดประกาศไว้ให้

ทราบโดยทั่วกัน 

  6.6 กำาหนดระยะเวลาในการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระแต่ละครั้ง ไม่ตำ่ากว่า 1 ช่ัวโมง 30 นาที  

และกำาหนดให้คณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระชุดเดียวกัน สามารถทำาการสอบนักศึกษาได้ไม่เกิน 2 คน 

ในการสอบวันเดียวกัน  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 125

  6.7 การดำาเนนิการสอบปอ้งกันการค้นควา้อสิระใหเ้ปน็การสอบแบบเปดิ ซ่ึงนกัศกึษาและผู้สนใจทัว่ไป 

สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกำาหนดเวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ระบุในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

การคน้ควา้อสิระและกำาหนดวันสอบ ทัง้น้ีการสอบถอืว่าเปน็การสอบปากเปล่าระหวา่งนกัศกึษากับคณะกรรมการสอบ 

เลขานุการคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระจะต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรับฟังทราบว่า ไม่มีสิทธิ์ซักถามปัญหาใด ๆ  

ขณะที่ดำาเนินการสอบ

  6.8 กรณีกรรมการสอบป้องกนัการคน้ควา้อสิระไมส่ามารถมาดำาเนนิการสอบไดต้ามกำาหนด ให้ปฏิบตั ิ

ดังนี้

   6.8.1 ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกคำาสั่งเลื่อนการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระออกไปจนกว่า 

คณะกรรมการทกุคนจะพรอ้มทำาการสอบ โดยกรรมการทีเ่ปน็อาจารยภ์ายในมหาวทิยาลัยจะต้องทำาบนัทกึขอ้ความ

ชี้แจงสาเหตุของการที่ไม่สามารถมาทำาการสอบได้ตามวัน-เวลาท่ีกำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชา

   6.8.2 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเลื่อนการสอบได้ 

    6.8.2.1 ในกรณีกรรมการที่เป็นอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ให้กรรมการสอบผู้นั้น 

ทำาบันทึกข้อความชี้แจงสาเหตุของการที่ไม่สามารถมาทำาการสอบได้ รวมถึงสาเหตุท่ีไม่สามารถเล่ือนสอบได้ 

เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชา  

ทั้งนี้กรรมการผู้ขาดสอบต้องแจ้งผลการประเมินต่อประธานกรรมการสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ

    6.8.2.2 ในกรณีกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใหม่จากบัญชีรายชื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำาขึ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

   6.8.3 ในกรณทีีม่เีหตสุดุวสิยัทีก่รรมการสอบไมส่ามารถมาสอบไดใ้นวนัสอบปอ้งกันการค้นควา้

อิสระ กรรมการสอบผู้นั้นหรือประธานกรรมการสอบต้องชี้แจงสาเหตุของการที่ไม่สามารถมาทำาการสอบได้ 

เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านทางประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจำาสาขาวิชา และแจ้งผลการประเมิน เพื่อนำาไปประกอบการตัดสินผลสอบ

  6.9 การตัดสินผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

   เมื่อการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระได้เสร็จส้ินแล้ว ให้คณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้า

อสิระ อภปิรายแสดงความคดิเหน็และลงมตตัิดสนิผลการสอบ โดยใหป้ระธานและกรรมการสอบมเีสยีงคนละ 1 เสยีง 

ยกเว้นกรณีของอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วมให้นับรวมกันเป็น  

1 เสยีง โดยใหถ้อืเสยีงข้างมากเปน็เกณฑ์ในการวนิจิฉัย ในกรณทีีม่คีะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานกรรมการสอบเป็น

ผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยผลการประเมิน มีดังต่อไปนี้

   6.9.1 “ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถแสดงผลรายงานการค้นคว้าอิสระและตอบ 

ข้อซักถามได้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสำาคัญ นักศึกษาสามารถจัดทำา

เล่มรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ทันที

   6.9.2 “ผา่นแบบมเีงือ่นไข” หมายถงึ การทีน่กัศกึษายงัไมส่ามารถแสดงผลรายงานการคน้ควา้อสิระ

หรือตอบข้อซักถามให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบ

มคีวามเหน็วา่ ควรใหแ้กไ้ขหรอืเพิม่เตมิสาระสำาคญั หรอืวธิกีารเรียบเรียงการคน้ควา้อสิระ ตามทีค่ณะกรรมการสอบ

เสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
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   6.9.3 “ไม่ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลรายงานการค้นคว้าอิสระให้เป็นที่

พอใจของคณะกรรมการสอบ และ/หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบได้ ซึ่งเป็นการแสดงว่า 

นักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของการค้นคว้าอิสระ และ/หรือวิธีการทำาวิจัยที่ตนได้ทำา

  6.10 กรณีที่นักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น โดย 

คณะกรรมการสอบต้องรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ให้บัณฑิตวิทยาลัย

ทราบภายใน 7 วันหลังวันสอบ

  6.11 กรณีนักศึกษาไม่สามารถมาเข้าสอบได้ตามกำาหนดเวลา เนื่องจากมีเหตุสุดวัย ให้นักศึกษาผู้นั้น

ทำาบันทึกชี้แจงเหตุผลต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และประธานหลักสูตร 

และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้มีอำานาจในการอนุญาตให้มีการจัดสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระครั้งใหม่  

ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุผลที่สมควร

  6.12 การรายงานผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

   6.12.1 กรณีสอบผ่าน ให้เลขานุการคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบต่อนักศึกษาเป็น 

ลายลักษณ์อักษร โดยให้นักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ และรายงานผลการสอบตามแบบ

รายงานผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน 5 วันนับจากวันสอบ

   6.12.2 กรณีสอบผ่านแบบมีเง่ือนไข ให้เลขานุการคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบต่อ

นกัศกึษาเปน็ลายลกัษณ์อักษรพรอ้มสรปุประเดน็การแกไ้ข โดยใหน้กัศกึษาลงนามรบัทราบทนัทภีายหลงัสรุปผลสอบ

ในวันสอบ และรายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ทราบภายใน 5 วันนับจากวันสอบ

   6.12.3 กรณีสอบไม่ผ่าน ให้เลขานุการคณะกรรมการสอบสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณา 

ไมผ่่าน โดยทำาเปน็ลายลกัษณอ์กัษร และให้นกัศกึษาลงนามรับทราบทนัทภีายหลังสรุปผลสอบในวนัสอบ และรายงาน

ผลการสอบตามแบบรายงานการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน 5 วันนับจาก

วันสอบ

   6.12.4 กรณีนกัศกึษาขาดสอบโดยไมม่เีหตุสุดวสัิยและได้รบัผลการสอบ “ไมผ่า่น” ใหเ้ลขานกุาร

คณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบปอ้งกนัการคน้ควา้อสิระตอ่คณบดบีณัฑติวทิยาลยั

ทราบภายใน 5 วันนับจากวันสอบ 

  6.13 การดำาเนินการภายหลังรับทราบผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

   6.13.1 นักศึกษาที่ได้รับการประเมินให้สอบผ่าน ให้จัดส่งเล่มรายงานการค้นคว้าอิสระ 

ฉบับสมบูรณ์พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหลักฐานการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ

ตามรายละเอียดในข้อ 6.15 ต่อบัณฑิตวิทยาลัย

   6.13.2 นักศึกษาท่ีสอบผ่านแบบมีเงื่อนไข ต้องดำาเนินการแก้ไขรายงานการค้นคว้าอิสระตาม

ข้อแนะนำาของคณะกรรมการสอบภายใน 30 วันนับจากวันสอบ และเมื่อนักศึกษาได้ดำาเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย

จนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบแล้ว จึงถือว่านักศึกษาได้รับการประเมินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ “ผ่าน” 

    ในกรณีท่ีนักศึกษาที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อแนะนำาของคณะกรรมการสอบได้ภายใน

ระยะเวลาที่กำาหนด นักศึกษาสามารถขออนุมัติขยายเวลาการแก้ไขรายงานการค้นคว้าอิสระ พร้อมแจ้งเหตุผลต่อ

คณบดบีณัฑติวทิยาลยั โดยผา่นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวชิา โดยต้องดำาเนนิการขออนมุตัิ
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ขยายเวลาก่อนจะครบกำาหนดการส่งผลการแก้ไขอย่างน้อย 10 วัน และหากนักศึกษาไม่ดำาเนินการขออนุมัติ 

ขยายเวลาภายในเวลาที่กำาหนด ให้ถือผลการสอบถูกปรับเป็น “ตก”

    ในกรณีช่วงเวลาที่ขออนุมัติขยายเวลาเป็นช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกับวันเปิดเรียนของ 

ภาคการศกึษาปกตถัิดไป นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนรกัษาสถานภาพ ภายในกำาหนดเวลาตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

   6.13.3 นกัศกึษาทีไ่ดรั้บการตัดสินผลการสอบ “ไมผ่่าน” ตาม สามารถขอสอบแกตั้วไดอ้กีเพยีง 

1 ครัง้ ภายในเวลา 6 เดอืน ทัง้นีน้กัศกึษาจะต้องชำาระคา่ธรรมเนยีมการสอบแกตั้วตามประกาศ ของบณัฑิตวทิยาลยั 

หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านครั้งที่ 2 ให้ถือว่านักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

  6.14 การประเมินผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

   6.14.1 การประเมินผลการสอบปอ้งกนัการค้นคว้าอสิระ ประกอบด้วย การประเมินผลรายงาน

การค้นคว้าอิสระมีค่าคะแนนการประเมินร้อยละ 70 ของคะแนนการประเมินทั้งหมด และการนำาเสนอและ 

ตอบคำาถามในวันสอบการค้นคว้าอิสระ มีค่าคะแนนการประเมินร้อยละ 30 ของคะแนนการประเมินทั้งหมด

   6.14.2 เกณฑ์การประเมินผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

    คะแนน 88-100 ระดับการประเมิน คือ Excellent (EX)

      หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดียอดเยี่ยม

    คะแนน 74-87 ระดับการประเมิน คือ Good (G)

      หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดี

    คะแนน 60-73 ระดับการประเมิน คือ Pass (P)

      หมายความว่า ผลการประเมินขั้นผ่าน

    คะแนนตำ่ากว่า 60 ระดับการประเมิน คือ Failure (F)

