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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
เรื�อง   การสอบประมวลความรูแ้ละการสอบวดัคณุสมบตัิ

___________________________

เพื่อใหการดําเนินการเก่ียวกับการสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติเปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๔ แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๑ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
เม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงไดกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
สอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติดังนี้

ขอ ๑ ประกาศน้ีใหมผีลบังคบัใชกบันกัศกึษาทีเ่ขาศกึษาตัง้แตภาคการเรยีนที ่๑ ปการศกึษา ๒๕๖๐ เปนตนไป
ขอ ๒ ใหยกเลกิ ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา เรือ่งการสอบประมวลความรูและการสอบวัด

คุณสมบัติฉบับลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ และใหใชประกาศฉบับนี้แทน
ขอ ๓ การสอบประมวลความรู (Comprehensive examination) หมายถึง การสอบเพื่อประเมินความรูใน

แนวกวาง เพ่ือวัดความสามารถในการผสมผสานแนวคิดและนําความรูไปใชแกปญหาของนักศึกษาในสาขาวิชาเอก
เฉพาะและสาขาวิชาที่เก่ียวของซึ่งกําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ตองสอบผาน โดยมี
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติดังน้ี

๓.๑ การสอบประมวลความรู เปนการสอบขอเขียน หรือการสอบปากเปลา หรือการสอบทั้งสองแบบ
๓.๒ นักศึกษามีสิทธ์ิขอสอบประมวลความรูได ตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตาง ๆ ครบถวนตาม

หลักสูตร โดยสอบผานกระบวนวิชาบังคับทุกรายวิชาไดลําดับขั้นไมตํ่ากวา B และไมมีสถานภาพพนสภาพการเปน
นักศึกษา

๓.๓ ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบประมวลความรู โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
และประธานหลักสูตร

๓.๔ ใหประธานหลักสูตรจัดสงแบบขอสอบประมวลความรู พรอมรายช่ือนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบ
ถวนในการสอบประมวลความรูตามขอ ๓.๒ ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอใหดําเนินการจัดสอบ

๓.๕ ใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบประมวลความรู ภาคเรียนละ ๑
ครั้ง ในกรณีจําเปนอาจจัดการสอบในภาคฤดูรอนได โดยใหมีขั้นตอนดังตอไปนี้

๓.๕.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา
๓.๕.๒ จัดทําประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ พรอมกําหนดวัน-เวลา และสถานที่ในการสอบ
๓.๕.๓ จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการ

ออกขอสอบและตรวจขอสอบ คณะกรรมการจัดทําขอสอบ คณะกรรมการกํากับการสอบ และคณะกรรมการรายงาน
ผลการสอบ โดยคณะกรรมการแตละชุดมีคุณสมบัติและหนาท่ีดังตอไปนี้

๓.๕.๓.๑ คณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ ประกอบดวย อาจารยประจํา
หลักสูตร ไมนอยกวา ๓ คน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธกัน โดยให
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หลักสูตร ไมนอยกวา ๓ คน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธกัน โดยให
มีหนาที่ออกขอสอบและตรวจขอสอบ

๓.๕.๓.๒ คณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ ประกอบดวย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปน
ประธานกรรมการ รองคณบดีฝายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย เปนรองประธานกรรมการ หัวหนาสํานักงานคณบดี และ
หัวหนาฝายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เปนกรรมการ และเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยอีก ๑ คน เปนกรรมการ
และเลขานุการ มีหนาท่ี คัดเลือกขอสอบท่ีออกโดยคณะกรรมการออกขอสอบและตรวจสอบขอสอบตามจํานวนที่
เหมาะสม เพ่ือจัดทําเปนขอสอบตอไป

๓.๕.๓.๓ คณะกรรมการจัดทําขอสอบ ประกอบดวย หัวหนาฝายบริการการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ และมีเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยและเจาหนาที่ประจําหลักสูตร จํานวนไมนอย
กวา ๒ คน เปนกรรมการมีหนาที่ดูแลและกํากับการดําเนินงานในการจัดพิมพขอสอบทําสําเนาขอสอบ และจัดเตรียม
กระดาษคําตอบจัดทํารายชื่อนักศึกษาผูเขาสอบ และบรรจุซองขอสอบ