      หมายความว่า ผลการประเมินไม่ผ่าน

   6.14.3 กรณทีีม่คีวามจำาเปน็ต้องใชเ้กณฑป์ระเมนิผลการสอบเปน็คา่ลำาดับคะแนน ใหใ้ชเ้กณฑ์

การประเมินเป็นลำาดับขั้น ดังนี้

    A ดียอดเยี่ยม 4.00

    A- ดีเยี่ยม 3.75

    B+ ดีมาก 3.50

    B ดี 3.00

    B- ค่อนข้างดี 2.75

    C+ ปานกลางค่อนข้างดี 2.50

    C ปานกลาง 2.00

    C- ปานกลางค่อนข้างอ่อน 1.75

    D+ ค่อนข้างอ่อน 1.50

    D อ่อน 1.00

    D- อ่อนมาก 0.75

    F ตก 0
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   6.14.4 กรณทีีย่งัไมม่กีารวดัและประเมนิผลการสอบปอ้งกันการคน้ควา้อสิระ เนือ่งจากการวจิยั

อยู่ในระหว่างดำาเนินการ ให้ระบุการประเมินผลเป็นอักษร “T”

  6.15 การตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ

   รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการนำาเสนอ 

ต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก 

การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว หรือได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติที่อยู่ในระดับฐานข้อมูลในระดับไม่ตำ่ากว่าฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 

กลุ่ม 2 โดยวารสารดังกล่าวต้องไม่อยู่ใน Beall’s List

  6.16 การดำาเนินการส่งเล่มรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ และหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานการค้นคว้าอิสระเพื่อสำาเร็จการศึกษา

   นักศึกษาทีไ่ดรั้บผลการประเมนิการสอบปอ้งกันการค้นคว้าอสิระ “ผ่าน” จากคณะกรรมการสอบ

เรียบร้อยแล้ว ให้ดำาเนินการส่งเล่มรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานการตีพิมพ์/เผยแพร่ 

บทความวิจัยต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้

   6.16.1 การส่งเล่มรายงานการค้นคว้าอิสระ

    6.16.1.1 ให้นักศึกษาส่งเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ท่ียังไม่เข้าปก จำานวน  

1 เล่ม ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบ 

ความถูกต้องของเนื้อหาและการสะกดคำา

    6.16.1.2 เมื่อเล่มการค้นคว้าอิสระได้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ 

คณะกรรมการสอบปอ้งกันการคน้คว้าอสิระแลว้ ใหน้กัศกึษาส่งเลม่การคน้ควา้อสิระฉบบัสมบูรณท์ีย่งัไมเ่ขา้ปกจำานวน 

1 เล่มต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการพิมพ์

    6.16.1.3 เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยรับรองความถูกต้องของรูปแบบการค้นคว้าอิสระ 

แล้ว ให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้นักศึกษาทราบเพื่อนักศึกษาจะได้ดำาเนินการยื่นขอสำาเร็จการศึกษาตามลำาดับขั้น

    6.16.1.4 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้สำาเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  

ให้นักศึกษาดำาเนินการเข้าเล่มเย็บปกตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย จำานวน 8 เล่ม พร้อมบทคัดย่อ และ 

แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ส่งต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการรับรองความถูกต้องของ 

รูปแบบการพิมพ์การค้นคว้าอิสระและความถูกต้องของบทคัดย่อ 

     หากนักศึกษาไม่สามารถดำาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด ให้ถือว่า

เป็นการดำาเนินการล่าช้า นักศึกษาต้องชำาระค่าปรับสำาหรับการล่าช้านี้ตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด ทั้งนี้ 

การล่าช้าต้องไม่เกิน 60 วัน หลังจากวันครบกำาหนดส่ง หากล่าช้ากว่ากำาหนดเวลานี้ ให้บัณฑิตวิทยาลัยยกเลิก 

ผลการสอบปอ้งกนัการคน้ควา้อสิระของนกัศึกษา หากนกัศกึษายงัต้องการสำาเร็จการศึกษา นกัศกึษาต้องลงทะเบยีน

การค้นคว้าอิสระใหม่ ภายใต้หัวข้อเรื่องใหม่ และต้องสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระใหม่

   6.16.2 การส่งเอกสารการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ

    ให้นักศึกษาส่งสำาเนาของบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือวารสารทางวิชาการ พร้อมสำาเนาหน้าปกนอก หน้าปกใน และสารบัญ 

ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือวารสารสารวิชาการต่อบัณฑิตวิทยาลัย
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   6.16.3 แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้า

อิสระ เพื่อประกอบการขอสำาเร็จการศึกษา

    6.16.3.1 บทความต้องมีชื่อนักศึกษาผู้ทำาการค้นคว้าอิสระปรากฏเป็นชื่อแรก

    6.16.3.2 บทความตอ้งเปน็การนำาเสนอผลงานทีม่าจากการคน้ควา้อสิระทัง้หมด หรอื

เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระก็ได้

    6.16.3.3 รูปแบบการตีพิมพ์บทความวิจัยให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของรายงาน 

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือ วารสารวิชาการ

   6.16.4 มาตรฐานรายงานการค้นคว้าอิสระ

    6.16.4.1 รูปแบบการพิมพ์ แบบตัวอักษร (Font) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ใช้ใน

การพิมพ์เล่มรายงานการค้นคว้าอิสระ และบทคัดย่อ ตลอดจนที่บันทึกในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ให้เป็นไป

ตามคู่มือการทำาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย

    6.16.4.2 ปกนอกของของการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต ให้ใช้ปกแข็งสีเขียว และ 

การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต ให้ใช้ปกแข็งสีแดงเลือดหมู

    6.16.4.3 สัญลักษณ์ ข้อความ และตัวอักษรของปกหน้า ปกใน และสันปก ให้เป็นไป

ตามคู่มือการทำาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย

 ข้อ 7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ให้อธิการบดีมีอำานาจวินิจฉัยสั่งการ คำาวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 ประกาศ ณ วันที่   กรกฎาคม 2560

 

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



คูมือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2561130

ขั้นตอนก�รทำ�ก�รค้นคว้�อิสระของนักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ�

เริ่มต้น

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนการค้นคว้าอิสระ

นักศึกษาจัดทำาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

นักศึกษาทำาการค้นคว้าอิสระ

นักศึกษาได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า

อิสระหลัก โดยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอแต่งตั้ง

นักศึกษาเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพื่อขอความเห็นชอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเสนอหัวข้อ

การค้นคว้าอิสระเพื่อขออนุมัติจาก

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แจ้งหัวข้อ

การค้นคว้าอิสระที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำาประกาศหัวข้อการค้นคว้าอิสระ                               

ชื่อผู้ทำาการค้นคว้าอิสระ 

และรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

A

คุณสมบัติของนักศึกษ� :

นักศึกษ�ระดับปริญญ�โท

l ต้องสอบผ่านรายวิชา (Course) มาแล้วไม่น้อย

   กว่า 10 หน่วยกิต หรือชุดวิชา (Module)

   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

l ต้องสอบผ่านการประมวลความรู้

  (Comprehensive Examination)

l ลงทะเบียนเรียนการค้นคว้าอิสระ

l มีเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่ผ่านการตรวจสอบ

  การคัดลอกผลงาน

l ได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

   การค้นคว้าอิสระแล้ว

l ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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A

นักศึกษายื่นเรื่องขอสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน

การค้นคว้าอิสระ นัดหมายกรรมการ และออกหนังสือเชิญ

พร้อมส่งเล่มรายงานการค้นคว้าอิสระให้กับกรรมการก่อนวันสอบ

อย่างน้อย 7 วัน

เลขานุการคณะกรรมการสอบ

สรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ผ่าน

และแจ้งต่อนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร

ภายหลังสรุปผลสอบในวันสอบ

และรายงานผลสอบต่อ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน 5 วัน

นักศึกษาสามารถขอสอบแก้ตัวได้อีก 1 

ครั้ง ภายในเวลา 6 เดือน โดยต้องชำาระค่า

ธรรมเนียมการสอบแก้ตัว หากสอบไม่ผ่าน

ครั้งที่ 2 ให้ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
เลขานุการคณะกรรมการสอบ

แจ้งผลสอบต่อนักศึกษา

เป็นลายลักษณ์อักษร

ภายหลังสรุปผลสอบในวันสอบ

และรายงานผลสอบต่อ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน 5 วัน

เลขานุการคณะกรรมการสอบ

แจ้งผลสอบต่อนักศึกษา

เป็นลายลักษณ์อักษร

 ภายหลังสรุปผลสอบในวันสอบ

และรายงานผลสอบต่อ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน 5 วัน

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดส่งรายชื่อนักศึกษา

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้ดำาเนินการจัดสอบ

บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนดวัน-เวลา และสถานที่สอบ 

โดยจัดทำาเป็นประกาศ

B

คุณสมบัติของนักศึกษ� : นักศึกษ�ระดับปริญญ�โท
l สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (สำาหรับนักศึกษา

 หลักสูตรที่กำาหนดให้สอบประมวลความรู้) 

l สอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามจำานวนหน่วยกิตที่กำาหนด

    และได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตำ่ากว่า 3.00 

l สอบผ่านการวัดความรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ

l ทำาการค้นคว้าอิสระเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม

l ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์

 (อนุโลมให้มีการซำ้าได้ ไม่เกินร้อยละ 30 หากเกินร้อยละ 30 

 ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

 แต่ไม่ให้เกินร้อยละ 35)

l สอบผ่านความรู้คอมพิวเตอร์

l ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

เอกส�รที่ต้องใช้
l คำาร้องขอสอบ

l เล่มรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์

 (ต้องส่งก่อนวันสอบ อย่างน้อย 10 วันทำาการ)

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติ

ของนักศึกษาและเอกสาร

นักศึกษาเข้าสอบ

ป้องกันการค้นคว้าอิสระ

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่านแบบมี

เงื่อนไข
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B

นักศึกษาดำาเนินการแก้ไข

รายงานการค้นคว้าอิสระตามคำาแนะนำา

ของคณะกรรมการสอบภายใน 30 วัน

นับจากวันสอบ เมื่อการแก้ไขเป็นที่พอใจ

ของคณะกรรมการสอบแล้ว

จึงถือว่านักศึกษาสอบผ่าน

นักศึกษาส่งเล่มรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่เข้าปก

จำานวน 1 เล่ม ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบ

นักศึกษาส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่เข้าปก

จำานวน 1 เล่ม พร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษต่อบัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษาดำาเนินการยื่นเรื่องขอสำาเร็จการศึกษาตามลำาดับขั้น

นักศึกษาดำาเนินการแก้ไข

นักศึกษาดำาเนินการแก้ไขเล่ม

วิทยานิพนธ์/บทคัดย่อภาษาใหม่

สิ้นสุด

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

และคณะกรรมการสอบตรวจสอบ

ความถูกต้องของเนื้อหาและการสะกดคำา

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้อง

ของรูปแบบการพิมพ์

ผ่านการตรวจสอบ

ผ่านการตรวจสอบ

ไม่ผ่านการตรวจสอบ

ไม่ผ่านการตรวจสอบ
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หม�ยเหตุ :

 1. การดำาเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระให้เป็นการสอบแบบเปิด ซึ่งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป  

สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกำาหนดเวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ระบุในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

การค้นคว้าอิสระและกำาหนดวันสอบ

 2. กำาหนดระยะเวลาในการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระแต่ละครั้ง ไม่ตำ่ากว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที

 3. รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือ ส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการนำาเสนอต่อที่ประชุม

วชิาการ โดยบทความท่ีนำาเสนอฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) จะตอ้งไดร้บัการตพีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุ

วชิาการ (Proceedings) ดงักลา่ว และนำาเสนอบทความวจิยัหรอืบทความปรทิศันง์านนำาเสนอผลงานวจิยั ระดบัชาติ

และ/หรือนานาชาติ ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัด

 4. เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้สำาเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้นักศึกษาดำาเนินการเข้าเล่ม 

เย็บปกตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย จำานวน ๘ เล่ม พร้อมบทคัดย่อ และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ส่งต่อ

บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการรับรองความถูกต้องของรูปแบบการพิมพ์การค้นคว้าอิสระและ

ความถูกต้องของบทคัดย่อ 

 5. หากนกัศกึษาไมส่ามารถดำาเนนิการได้ภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด ให้ถอืวา่เปน็การดำาเนนิการลา่ชา้ นกัศกึษา

ต้องชำาระค่าปรับสำาหรับการล่าช้านี้ตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด ทั้งนี้การล่าช้าต้องไม่เกิน 60 วัน หลังจาก 

วันครบกำาหนดส่ง จากล่าช้ากว่ากำาหนดเวลานี้ ให้บัณฑิตวิทยาลัยยกเลิกผลการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 

หากนักศึกษายังต้องการสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระใหม่ ภายใต้หัวข้อเรื่องใหม่ และ

ต้องสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระใหม่

....................................................................................
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ประก�ศมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

เรื่อง ก�รสอบประมวลคว�มรู้และก�รสอบวัดคุณสมบัติ

………………………………………………

 เพ่ือให้การดำาเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศยัอำานาจตามความในข้อ 14 แหง่ข้อบังคับสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา ว่าด้วยการจดัต้ังบัณฑิตวทิยาลยั 

พ.ศ. 2551 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560  

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติดังนี้

 ข้อ 1 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

 ข้อ 2 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการสอบประมวลความรู้และการสอบ 

วัดคุณสมบัติฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม 2551 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

 ข้อ 3 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) หมายถึง การสอบเพื่อประเมินความรู้ 

ในแนวกวา้ง เพือ่วดัความสามารถในการผสมผสานแนวคดิและนำาความรู้ไปใชแ้กป้ญัหาของนกัศกึษาในสาขาวชิาเอก

เฉพาะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งกำาหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ต้องสอบผ่าน โดยมี

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้

  3.1 การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบ

  3.2 นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ ต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ ครบถ้วน 

ตามหลักสูตร โดยสอบผ่านกระบวนวิชาบังคับทุกรายวิชาได้ลำาดับขั้นไม่ตำ่ากว่า B และไม่มีสถานภาพพ้นสภาพ 

การเป็นนักศึกษา

  3.3 ให้นักศึกษายื่นคำาร้องขอสอบประมวลความรู้ โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป

และประธานหลักสูตร

  3.4 ให้ประธานหลักสูตรจัดส่งแบบขอสอบประมวลความรู้ พร้อมรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนในการสอบประมวลความรู้ตามข้อ 3.2 ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอให้ดำาเนินการจัดสอบ

  3.5 ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในการดำาเนินการจัดสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ในกรณีจำาเป็นอาจจัดการสอบในภาคฤดูร้อนได้ โดยให้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

   3.5.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา

   3.5.2 จัดทำาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมกำาหนดวัน-เวลา และสถานที่ในการสอบ

   3.5.3 จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการ 

ออกขอ้สอบและตรวจขอ้สอบ คณะกรรมการจัดทำาข้อสอบ คณะกรรมการกำากบัการสอบ และคณะกรรมการรายงาน

ผลการสอบ โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีคุณสมบัติและหน้าที่ดังต่อไปนี้

    3.5.3.1 คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ ประกอบด้วย อาจารย์ประจำา

หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน  

โดยให้มีหน้าที่ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ
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    3.5.3.2 คณะกรรมการคดัเลือกข้อสอบ ประกอบด้วย คณบดีบณัฑิตวทิยาลัย เปน็ประธาน

กรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าสำานักงานคณบดี และหัวหน้า

ฝ่ายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยอีก 1 คน เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ มีหน้าที่ คัดเลือกข้อสอบที่ออกโดยคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจสอบข้อสอบตามจำานวน 

ที่เหมาะสม เพื่อจัดทำาเป็นข้อสอบต่อไป

    3.5.3.3 คณะกรรมการจัดทำาขอ้สอบ ประกอบด้วย หวัหนา้ฝ่ายบริการการศกึษาบัณฑติ

วิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ประจำาหลักสูตร จำานวนไม่น้อยกว่า  

2 คน เป็นกรรมการมีหน้าที่ดูแลและกำากับการดำาเนินงานในการจัดพิมพ์ข้อสอบทำาสำาเนาข้อสอบ และจัดเตรียม

กระดาษคำาตอบจัดทำารายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ และบรรจุซองข้อสอบ 

    3.5.3.4 คณะกรรมการจดัสถานทีส่อบและกำากบัการสอบ ประกอบด้วย หัวหนา้สำานกังาน

คณบดี เป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา เป็นรองประธาน และมีเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและ/หรือ 

เจ้าหน้าที่ประจำาหลักสูตร จำานวนไม่น้อยกว่า 3 คนเป็นกรรมการโดย 1 ในจำานวนนี้เป็นกรรมการและเลขานุการ 

มหีนา้ทีจ่ดัสถานทีส่อบกำากบัดแูลการสอบตามวนั-เวลา ท่ีกำาหนดในประกาศ โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ พ.ศ.2550 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เรื่อง ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ.2550 เก็บข้อสอบและกระดาษคำาตอบ และส่งข้อสอบและกระดาษ 

คำาตอบตอ่คณะกรรมการออกขอ้สอบและตรวจสอบขอ้สอบ เพือ่ทำาการตรวจขอ้สอบตอ่ไป โดยจะตอ้งทำาการปกปิด

ชื่อของนักศึกษาในกระดาษคำาตอบก่อนจัดส่ง

    3.5.3.5 คณะกรรมการรายงานผลการสอบ ประกอบดว้ย รองคณบดฝีา่ยวชิาการบัณฑติ

วิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการ และ 

เจ้าหน้าทีบ่ณัฑิตวทิยาลยั จำานวนไมน่อ้ยกว่า 2 คน เปน็กรรมการ โดย 1 คนในจำานวนนีเ้ปน็กรรมการและเลขานกุาร 

โดยมีหน้าทีร่บัคะแนนสอบจากคณะกรรมการออกขอ้สอบและตรวจขอ้สอบและทำาการประมวลผลคะแนนพรอ้มท้ัง

รายงานผลการสอบต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานหลักสูตร และประกาศผลสอบ ทั้งนี้จะต้องรายงาน

ผลการสอบต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านประธานหลักสูตร ภายใน 5 วัน หลังจากได้รับคะแนนสอบจาก 

คณะกรรมกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ และต้องประกาศผลสอบ ภายใน 5 วัน หลังจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยให้ความเห็นชอบผลการประเมิน

    คณะกรรมการตามข้อ 3.5.3.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชาเป็น 

ผู้เสนอรายชื่อเพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง ส่วนคณะกรรมการตามข้อ 3.5.3.2 – 3.5.3.5 ให้บัณฑิต

วิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง

  3.6 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้มี 2 กรณีคือ ให้เป็น “สอบผ่าน” หรือ “สอบไม่ผ่าน” 

  3.7 นักศึกษาตามข้อ 3.6 ที่สอบประมวลความรู้คร้ังแรกไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง  

โดยต้องยื่นคำาร้องขอสอบใหม่ต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 20 วัน หลังจากวันประกาศผลสอบ สำาหรับการกำาหนด 

วนัสอบครัง้ที ่2 ใหเ้ปน็ไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลัยโดยคา่ธรรมเนยีมในการสอบแกตั้วคร้ังที ่2 ใหเ้ปน็ไปตาม

ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

 ข้อ 4 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) หมายถึง การสอบวัดความรู้ความสามารถ 

ของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะดำาเนินการ 
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ทำาวิทยานิพนธ์ และเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ ซึ่งกำาหนดให้

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์และ 

แนวปฏิบัติดังนี้

  4.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือท้ังสองแบบในสาขาวิชา

เอกและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  4.2 คุณสมบัติของนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบ มีดังนี้ 

   4.2.1 สำาหรบันกัศกึษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต แบบ 1 ต้องได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษาทั่วไป และประธานหลักสูตรก่อนและไม่มีสถานสภาพพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

   4.2.2 สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา

ต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยสอบผ่านกระบวนวิชาบังคับทุกรายวิชาได้ลำาดับขั้นไม่ตำ่าว่า B และไม่มีสถานภาพ

พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

  4.3 ใหน้กัศกึษายืน่คำารอ้งขอสอบวดัคณุสมบติัต่อบณัฑติวทิยาลยั โดยผา่นความเหน็ชอบของอาจารย์