๓.๕.๓.๔ คณะกรรมการจัดสถานท่ีสอบและกํากับการสอบ ประกอบดวย หัวหนา
สํานักงานคณบดี เปนประธาน หัวหนาฝายบริการการศึกษา เปนรองประธาน และมีเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยและ/
หรือเจาหนาท่ีประจําหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา ๓ คนเปนกรรมการโดย ๑ ในจํานวนนี้เปนกรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่จัดสถานท่ีสอบกํากับดูแลการสอบตามวัน-เวลา ท่ีกําหนดในประกาศ โดยใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง ขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ.๒๕๕๐ เก็บขอสอบและกระดาษคําตอบ และสงขอสอบและกระดาษคํา
ตอบตอคณะกรรมการออกขอสอบและตรวจสอบขอสอบ เพื่อทําการตรวจขอสอบตอไป  โดยจะตองทําการปกปดชื่อ
ของนักศึกษาในกระดาษคําตอบกอนจัดสง

๓.๕.๓.๕ คณะกรรมการรายงานผลการสอบ ประกอบดวย รองคณบดีฝายวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ หัวหนาฝายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เปนรองประธานกรรมการ และ
เจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวา ๒ คน เปนกรรมการ โดย ๑ คนในจํานวนนี้เปนกรรมการและ
เลขานุการ โดยมีหนาท่ีรับคะแนนสอบจากคณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบและทําการประมวลผล
คะแนนพรอมทั้งรายงานผลการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานหลักสูตร และประกาศผลสอบ ทั้งน้ี
จะตองรายงานผลการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผานประธานหลักสูตร ภายใน ๕ วัน หลังจากไดรับคะแนนสอบ
จากคณะกรรมกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ และตองประกาศผลสอบ ภายใน ๕ วัน หลังจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบผลการประเมิน

                 คณะกรรมการตามขอ ๓.๕.๓.๑ ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขา
วิชาเปนผูเสนอรายชื่อเพ่ือใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูแตงตั้ง สวนคณะกรรมการตามขอ ๓.๕.๓.๒ – ๓.๕.๓.๕  ให
บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูแตงตั้ง

๓.๖ การประเมินผลการสอบประมวลความรูมี ๒ กรณีคือ ใหเปน “สอบผาน”หรือ “สอบไมผาน”
๓.๗ นักศึกษาตามขอ ๓.๖ ที่สอบประมวลความรูครั้งแรกไมผาน มีสิทธ์ิสอบแกตัวไดอีก ๑ ครั้ง โดย

ตองยื่นคํารองขอสอบใหมตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๒๐ วัน หลังจากวันประกาศผลสอบ สําหรับการกําหนดวันสอบ
ครั้งท่ี ๒ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยโดยคาธรรมเนียมในการสอบแกตัวครั้งที่ ๒ ใหเปนไปตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

ขอ ๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) หมายถึง การสอบวัดความรูความสามารถของ
นักศึกษาในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประเมินวานักศึกษามีความสามารถที่จะดําเนินการทํา
วิทยานิพนธ และเปนผูมีสิทธ์ิเสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได ซึ่งกําหนดให
นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ และ แบบ ๒ ตองสอบผาน โดยมีหลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติดังน้ี

๔.๑ การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลา หรือทั้งสองแบบในสาขาวิชา
เอกและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
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เอกและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
๔.๒ คุณสมบัติของนักศึกษาผูมีสิทธิ์สอบ มีดังนี้

๔.๒.๑ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป และประธานหลักสูตรกอนและไมมีสถานสภาพพนสภาพการเปนนักศึกษา

๔.๒.๒ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒ ตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา
ตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร โดยสอบผานกระบวนวิชาบังคับทุกรายวิชาไดลําดับขั้นไมตํ่าวา B และไมมีสถานภาพ
พนสภาพการเปนนักศึกษา

๔.๓ ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบวัดคุณสมบัติตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบของ
อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป และประธานหลักสูตร

๔.๔ ใหประธานหลักสูตรจัดสงแบบขอสอบวัดคุณสมบัติ พรอมรายช่ือนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบ
ถวนในการสอบวัดคุณสมบัติตามขอ ๔.๒ ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอใหดําเนินการจัดสอบ

๔.๕ ใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ โดยจัดภาคเรียนละ
๑ คร้ัง ในกรณีท่ีจําเปนอาจจัดการสอบในภาคฤดูรอนได โดยใหมีขั้นตอน ดังตอไปนี้

๔.๕.๑  ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา
๔.๕.๒  จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบพรอมกําหนดวัน-เวลา และสถานที่ในการสอบ
๔.๕.๓ จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการออก

ขอสอบและตรวจขอสอบ คณะกรรมการจัดทําขอสอบ คณะกรรมการกํากับการสอบ และคณะกรรมการรายงานผล
การสอบ โดยคณะกรรมการแตละชุดมีคุณสมบัติและหนาที่ดังตอไปนี้