ที่ปรึกษาทั่วไป และประธานหลักสูตร

  4.4 ใหป้ระธานหลกัสตูรจดัส่งแบบขอสอบวดัคณุสมบตั ิพรอ้มรายชือ่นกัศกึษาทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้น

ในการสอบวัดคุณสมบัติตามข้อ 4.2 ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอให้ดำาเนินการจัดสอบ

  4.5 ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในการดำาเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ โดยจัดภาคเรียนละ  

1 ครั้ง ในกรณีที่จำาเป็นอาจจัดการสอบในภาคฤดูร้อนได้ โดยให้มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

   4.5.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา

   4.5.2 จัดทำาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพร้อมกำาหนดวัน-เวลา และสถานที่ในการสอบ

   4.5.3 จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการ 

ออกขอ้สอบและตรวจขอ้สอบ คณะกรรมการจัดทำาข้อสอบ คณะกรรมการกำากบัการสอบ และคณะกรรมการรายงาน

ผลการสอบ โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังต่อไปนี้

    4.5.3.1 คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ ประกอบด้วย อาจารย์ประจำา

หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กันทั้งนี้

อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วยได้ โดยประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติต้องเป็น

อาจารย์ประจำา โดยให้มีหน้าที่ ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ

    4.5.3.2 คณะกรรมการคดัเลือกข้อสอบ ประกอบด้วย คณบดีบณัฑิตวทิยาลัย เปน็ประธาน

กรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าสำานักงานคณบดี และหัวหน้า

ฝ่ายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยอีก 1 คน เป็นกรรรมการ 

และเลขานุการ มีหน้าที่ คัดเลือกข้อสอบที่ออกโดยคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจสอบข้อสอบตามจำานวน 

ที่เหมาะสม เพื่อจัดทำาเป็นข้อสอบต่อไป

    4.5.3.3 คณะกรรมการจัดทำาข้อสอบ ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ประจำาหลักสูตร จำานวน 

ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ มีหน้าที่ ดูแลและกำากับการดำาเนินงานใน การจัดพิมพ์ข้อสอบ ทำาสำาเนาข้อสอบ 

และจัดเตรียมกระดาษคำาตอบ จัดทำารายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ และบรรจุซองข้อสอบ 
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    4.5.3.4 คณะกรรมการจดัสถานทีส่อบและกำากบัการสอบ ประกอบด้วย หัวหนา้สำานกังาน

คณบดี เป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา เป็นรองประธาน และมีเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและ/หรือ 

เจ้าหน้าที่ประจำาหลักสูตร จำานวนไม่น้อยกว่า 3 คนเป็นกรรมการโดย 1 ในจำานวนนี้เป็นกรรมการและเลขานุการ 

มหีนา้ทีจ่ดัสถานทีส่อบ กำากบัดแูลการสอบตามวนั-เวลา ทีก่ำาหนดในประกาศ โดยให้เปน็ไปตามประกาศมหาวทิยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ พ.ศ.2550 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เรื่อง ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ.2550 เก็บข้อสอบและกระดาษคำาตอบ และส่งข้อสอบและกระดาษ 

คำาตอบต่อคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจสอบข้อสอบ เพื่อทำาการตรวจข้อสอบต่อไป โดยจะต้องปกปิดชื่อ 

ของนักศึกษาในกระดาษคำาตอบก่อนจัดส่ง

    4.5.3.5 คณะกรรมการรายงานผลการสอบ ประกอบดว้ย รองคณบดฝีา่ยวชิาการบัณฑติ

วิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการ และ 

เจ้าหน้าทีบ่ณัฑิตวทิยาลยั จำานวนไมน่อ้ยกว่า 2 คน เปน็กรรมการ โดย 1 คนในจำานวนนีเ้ปน็กรรมการและเลขานกุาร 

โดยมีหน้าที่ รับคะแนนสอบจากคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบและทำาการประมวลผลคะแนน  

พร้อมทั้งรายงานผลการสอบต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานหลักสูตร และประกาศผลสอบ ทั้งนี้จะต้อง

รายงานผลการสอบต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านประธานหลักสูตร ภายใน 5 วัน หลังจากได้รับคะแนนสอบจาก

คณะกรรมกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ และต้องประกาศผลสอบ ภายใน 5 วัน หลังจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยให้ความเห็นชอบผลการประเมิน

    คณะกรรมการตามข้อ 4.5.3.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชา 

เป็นผู้เสนอรายชื่อเพ่ือให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง ส่วนคณะกรรมการตามข้อ 4.5.3.2 – 3.5.3.5  

ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง

  4.6 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติมี 2 กรณีคือ ให้เป็น “สอบผ่าน” หรือ “สอบไม่ผ่าน” 

  4.7 นักศึกษาตามข้อ 4.6 ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้อง

ยื่นคำาร้องขอสอบใหม่ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 2 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผลสอบ สำาหรับการกำาหนด

วนัสอบคร้ังที ่2 ให้เปน็ไปตามประกาศของบณัฑติ โดยคา่ธรรมเนยีมในการสอบแกตั้วครัง้ที ่2 ใหเ้ปน็ไปตามประกาศ

ของบัณฑิตวิทยาลัย

 ข้อ 5 ใหอ้ธกิารบดเีปน็ผูร้กัษาการใหเ้ปน็ไปตามประกาศนี ้และมอีำานาจในการวนิจิฉัยตีความ ในกรณมีีปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

 

 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ขั้นตอนการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)

นักศึกษายื่นคำาร้องขอสอบประมวลความรู้ 

โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป

และประธานหลักสูตร

ประธานหลักสูตรจัดส่งแบบขอสอบประมวลความรู้ (บว.26)                  

พร้อมรายชื่อนักศึกษาต่อคณบดี เพื่อขอให้ดำาเนินการจัดสอบ

คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ ดำาเนินการคัดเลือกข้อสอบ

เพื่อจัดทำาเป็นข้อสอบ และส่งให้คณะกรรมการจัดทำาข้อสอบ

คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 

ดำาเนินการออกข้อสอบ และส่งให้กับคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ

ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้

ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คณะกรรมการจัดทำาข้อสอบ ดำาเนินการจัดทำาข้อสอบ

เริ่มต้น

A

คณะกรรมก�รสอบประมวลคว�มรู้

ที่ต้องแต่งตั้งประกอบด้วย

l  คณะกรรมการออกข้อสอบและ

    ตรวจข้อสอบ

l  คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ

l  คณะกรรมกรรมการจัดทำาข้อสอบ

l  คณะกรรมการจัดสถานที่สอบ

    และกำากับการสอบ

l  คณะกรรมการรายงานผลการสอบ

คุณสมบัติของนักศึกษ�

l ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาต่างๆ

    ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยสอบผ่าน

    กระบวนวิชาบังคับทุกรายวิชา

    ได้ลำาดับขั้นไม่ตำ่ากว่า B และ                       

    ไม่มีสถานภาพพ้นสภาพการเป็น

    นักศึกษา

ตรงตามระเบียบ

ไม่ตรงตาม
ระเบียบ

ส่งกลับไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อทบทวน

ฝ่ายบริการการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา
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คณะกรรมการจัดสถานที่สอบและกำากับการสอบ 

ดำาเนินการจัดสถานที่สอบ

A

สิ้นสุด

นักศึกษาเข้าสอบประมวลความรู้

ตามวัน-เวลา และสถานที่ที่กำาหนดในประกาศ

คณะกรรมการจัดสถานที่สอบและกำากับการสอบ

ส่งข้อสอบและกระดาษคำาตอบ

ต่อคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ                                 

โดยปกปิดชื่อนักศึกษาในกระดาษคำาตอบ

คณะกรรมการรายงานผลการสอบ 

ประมวลผลคะแนน และรายงานผลสอบต่อคณบดี 

ผ่านประธานหลักสูตร (ภายใน 5 วัน หลังจากได้รับคะแนน) และ

ประกาศผลสอบ (ภายใน 5 วัน หลังจากคณบดีให้ความเห็นชอบ)

l  ผลสอบมี 2 กรณี คือ

   “สอบผ่าน” และ “สอบไม่ผ่าน”

l  หากนักศึกษาสอบไม่ผ่าน

   สามารถยื่นคำาร้องขอสอบใหม่

   ภายใน 20 วัน

   โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ

คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ

ดำาเนินการตรวจข้อสอบ และส่งผลการสอบให้

คณะกรรมการรายงานผลการสอบ
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ขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

นักศึกษายื่นคำาร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ 

โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป

และประธานหลักสูตร

ประธานหลักสูตรจัดส่งแบบขอสอบวัดคุณสมบัติ (บว.26)                  

พร้อมรายชื่อนักศึกษาต่อคณบดี เพื่อขอให้ดำาเนินการจัดสอบ

คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ ดำาเนินการคัดเลือกข้อสอบ

เพื่อจัดทำาเป็นข้อสอบ และส่งให้คณะกรรมการจัดทำาข้อสอบ

คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 

ดำาเนินการออกข้อสอบ และส่งให้กับคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ

ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คณะกรรมการจัดทำาข้อสอบ ดำาเนินการจัดทำาข้อสอบ

เริ่มต้น

A

คณะกรรมก�รสอบวัดคุณสมบัติ

ที่ต้องแต่งตั้งประกอบด้วย

l  คณะกรรมการออกข้อสอบและ

    ตรวจข้อสอบ

l  คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ

l  คณะกรรมกรรมการจัดทำาข้อสอบ

l  คณะกรรมการจัดสถานที่สอบ

    และกำากับการสอบ

l  คณะกรรมการรายงานผลการสอบ

คุณสมบัติของนักศึกษ�

หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต แผน 1 

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

และประธานหลักสูตร และ

ไม่มีสถานภาพพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต แผน 2

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาครบถ้วน

ตามหลักสูตร โดยสอบผ่านกระบวนวิชา

บังคับทุกรายวิชาได้ลำาดับขั้นไม่ตำ่ากว่า B 

และไม่มีสถานภาพพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา

ตรงตามระเบียบ

ไม่ตรงตาม
ระเบียบ

ส่งกลับไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อทบทวน

ฝ่ายบริการการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา
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คณะกรรมการจัดสถานที่สอบและกำากับการสอบ 

ดำาเนินการจัดสถานที่สอบ

A

สิ้นสุด

นักศึกษาเข้าสอบวัดคุณสมบัติ

ตามวัน-เวลา และสถานที่ที่กำาหนดในประกาศ

คณะกรรมการจัดสถานที่สอบและกำากับการสอบ

ส่งข้อสอบและกระดาษคำาตอบ

ต่อคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 

โดยปกปิดชื่อนักศึกษาในกระดาษคำาตอบ

คณะกรรมการรายงานผลการสอบ 

ประมวลผลคะแนน และรายงานผลสอบต่อคณบดี 

ผ่านประธานหลักสูตร (ภายใน 5 วัน หลังจากได้รับคะแนน)

และประกาศผลสอบ (ภายใน 5 วัน หลังจากคณบดีให้ความเห็นชอบ)

l  ผลสอบมี 2 กรณี คือ

   “สอบผ่าน” และ “สอบไม่ผ่าน”

l  หากนักศึกษาสอบไม่ผ่าน

   สามารถยื่นคำาร้องขอสอบใหม่

   ภายใน 2 ภาคการศึกษา

   โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ

คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ

ดำาเนินการตรวจข้อสอบ และส่งผลการสอบให้

คณะกรรมการรายงานผลการสอบ
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ประก�ศมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

เรื่อง แนวปฏิบัติในก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องของภ�ษ�อังกฤษของบทคัดย่อวิทย�นิพนธ์

สำ�หรับหลักสูตรระดับปริญญ�ดุษฎีบัณฑิต

.............................................................

 เพื่อให้การดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดทำาบทคัดย่อภาษาอังกฤษของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน อาศัยอำานาจตามความในข้อ 33 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย  

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  

ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2560 จึงกำาหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบความถูกต้อง 

ของภาษาอังกฤษของบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ไว้ดังนี้

 1. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป

 2. ใหม้กีารแตง่ตัง้ผูท้รงคณุวฒุดิา้นภาษาองักฤษจำานวนหนึง่ ซ่ึงมจีำานวนไมต่ำา่กวา่ 3 คน ทำาหนา้ทีต่รวจสอบ

ความถูกต้องของภาษาอังกฤษของบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิต้องได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี  

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำานวยการบัณฑิตวิทยาลัย

 3. ผูท้รงคณุวฒุใินขอ้ 2 จะเปน็อาจารยป์ระจำาหรอืผูท้รงคณุวฒุภิายนอกมหาวิทยาลยัก็ได ้และตอ้งมคีณุสมบัต ิ

ดังต่อไปนี้

  3.1 เป็นชาวตา่งประเทศทีใ่ชภ้าษาองักฤษเปน็ภาษาหลกั และมภีมิูลำาเนามาจากประเทศทีใ่ชภ้าษาอังกฤษ

เปน็ภาษาราชการ หรือเป็นผูม้สีญัชาตไิทยท่ีมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญในการใชภ้าษาองักฤษอยา่งเปน็ทีป่ระจกัษ ์และ/

หรือได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง หรือ 

  3.2 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาขั้นตำ่าระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า

 4. ให้นักศึกษาที่ได้รับการประเมินให้สอบวิทยานิพนธ์ “ผ่าน” จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ยื่นแบบ

คำาร้องขอรับการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษของบทคัดย่อต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะต้องส่ง

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ พร้อมชำาระค่าธรรมเนียม 

  ทั้งนี้นักศึกษาจะยังไม่สามารถยื่นขอสำาเร็จการศึกษาได้ หากยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรอง 

ความถูกต้องของภาษาอังกฤษของบทคัดย่อจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษตามข้อ 1 ก่อน

 5. ให้บณัฑติวทิยาลยัจดัสง่บทคดัยอ่ตอ่ผูท้รงคณุวฒุดิา้นภาษาองักฤษเพือ่ดำาเนนิการตรวจสอบความถกูตอ้ง

ของภาษาอังกฤษ ภายใน 2 วันทำาการ นับจากวันที่ได้รับคำาร้องจากนักศึกษา

 6. ให้ผู้ทรงคุณวุฒิดำาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษของบทคัดย่อและให้คำาแนะนำา 

ในการแก้ไข (กรณีต้องแก้ไข) และส่งบทคัดย่อพร้อมคำาแนะนำาในการแก้ไขที่เป็นลายลักษณ์อักษรกลับมายัง 

บัณฑิตวิทยาลัยหลังจากดำาเนินการแก้ไขเสร็จ

 7. ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งบทคัดย่อที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งคำาแนะนำา 

ในการแก้ไข (กรณีต้องแก้ไข) แก่นักศึกษา ภายใน 2 วันนับจากวันที่ได้รับบทคัดย่อคืนจากผู้ทรงคุณวุฒิ
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 8. กรณีที่นักศึกษาต้องแก้ไขบทคัดย่อ ให้นักศึกษาดำาเนินการแก้ไขบทคัดย่อตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ

อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน และเมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว นักศึกษาจะต้องนำาบทคัดย่อที่ได้รับการแก้ไข พร้อมบทคัดย่อ

ต้นฉบับ และคำาแนะนำาในการแก้ไขที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ

ความถูกต้องและความครบถ้วนในการแก้ไขอีกครั้ง 

 9. เมือ่บัณฑิตวทิยาลยัไดต้รวจสอบและพบวา่นกัศกึษาไดด้ำาเนนิการแก้ไขบทคัดยอ่อยา่งถกูต้องและครบถว้น

แล้ว ให้ดำาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิลงนามรับรองความถูกต้องของบทคัดย่อภาษาอังกฤษในแบบคำาร้องตามข้อ 3  

และส่งแบบคำาร้องดังกล่าวให้แก่นักศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะได้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดำาเนินการยื่นขอสำาเร็จ

การศึกษาตามลำาดับขั้นต่อไป

 10. ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กำาหนดค่าธรรมเนียมในข้อ 4 โดยจัดทำาเป็นประกาศ

    

    ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

    (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองของบทคัดยอภาษาอังกฤษ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

นักศึกษายื่นขอรับบริการการตรวจบทคัดย่อ (Abstract)
ภาษาอังกฤษที่ฝ่ายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

ฝ่ายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยส่งบทคัดย่อ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้อง

นักศึกษาแก้ไขบทคัดย่อตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ส่งให้กับฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พบกับนักศึกษา
เพื่ออธิบาย/แนะนำาการแก้ไข และเพื่อให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้ทรงคุณวุฒิในกรณีที่นักศึกษาไม่เห็นด้วยกับคำาแนะนำา

ให้แก้ไขของผู้ทรงคุณวุฒิ

นักศึกษาส่งบทคัดย่อที่ผ่านการตรวจสอบ
พร้อมแบบฟอร์มฯที่มีการลงนามรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดำาเนินการยื่นขอสำาเร็จการศึกษา

ตามลำาดับขั้น

ฝ่ายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิลงนามรับรองความถูกต้องของบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษในแบบฟอร์มขอรับบริการการตรวจบทคัดย่อ 

และส่งบทคัดย่อพร้อมแบบฟอร์มคืนให้กับนักศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิลงนามรับรองความถูกต้องของบทคัดย่อ

ภาษาอังกฤษในแบบฟอร์มขอรับบริการฯ และส่งคืน
แบบฟอร์มฯ พร้อมบทคัดย่อคืนให้กับนักศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิลงนามรับรองความถูกต้องของบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษในแบบฟอร์มขอรับบริการฯ และส่งบทคัดย่อ

พร้อมแบบฟอร์มฯ คืนให้กับฝ่ายบริการการศึกษา
บัณฑิตศึกษา เพื่อส่งต่อให้กับนักศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาษาของบทคัดย่อ

ฝ่ายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ
ความถูกต้องของการแก้ไข

กรณีไม่ต้องแก้ไข กรณีมีการแก้ไข

ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน

เอกส�รที่ต้องใช้

l แบบฟอร์มขอรับการตรวจความถูกต้องของภาษาของบทคัดย่อ

l แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ “ผ่าน”

l บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่พิมพ์โดยใช้ระยะบรรทัด     

   Double-spaced

l ชำาระค่าธรรมเนียมการขอรับบริการการตรวจบทคัดย่อ

   1,000 บาท ต่อ 1 ฉบับ (ความยาวประมาณ 250 คำา)

เอกส�รที่นักศึกษ�ต้องส่งให้ฝ่�ยบริก�รก�รศึกษ�

บัณฑิตวิทย�ลัย

l บทคัดย่อต้นฉบับที่มีการแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ

l บทคัดย่อฉบับแก้ไขแล้ว

กรณีต้องแก้ไข

กรณีแก้ไขถูกต้อง

กรณีไม่ต้องแก้ไข

กรณีแก้ไข
ไม่ถูกต้อง
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Author’s Name …..………….............................................................................…………………………….. 

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

Thesis Advisor(s) ………………….........................................................................………………………..……
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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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ประก�ศมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

เรื่อง ก�รเทียบโอนผลก�รเรียนและก�รยกเว้นผลก�รเรียน

......................................................