๔.๕.๓.๑ คณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ ประกอบดวย อาจารยประจํา
หลักสูตร ไมนอยกวา ๓ คน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธกันทั้งนี้
อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวมดวยได โดยประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตองเปน
อาจารยประจํา โดยใหมีหนาท่ี ออกขอสอบและตรวจขอสอบ

๔.๕.๓.๒ คณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ ประกอบดวย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปน
ประธานกรรมการ รองคณบดีฝายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย เปนรองประธานกรรมการ หัวหนาสํานักงานคณบดี และ
หัวหนาฝายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เปนกรรมการ และเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยอีก ๑ คน เปนกรรรมการ
และเลขานุการ มีหนาท่ี คัดเลือกขอสอบท่ีออกโดยคณะกรรมการออกขอสอบและตรวจสอบขอสอบตามจํานวนที่
เหมาะสม เพ่ือจัดทําเปนขอสอบตอไป

๔.๕.๓.๓ คณะกรรมการจัดทําขอสอบ ประกอบดวย หัวหนาฝายบริการการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ และมีเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยและเจาหนาที่ประจําหลักสูตร จํานวนไมนอย
กวา ๒ คน เปนกรรมการ มีหนาท่ี ดูแลและกํากับการดําเนินงานใน การจัดพิมพขอสอบ ทําสําเนาขอสอบ และจัด
เตรียมกระดาษคําตอบ จัดทํารายช่ือนักศึกษาผูเขาสอบ และบรรจุซองขอสอบ

๔.๕.๓.๔ คณะกรรมการจัดสถานท่ีสอบและกํากับการสอบ ประกอบดวย หัวหนา
สํานักงานคณบดี เปนประธาน หัวหนาฝายบริการการศึกษา เปนรองประธาน และมีเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยและ/
หรือเจาหนาท่ีประจําหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา ๓ คนเปนกรรมการโดย ๑ ในจํานวนนี้เปนกรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่จัดสถานท่ีสอบ กํากับดูแลการสอบตามวัน-เวลา ที่กําหนดในประกาศ โดยใหเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เรื่อง ขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ.๒๕๕๐   เก็บขอสอบและกระดาษคําตอบ และสงขอสอบ
และกระดาษคําตอบตอคณะกรรมการออกขอสอบและตรวจสอบขอสอบ เพ่ือทําการตรวจขอสอบตอไป   โดยจะตอง
ปกปดช่ือของนักศึกษาในกระดาษคําตอบกอนจัดสง

๔.๕.๓.๕ คณะกรรมการรายงานผลการสอบ ประกอบดวย  รองคณบดีฝายวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ หัวหนาฝายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เปนรองประธานกรรมการ และ
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บัณฑิตวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ หัวหนาฝายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เปนรองประธานกรรมการ และ
เจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวา ๒ คน เปนกรรมการ โดย ๑ คนในจํานวนนี้เปนกรรมการและ
เลขานุการ โดยมีหนาท่ี รับคะแนนสอบจากคณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบและทําการประมวลผล
คะแนน พรอมท้ังรายงานผลการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานหลักสูตร และประกาศผลสอบ ทั้งน้ี
จะตองรายงานผลการสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผานประธานหลักสูตร ภายใน ๕ วัน หลังจากไดรับคะแนนสอบ
จากคณะกรรมกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ และตองประกาศผลสอบ ภายใน ๕ วัน หลังจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบผลการประเมิน

คณะกรรมการตามขอ ๔.๕.๓.๑ ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอ
รายชื่อเพ่ือใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูแตงตั้ง สวนคณะกรรมการตามขอ  ๔.๕.๓.๒–๓.๕.๓.๕ ใหบัณฑิตวิทยาลัย
เปนผูแตงตั้ง

       ๔.๖ การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติมี ๒ กรณี คือ ใหเปน “สอบผาน” หรือ “สอบไม
ผาน”              

          ๔.๗ นักศึกษาตามขอ ๔.๖ ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไมผาน มีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก ๑ ครั้ง โดย
ตองยืน่คํารองขอสอบใหมตอบณัฑติวทิยาลัย ภายใน ๒ ภาคการศกึษาหลงัจากวนัประกาศผลสอบ สําหรับการกําหนดวัน
สอบคร้ังท่ี ๒ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย โดยคาธรรมเนียมในการสอบแกตัวคร้ังที่ ๒ ใหเปนไปตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

ขอ ๕   ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี ้  และมีอํานาจในการวินิจฉัยตีความ   ในกรณีมี
ปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

 
 

  ประกาศ ณ  วนัที�   ๒๘ มถินุายน ๒๕๖๐

 (รศ.ดร.ฤๅเดช เกดิวชิยั)
อธกิารบดี
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