 เพื่อให้การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีการปฏิบัติไปใน

แนวทางเดียวกัน อาศัยอำานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2560 ข้อ 28 และข้อ 29 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม 

ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 จึงออกประกาศกำาหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนและ 

การยกเว้นผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้

 ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้น 

ผลการเรียน ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2554 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

 ข้อ 3 การเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นผลการเรียน

  (1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน และยกเว้นผลการเรียน

   (1.1) ผูข้อเทยีบโอนผลการเรยีน และยกเวน้ผลการเรยีน ตอ้งเปน็ผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรี 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป

   (1.2) ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรท่ีสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำานาจ

ตามกฎหมายรับรอง

  (2) ผู้สำาเร็จการศึกษา หรือเคยศึกษาวิชาจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรนั้น  

เป็นหลักสูตรที่รับรองโดยสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อาจขอเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตร 

ระดบัเดยีวกนักับท่ีเคยศกึษามาแลว้ โดยนับหน่วยกติวชิาทีโ่อนมาเปน็สว่นหนึง่ของหนว่ยกิตในหลกัสตูรทีก่ำาลงัศกึษา 

โดยไม่ต้องศึกษาวิชานั้นซำ้าอีก

  (3) ผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบัตรบณัฑติ ทีเ่ขา้ศกึษาต่อระดับปรญิญาโทในสาขาวิชาเดียวกนั

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนผลการเรียน คิดเป็นหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่เข้าศึกษา

  (4) ผูส้ำาเรจ็การศึกษาหรอืเคยศกึษาวชิาจากหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา และหลกัสตูรนัน้เปน็หลกัสูตร

ที่รับรองโดยสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อาจขอยกเว้นการเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับเดียวกับที่เคยศึกษามาแล้ว โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นซำ้าอีก

  (5) การขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียน วิชาที่นำา มาขอโอนหรือยกเว้น ต้องเป็น

วิชาที่ได้เคยศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี ในระดับปริญญาโท และ 6 ปี ในระดับปริญญาเอก นับจากปีการศึกษาที่ลง

ทะเบียนเรียนวิชานั้น ในระดับบัณฑิตศึกษาระดับเดียวกัน โดยจำานวนหน่วยกิตที่ได้รับการโอนผลการเรียนและ 

ยกเว้นผลการเรียน รวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยกิตขั้นตำ่า ซ่ึงกำาหนดไว้ในหลักสูตรที่กำาลังศึกษา และ 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
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  (6) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะได้รับการยกเว้นผลการเรียน ต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำาหนด

  (7) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4  

ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ

  (8) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีขอโอนผลการเรียน ต้องมีผลการประเมินได้ลำาดับขั้นไม่ตำ่ากว่า B หรือ 

ลำาดับขั้น 3.00 หรือลำาดับขั้นเป็นผ่าน (S)

  (9) การเทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์จากผลการเรียน ให้เทียบโอนได้ไม่เกินคร่ึงหนึ่งของจำานวน

หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกำาหนด

  (10) รายวิชาท่ีเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นผลการเรียน จะรายงานในใบแสดงผลการศึกษา  

เฉพาะจำานวนหน่วยกิตรายวิชาของหลักสูตรที่รับโอนผลการเรียนและยกเว้นผลการเรียน มีลำาดับขั้นเป็นผ่าน (S)  

โดยไม่นำามาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม

  (11) ในกรณหีลกัสตูรใหม ่จะเทยีบโอนนกัศกึษาได้ไมเ่กนิชัน้ปแีละภาคการศกึษาทีไ่ด้รับอนญุาตให้มี

นักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว

  (12) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สำานักงานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืนรบัรอง และกำาลงัศกึษาในหลักสูตรทีม่รีะดับและมาตรฐานเทยีบเคยีงกบัหลักสูตรของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทาได้ โดยเกณฑการเทียบโอนรายวิชาให้เป็นไปตามข้อ 3(1) - (11) ทั้งนี้การนับระยะเวลาที่ศึกษา

ในหลกัสตูร ใหเ้ริม่นบัตัง้แตเ่ขา้ศกึษาในสถาบนัการศกึษาเดิม และต้องใชเ้วลาการศกึษาอยา่งต่อเนือ่งในมหาวทิยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทา ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

 ข้อ 4 การเปลี่ยนระดับการศึกษา

  (1) การเปลี่ยนระดับการศึกษาอาจเป็นการเปลี่ยนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นหรือตำ่ากว่าเดิมได้

  (2) กรณีของการเปลี่ยนระดับการศึกษา ได้แก่

   (2.1) นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร ยกเว้น

วิทยานิพนธ์ อาจได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตแทนได้ ในกรณีที่มี

หลักสูตรรองรับ

   (2.2) นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

ไม่ผ่าน อาจได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาโทหรือระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงแทน

ก็ได้ ในกรณีที่มีหลักสูตรรองรับ

   (2.3) นักศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอกทีส่อบผา่นการสอบวดัคณุสมบตั ิแตค่ณุภาพวิทยานพินธ์

ไมถ่งึขัน้ปรญิญาเอก อาจไดร้บัการพิจารณาใหเ้ปลีย่นระดบัการศกึษาเปน็ระดับปรญิญาโทหรอืระดบัประกาศนยีบตัร

ชั้นสูงแทนก็ได้ ในกรณีที่มีหลักสูตรรองรับ

 ข้อ 5 การเทยีบโอนความรูจ้ากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยั เขา้สู่การศกึษาในระบบ

  (1) ผู้ขอเทียบโอนความรู้ต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าข้ึนไป และ 

ต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันการสึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่สำานักงานคณะกรรมการ 

ข้าราชการพลเรือน หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำานาจตามกฎหมายรับรอง

  



คู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561148

  (2) จำานวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนความรู้ การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียน  

รวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยกิตขั้นตำ่า ซึ่งกำาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

โดยลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาหรอืวทิยานพินธต์ามหลักสูตรท่ีเข้าศึกษาไมน้่อยหวา่ 12 หนว่ยกติ และต้องใชเ้วลาศกึษา

อย่างต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

  (3) การเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษา 

ในระบบ ไม่สามารถเทียบโอนวิทยานิพนธ์ได้

  (4) รายวิชาที่เทียบโอนความรู้ จะรายงานในใบแสดงผลการศึกษา เฉพาะจำานวนหน่วยกิตรายวิชา

ของหลักสูตรที่เทียบโอนความรู้ โดยไม่นำามาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม

  (5) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะได้รับการเทียบโอนความรู้ ต้องผ่านเกณฑ์การตัดสินของการประเมิน 

ซึ่งวิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ดังนี้

   (5.1) การทดสอบมาตรฐาน หมายถึง การทดสอบโดยหน่วยงานของ ภาครัฐหรือเอกชนที่ใช้ 

แบบทดสอบมาตรฐาน หรือใช้แบบทดสอบที่ทางมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

   (5.2) การทดสอบทีไ่มใ่ชก่ารทดสอบมาตรฐาน หมายถงึ การสอบขอ้เขยีนหรอืการสอบสัมภาษณ ์

และ/หรือการสอบปฏิบัติ โดยแบบทดสอบที่คณะหรือสาขาวิชาที่นักศึกษาจะมาขอเทียบโอนเป็นผู้กำาหนด หรือ

   (5.3) การประเมินหลักฐานการศึกษาอบรม หมายถึง การประเมินความสอดคล้องและคุณภาพ

ของการศกึษา/อบรม จากหลกัฐานการศกึษา/อบรมของหนว่ยงานต่าง ๆ  ทีน่กัศกึษาประสงคจ์ะขอเทียบโอนนำาเสนอ

 ข้อ 6 การบันทึกผลการประเมิน กรณีที่ผู้ขอเทียบโอนผ่านการประเมินให้บันทึกผบตามวิธีการประเมิน ดังนี้

 

 กรณีที่ประเมินโดยใช้หลายวิธีประกอบกัน ให้บันทึกผลตามวิธีที่ให้นำ้าหนักประเมินมาก

 ข้อ 7 การเทียบโอนความรูจ้ากการศกึษานอกระบบ และ/หรอืการศกึษาตามอธัยาศยัเขา้สูก่ารศกึษาในระบบ 

ให้ดำาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการขอสำาเร็จการศึกษา 1 ภาคการศึกษา

 ข้อ 8 การดำาเนินการตามข้อ 3 - ข้อ 7 ให้ปฏิบัติ ดังนี้

  (1) การโอนผลการเรยีน ยกเวน้ผลการเรยีน เปลีย่นระดบัการศกึษา และการเทยีบโอนความรู ้นกัศกึษา

ตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีมตามประกาศอัตราค่าธรรมเนยีมการศกึษา สำาหรับนกัศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา ทีม่หาวทิยาลยั

กำาหนด

  (2) การโอนผลการเรยีน ยกเวน้ผลการเรยีน เปลีย่นระดบัการศกึษา และการเทยีบโอนความรู ้ตอ้งได้

รบัการอนมัุติจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรของหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้วกบัการโอนผลการเรยีน ยกเวน้ผลการเรยีน 

เปลี่ยนระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้

  (3) การโอนผลการเรียน การยกเว้นผลการเรียน เปลี่ยนระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้  

ใหท้ำาในรปูคณะกรรมการ จำานวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยคณะกรรมการดังกลา่วมาจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร

วิธีก�รประเมิน ก�รบันทึกผล คว�มหม�ย

การทดสอบมาตรฐาน CS Credits from standardized test

การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน CE Credits from examination

การประเมินหลักฐานการศึกษา/อบรม CT Credits from training
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ของแต่ละหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอนผลการเรียน ยกเว้นผลการเรียน เปลี่ยนระดับการศึกษา และการเทียบโอน

ความรู้ และนำาผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการอำานวยการบัณฑิตวิทยาลัย และส่งผลการพิจารณา 

ให้กองบริการการศึกษาภายในปีการศึกษาแรกที่นักศึกษาเข้าศึกษา

 ข้อ 9 อัตราค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นผลการเรียน การเปลี่ยนระดับการศึกษา และ 

การเทียบโอนความรู้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ 

การศึกษา สำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 ข้อ 10 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอำานาจวินิจฉัยตีความในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตามประกาศนี้

     ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

     (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ประก�ศบัณฑิตวิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

เรื่อง พฤติกรรมด้�นคุณธรรม จริยธรรม สำ�หรับนักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ�

............................................

 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 ของ สกอ. กำาหนดให้หน่วยงานที่จัด

การศึกษามีการกำาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 

บัณฑิตวิทยาลัย จึงกำาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม สำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พึงปฏิบัติ ดังนี้

   “มุ่งมั่นพัฒนาตน สั่งสมคุณธรรม

   จริยธรรมถือมั่น สร้างสรรค์และจรรโลง”

 ความหมายดังนี้

  พัฒนา หมายถึง ทำาให้เจริญก้าวหน้า

  คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี

  จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นขอประพฤติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม

  สร้างสรรค์ หมายถึง สร้างให้มีให้เป็นขึ้น สร้างความสุขความเจริญให้แก่สังคม มีความคิดริเริ่ม

    ในทางที่ดี

  จรรโลง หมายถึง ผดุง คำ้าชู บำารุงรักษา และเชิดชูไว้ไม่ให้เสื่อม

 

 ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

     ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

      

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์)

     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ประก�ศมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

เรื่อง กำ�หนดอัตร�ค่�ลงทะเบียนอบรมและสอบวัดคว�มรู้พื้นฐ�นคอมพิวเตอร์สำ�หรับผู้เข้�ศึกษ�ใน

ระดับปริญญ�มห�บัณฑิตและปริญญ�ดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2560

...........................................................

 เพื่อให้การดำาเนินการเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์สำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำานาจตามความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย
การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์สำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ไว้ดังนี้
 ข้อ 1 ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
 ข้อ 2 ให้ยกเลิก
  2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การสอบวัดความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์สำาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
  2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กำาหนดอัตราค่าลงทะเบียนอบรมและสอบวัด
ความรูพ้ืน้ฐานคอมพวิเตอรส์ำาหรบัผูเ้ขา้ศกึษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิตและดุษฎบีณัฑิตของสำานกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
 ข้อ 3 เกณฑ์มาตรฐานความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
  3.1 มผีลการสอบจากสำานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยนกัศกึษาหลกัสตูรปรญิญามหา
บัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต กำาหนดเกณฑ์ให้ผู้สอบผ่าน ต้องมีคะแนนสอบไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 60 หรือ
  3.2 มผีลการเรยีนและตอ้งสอบผ่านในระดับไมต่ำา่กวา่ B หรือระดับคะแนน S ในรายวชิาคอมพวิเตอร์
สำาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่กำาหนดในหลักสูตรนั้น ๆ หรือรายวิชาเทียบเท่าอื่นที่คณะกรรมการอำานวยการ 
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ หรือ
  3.3 เข้ารับการอบรมเตรียมการสอบได้ตามปฏิทินของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยมีระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง
 ข้อ 4 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบ ตามข้อ 3.1 ในอัตรา 500 บาทต่อคนต่อครั้ง
 ข้อ 5 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการอบรม ตามข้อ 3.3 ในอัตรา 1,500 บาทต่อคนต่อครั้ง
 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และมีอำานาจในการวินิจฉัย
 ตีความในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

       ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560

       

       (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



คู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561152

ประก�ศบัณฑิตวิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

เรื่อง อัตร�ค่�ธรรมเนียมเกี่ยวกับก�รศึกษ� สำ�หรับนักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ� พ.ศ. 2560

...........................................................

 อาศัยอำานาจตามความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดตั้งบัณฑิต

วิทยาลัย พ.ศ. 2551 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 

9/2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงเห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา สำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ 

การศึกษา สำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560”

 ข้อ 2 ให้ยกเลิก

  2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา สำาหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 26 เมษายน 2554

  2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา สำาหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555

  2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา สำาหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

  และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

 ข้อ 3 ในประกาศนี้

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา หมายถึง ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา

ที่นักศึกษาต้องชำาระเมื่อนักศึกษาสมัครสอบคัดเลือก ออกบัตรประจำาตัวนักศึกษา รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  

รวมทั้งค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าปรับ ค่าออกเอกสารต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมเมื่อนักศึกษาต้องชำาระเมื่อนักศึกษา

ต้องชำาระเม่ือนักศึกษาได้รับอนุมัติให้คืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา เปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา หรือสาขาวิชา 

หรือแผนการศึกษา หรือระบบการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนอันเกิดจาก 

การขอเปลี่ยนแปลงการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

 ข้อ 4 อัตราค่าธรรมเนียม ๆ ในข้อ 3 ให้เรียกเก็บ ดังนี้

  4.1 ค่าสมัครและสอบคัดเลือก ให้เรียกเก็บในอัตรา ดังนี้

   4.1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เรียกเก็บไม่เกิน 250 บาท ในกรณีเลือกสอบมากกว่า 

หนึ่งสาขาวิชา ให้เรียกเก็บเงินค่าสมัครและสอบคัดเลือกเพิ่มขึ้นตามจำานวนสาขาวิชา แขนงวิชา กลุ่มวิชา ในอัตรา

สาขาวิชา แขนงวิชา กลุ่มวิชาละไม่เกิน 150 บาท

   4.1.2 ระดับปริญญาโท ให้เรียกเก็บไม่เกิน 500 บาท ในกรณีเลือกสอบมากกว่าหนึ่งสาขาวิชา 

ให้เรียกเก็บเงินค่าสมัครและสอบคัดเลือกเพิ่มขึ้นตามจำานวนสาขาวิชา แขนงวิชา กลุ่มวิชา ในอัตราสาขาวิชา  

แขนงวิชา กลุ่มวิชาละไม่เกิน 250 บาท
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   4.1.3 ระดบัปรญิญาเอก ใหเ้รยีกเกบ็ไมเ่กนิ 5,000 บาท ในกรณเีลอืกสอบมากกวา่หนึง่สาขาวชิา 

ให้เรียกเก็บค่าสมัครและสอบคัดเลือกเพิ่มขึ้นตามจำานวนสาขาวิชา ในอัตราสาขาวิชาละไม่เกิน 2,500 บาท

  4.2 คา่ธรรมเนียมการสอบวดัความรูพ้ืน้ฐานคอมพวิเตอร ์ใหเ้รยีกเก็บจากนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

ที่สอบ ในอัตราครั้ง 500 บาท

  4.3 ค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้พื้นฐานการสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ ให้เรียกเก็บจาก

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กำาหนดอัตราค่าลงทะเบียน

การอบรมและการสอบภาษาอังกฤษ สำาหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ของสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)

  4.4 ค่าออกบัตรประจำาตัวนักศึกษา 100 บาท

  4.5 ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนละ 2,000 บาท และ 

ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งละ 2,500 บาท

  4.6 ค่าปรับชำาระค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำาหนด วันละ 100 บาท แต่ไม่กิน 2,000 บาท

  4.7 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา 500 บาท

  4.8 ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา หรือแขนงวิชา 500 บาท

  4.9 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนระดับการศึกษา 500 บาท

  4.10  คา่ธรรมเนยีมการเทียบโอนผลการเรียน ยกเวน้ผลการเรยีนชดุวชิาหรอืรายวชิา และคา่ธรรมเนยีม

การเทียบโอนความรู้ ระดับปริญญาเอก ให้เรียกเก็บหน่วยกิตละ 2,500 บาท และระดับปริญญาโท ให้เรียกเก็บ

หน่วยกิตละ 1,500 บาท

  4.11  ค่าปรับการดำาเนินการเทียบโอนล่าช้า รวมทุกวิชา 500 บาท

  4.12  นักศึกษาที่มาสมบทต่างมหาวิทยาลัย ชำาระค่าลงทะเบียนรายวิชา

  4.13  นักศึกษาท่ีมาสมบทต่างมหาวิทยาลัย ให้ชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามปกติที่

มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ และชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่นเรียกเก็บ

  4.14  ค่าธรรมเนียมการชำาระเงินผ่านทางธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้จ่ายตามอัตราที่ธนาคาร

หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสกำาหนด

  4.15  ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 (กรณีครั้งแรกสอบไม่ผ่าน) 1,000 บาท

  4.16  ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 (กรณีครั้งแรกสอบไม่ผ่าน) 1,000 บาท

  4.17  ค่าธรรมเนียมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก 1,000 บาท

  4.18  ค่าธรรมเนียมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษระดับปริญญโท 600 บาท

  4.19  ค่าออกหนังสือสำาคัญทางการศึกษา ได้แก่ ใบรายงานผลการเรียน ใบรับรองการเป็นนักศึกษา 

หนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ใบรับรองรายวิชาเรียน ใบรับรองหน่วยกิต ค่าใบแทน 

ใบเสร็จรับเงิน อัตราฉบับละ 100 บาท

  4.20  ค่าใบแทนใบปริญญาบัตร อัตราฉบับละ 200 บาท

  4.21  ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรับรองวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ให้ชำาระค่าธรรมเนียมการตรวจ

รับรองวุฒิตามหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ

  



คู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561154

  4.22  ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนบัณฑิต 900 บาท และค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา  

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 100 บาท

  4.23  ค่าธรรมเนียมขอรับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรหลังจากที่มหาวิทยาลัย

ได้อนุมัติให้สำาเร็จการศึกษาในระดับนั้น ๆ แล้วเกินกว่า 2 ปี อัตราฉบับละ 500 บาท

 ข้อ 5 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละปีการศึกษา

 ข้อ 6 เงินค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษาที่ชำาระแล้ว ตามอัตราการ

เรียกเก็บที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้ จะขอรับคืนไม่ได้

 ข้อ 7 การปฏิบัติการใด ๆ ฉบับนี้มีปัญหาให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

       ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

       (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ประก�ศมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

เรื่อง ก�รสอบวัดคว�มรู้พื้นฐ�นภ�ษ�อังกฤษ สำ�หรับนักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ� พ.ศ. 2560

...........................................................

 เพ่ือให้การดำาเนินการเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำานาจตามความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย

การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  

ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้กำาหนด 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

เพิ่มเติม ไว้ดังนี้

 ข้อ 1 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

 ข้อ 2 ให้ยกเลิก

  2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำาหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555

  2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำาหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555

  และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

 ข้อ 3 เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้ใช้เกณฑ์ใด 

เกณฑ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

  3.1 ผลการสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาท่ีมีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่วันสอบจาก

สถาบันที่มีการทดสอบ ดังนี้

   TOEFL (Paper Based) ไม่ตำ่ากว่า 500 คะแนน หรือ

   TOEFL (Computer Based) ไม่ตำ่ากว่า 173 คะแนน หรือ

   TOEFL (Internet Based) ไม่ตำ่ากว่า 60 คะแนน หรือ

   IELTS (Academic Module) ไม่ตำ่ากว่า 5 คะแนน หรือ

   TU-GET (1,000 คะแนน) ไม่ตำ่ากว่า 550 คะแนน หรือ

   CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ตำ่ากว่า 70 คะแนน หรือ

   SSRU-TEP (100 คะแนน) ไม่ตำ่ากว่า 70 คะแนน หรือ

  3.2 ผลการอบรมให้สอบผ่าน รวม 3 หลักสูตร ที่จัดโดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต (สสสร.)

   3.2.1 TOEFL Reading Skill & Strategies และ

   3.2.2 TOEFL Structure Skill & Strategies และ

   3.2.3 Intermediate Listening & Speaking Skills
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  3.3 สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  
ที่สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง เฉพาะในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง (First  
Language) อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และ
ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสำาเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่เริ่มเข้าศึกษา
 ข้อ 4 ให้นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ยื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ ความสามารถทาง 
ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 3 ต่อสาขาวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติในการสำาเร็จ 
การศึกษาของนักศึกษาต่อไป
 ข้อ 5 เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้เกณฑ์ใด 
เกณฑ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
  5.1 ผลการสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่วันสอบ 
จากสถาบันที่มีการทดสอบ ดังนี้
   TOEFL (Paper Based) ไม่ตำ่ากว่า 450 คะแนน หรือ
   TOEFL (Computer Based) ไม่ตำ่ากว่า 133 คะแนน หรือ
   TOEFL (Internet Based) ไม่ตำ่ากว่า 46 คะแนน หรือ
   IELTS (Academic Module) ไม่ตำ่ากว่า 4 คะแนน หรือ
   TU-GET (1,000 คะแนน) ไม่ตำ่ากว่า 500 คะแนน หรือ
   CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ตำ่ากว่า 60 คะแนน หรือ
   SSRU-TEP (100 คะแนน) ไม่ตำ่ากว่า 65 คะแนน หรือ
  5.2 ผลการเรยีนและสอบผา่นรายวชิาภาษาองักฤษระดบับณัฑติศกึษา โดยมกีารประเมนิผลการเรยีน
เทียบเป็นระดับคะแนนได้ไม่ตำ่ากว่า B และมีการแสดงผลการเรียนในใบรายงานผลการศึกษา มีระดับคะแนนเป็น S 
หรือรายวิชาเทียบเท่าอื่นที่คณะกรรมการอำานวยบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบเป็นราย ๆ ไป หรือ
  5.3 ผลการอบรมให้สอบผ่าน รวม 3 หลักสูตร ที่จัดโดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต (สสสร.)
   5.3.1 TOEFL Reading Skill & Strategies และ
   5.3.2 TOEFL Structure Skill & Strategies และ
   5.3.3 Intermediate Listening & Speaking Skills
 ข้อ 6 ให้นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตบัณฑิต ยื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทางภาษาอังกฤษ ตามข้อ 5 ต่อสาขาวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติในการสำาเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาต่อไป
 ข้อ 7 ใหอ้ธกิารบดเีปน็ผูร้กัษาการใหเ้ปน็ไปตามประกาศนี ้และมอีำานาจในการวนิจิฉัยตีความ ในกรณมีปัีญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
       
       ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560

       รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย

       อธิการบดี
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แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ก�รยืม-คืนวัสดุส�รสนเทศ

ศูนย์วิทยบริก�ร
 ขั้นตอนก�รยืมวัสดุส�รสนเทศ

 1. แสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้งเมื่อใช้บริการ

 2. นำาหนังสือที่ต้องการยืมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ถ้าต้องการแผ่น CD-Rom ประกอบหนังสือให้แจ้งเจ้าหน้าที่

ประจำาเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

 3. เมื่อทำาการยืม-คืนเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ยืมต้องประทับตราวันกำาหนดส่งคืนด้วยตนเองทุกครั้ง

 4. หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งเดียวกันยืมได้ 1 เล่ม

 5. ผูย้มืใชส้ทิธิในการยมืหนงัสอืตดิตอ่กนัได้ (ยกเวน้กรณหีนงัสือเลม่ดังกลา่ว ทีม่ผีูอ้ืน่ทำาการจองไวไ้มส่ามารถ

ยืมต่อได้)

 6. ผู้ที่มีหนังสือหรือวัสดุสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการเกินกำาหนดส่งจะไม่อนุญาตยืมวัสดุสารสนเทศ

 7. หากพบหนังสือท่ีต้องการยืม ได้มีผู้ใช้บริการยืมออกหมดแล้ว ผู้ยืมสามารถใช้บริการจองหนังสือได้ที่

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

 8. ผู้ยืมต้องตรวจสอบหนังสือที่ได้ทำาการยืมออกทุกครั้งว่า ชำารุด ฉีกขาดเสียหายหรือไม่ ถ้าพบกรณีดังกล่าว

ผู้ยืมต้องติดต่อ เจ้าหน้าที่ทันทีก่อนที่จะนำาหนังสือออกจากเคาน์เตอร์บริการ มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อ

กรณีดังกล่าว

 ขั้นตอนก�รคืนวัสดุส�รสนเทศ

 1. นำาหนังสือที่ยืมส่งคืนเคาน์เตอร์บริการ กรณีที่ยืม CD-Rom ประกอบหนังสือ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ 

(อย่าแนบแผ่น CD-Rom ไว้ในหนังสือที่ทำาการคืนโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่)

 2. ในกรณีต้องการยืมหนังสือต่อ แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำาการคืนและผู้ยืมต้องทำาตามระเบียบว่าด้วยการยืม

 3. ส่งคืนเกินกำาหนดปรับ วันละ 5 บาท ต่อวัน ต่อวัสดุสารสนเทศ 1 รายการ

 4. ตรวจสอบทุกครั้งที่นำาวัสดุสารสนเทศมาส่งคืนว่าถูกต้องตามรายการหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ยืมทำาวัสดุ

สารสนเทศ ชำารุด ฉีกขาด สูญหาย ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ทันที

 บริก�รยืม – คืนสื่อโสตทัศนวัสดุ

 1. วัสดุที่ยืมออกนอกศูนย์วิทยบริการได้ ได้แก่ วีดิทัศน์ (VC), แถบเสียง (TC), วีดิโอ (VCD), ซีดี (CD), 

แผ่นภาพ (PIC)

 2. บริการยืมในศูนย์บริการเท่านั้น ได้แก่ แผนที่ (MAP), สไลด์ (SL)

 ขั้นตอนก�รยืมสื่อโสตทัศนวัสดุ

 1. สืบค้นสื่อโสตทัศนวัสดุที่ต้องการจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น (OPAC)

 2. แสดงบัตรนกัศกึษาตอ่เจา้หนา้ท่ี ทีใ่ห้บรกิารทกุครัง้ แจง้เจา้หนา้ทีใ่หห้ยบิสือ่โสตทศันวสัดุ รายการทีต่อ้งการ

 3. ผู้ที่มีรายการสื่อข้างส่งคืนเกินกำาหนดส่งคืน ไม่อนุญาตให้ยืมสื่อรายการใดๆ ต่อได้
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 ขั้นตอนก�รคืนสื่อโสตทัศนวัสดุ

 1. นำาสื่อโสตทัศนวัสดุมาส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการด้วยตนเองทุกครั้ง

 2. กรณีส่งคืนสื่อโสตทัศนวัสดุเกินกำาหนดส่ง ปรับวันละ 5 บาท / รายการ / วัน

 3. ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งว่าทำาการส่งคืนสื่อโสตทัศนวัสดุครบถ้วนแล้วหรือไม่

หม�ยเหตุ

 *** บรกิารยมื-คนืสือ่โสตทัศนวัสด ุให้บรกิารทีเ่คานเ์ตอรย์มื-คนื ชัน้ลอย อาคารศูนยว์ทิยบรกิารและสำานกังาน

อธิการบดี ***

....................................................
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แบบหนังสือ บว.

 l บว.01 แบบบันทึกการให้คำาปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

 l บว.02 เค้าโครงความคิดการค้นคว้าอิสระ (Concept Paper

 l บว.03 แบบอนุมัติเค้าโครงความคิดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของคณะกรรมการหลักสูตร 

 l บว.04 แบบขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 l บว.05 แบบขออนุมัติสอบ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 l บว.06 แบบเสนอเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 l บว.06 แบบเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 l บว.07 แบบส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ 

 l บว.08 แบบขออนุมัติสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ 

 l บว.08 แบบขออนุมัติสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 l บว.09-03 แบบขอหนังสือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 

 l บว.10-04 แบบขอหนังสือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 l บว.11 แบบขอตรวจความสมบูรณ์ของรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 l บว.12 แบบขอตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 l บว.13-02 ระเบียนประวัติการทำาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษา 

 l บว.14-04 แบบกลั่นกรอง 

 l บว.15 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 l บว.16-02 ใบรับรองการตรวจวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 l บว.17-03 แบบส่งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 l บว.18-02 แบบประเมินคุณภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 l บว.19-01 แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณานำาลงวารสารบัณฑิตศึกษา

 l บว.20 แบบเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติ 

 l บว.21-01 แบบสอบถามข้อมูลมหาบัณฑิต 

 l บว.22 แบบฟอร์มขอรับทุนการเสนอผลงานทางวิชาการ 

 l บว.23 แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการศึกษา 

 l บว.24 แบบรายงานความก้าวหน้าของการทำาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 l บว.25 แบบเสนอเค้าโครงภาคนิพนธ์ และขออนุมัติหัวข้อการค้นคว้าอิสระ 

 l บว.26 แบบขอสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

 l บว.27 ใบแจ้งผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 

 l บว.28 คำาร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน 

 l บว.29-01 แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 l บว.29-02 แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 

แบบหนังสือ บว.แบบหนังสือ บว.
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 แบบหนังสือ บว. (ต่อ)

 l บว.30 หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์ 

 l บว.31-03 ใบแจ้งความจำานงสำาเร็จการศึกษา 

 l บว.32 คำาร้องขอย้ายสาขาวิชา 

 l บว.33-01 แบบขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา 

 l บว.34 แบบฟอร์มการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม 

 l บว.35 แบบขอรับการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษของบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

 l บว.36 แบบขอรบัการตรวจรปูแบบกอ่นสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์สอบปอ้งกนัวทิยานพินธ/์การคน้ควา้อสิระ

....................................................

แบบหนังสือ บว. (ต่อ)แบบหนังสือ บว. (ต่อ)
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ก�รเดินท�ง

 รถเมล์ที่ผ่�นมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

 ถนนราชวิถี 18  19  28  56  108  125  

  ปอ.515  ปอ.พ.4  ปอ.28  ปอ.539  ปอ.542  

 ถนนสามเสน 3  9  16  19  30  32  33  49  51  64  65  110   

  ปอ.16  ปอ.32  ปอ.49  ปอ.505  ปอ.524

แผนที่ตั้ง : มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�
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สถ�นที่ตั้ง (Location)

 ที่ตั้ง : บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิร เขตดุสิต
   กรุงเทพมหานคร 10300
 โทรศัพท์ : 0-2160-1174-80
 โทรสาร : 0-2160-1177
 เว็บไซต์ : www.grad.ssru.ac.th
 Facebook : GRAD SSRU

ชื่อหน่วยง�น (Name of Organization)


