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ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ที่ 43/2562 

 
เรื่อง หลักเกณฑ์การท าวิทยานิพนธ์ การสอบประมวลความรอบรู้ การค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

และการท าดุษฎีนิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
................................................ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และรายละเอียดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ การสอบ
ประมวลความรอบรู้ การค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญามหาบัณฑิต และการท าดุษฎีนิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 54 ข้อ 58 และข้อ 64 หมวดที ่11 วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้ออกประกาศ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1.   ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 43/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การท า
วิทยานิพนธ์ การสอบประมวลความรอบรู้ การค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญามหาบัณฑิต และการท าดุษฎีนิพนธ์ 
การสอบวัดคุณสมบัต ิระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต” 
 
 ข้อ 2.   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
 ข้อ 3.   บรรดาประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว  
ในประกาศนี้หรือซึ่งแตกต่างขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงการที่ได้กระท า  
ไปก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
 
 ข้อ 4.   ในประกาศนี้ 
           “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีอาวุโส และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 
  “ผู้ช่วยอธิการบดี” หมายความว่า ผู้ช่วยอธิการบดีอาวุโส และผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 
                      “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
                      “คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า ผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานของบัณฑิต
วิทยาลัย 
                      “คณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ด้าน
บริหาร และก าหนดนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงแต่งต้ังโดยอธิการบดี 
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  “คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ด้านบริหาร 
ควบคุมและก ากับหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้แทน
บัณฑิตวิทยาลัย   
  “ผู้อ านวยการหลักสูตร” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาหรือโครงการนั้น ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ให้
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 
  “นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. Candidate)” หมายความว่า นักศึกษาปริญญาเอก 
(Doctoral Student) ที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และมีสิทธิลงทะเบียนเพื่อท าดุษฎีนิพนธ์ 
  “นักศึกษาพิเศษ” หมายความว่า ผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าสามารถเข้าศึกษาใน
รายวิชาที่ขอศึกษาได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการวัดผลการศึกษาหรือไม่ก็ตาม 
 “ค่าลงทะเบียนเรียน” หมายความว่า ค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่า
ปฏิบัติการ และให้หมายความรวมถึงเงินใดๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาจากการลงทะเบียนเรียน 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกเก็บเป็นรายวิชาหรือแบบเหมาจ่าย  
  
 ข้อ 5.   ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติรักษาการตามประกาศนี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติมีอ านาจออกหลักเกณฑ์ ขั้นตอน รายละเอียดและวิธี
ปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศนี้ ตลอดจนให้มีอ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ 
 บรรดาประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์หรือคู่มือที่ออกตามความในข้อ 54 ข้อ 58 และข้อ 64 
หมวดที่ 11 วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป ส่วนการตีความหรือการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดข้องรวมถึงการยกเว้นการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้เป็นการชั่วคราว ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่มีการตีความ การวินิจฉัยหรือการยกเว้นนั้นเป็นต้น
ไป ทั้งนี้ เว้นแต่รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
   

หมวดที่ 1 
วิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต  

 
 ข้อ 6.   นักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ก ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 (1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
กรุงเทพว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 สามารถลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ครบตามจ านวน
หน่วยกิตที่หลักสูตรก าหนดในภาคเรียนแรกที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์  หรือลงทะเบียนวิชา
วิทยานิพนธ์อย่างน้อยสามหน่วยกิตในภาคเรียนแรกและลงทะเบียนตามจ านวนที่ต้องการได้ในภาคเรียนต่อ ๆ 
ไป เพื่อให้ครบตามจ านวนที่หลักสูตรก าหนด 
 



3 
 

 ข้อ 7.   เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เพ่ือขออนุมัติจากผู้อ านวยการหลักสูตรโดยให้มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคนจะรับเป็น
ที่ปรึกษาการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาได้ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 การสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
 ข้อ 8. นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อนที่จะด าเนินการต่อไปให้
วิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ในกรณีที่นักศึกษาสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านให้มีสิทธิสอบได้อีกหนึ่ง
ครั้ง โดยต้องช าระค่าสอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านครั้งที่สองจะต้องเปลี่ยนไปศึกษา
ในแผน ข แทน 
 
 ข้อ 9. คณะกรรมการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการจะท าหน้าที่พิจารณา
ความสอดคล้องและความถูกต้องตามหลักวิชาการของหัวข้อกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์  
  
 การสอบวิทยานิพนธ์ 
 ข้อ 10.   เมื่อคณะกรรมการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์อนุมัติให้สอบผ่าน ให้นักศึกษา
ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อเสร็จแล้วให้เสนอขอสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมวิทยานิพนธ์ตามจ านวนที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด โดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1)  การจัดท าวิทยานิพนธ์ ให้ใช้รูปแบบตามที่ก าหนดในคู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
                       (2)  บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 
คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้อง
ไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ในกรณีที่นักศึกษาสอบ
วิทยานิพนธ์ไม่ผ่านในครั้งแรกให้มีสิทธิสอบได้อีกหนึ่งครั้งภายในเวลาสามเดือนนับจากวันสอบแต่ไม่เร็วกว่า
หนึ่งเดือน หากพ้นเวลาสามเดือนให้นักศึกษายื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติผ่อนผันเวลา 
  (3)  นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อที่ได้รับความเห็นชอบขั้นสุดท้ายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกคน ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อยหนึ่งเดือน 
  (4)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อนุมัติให้นักศึกษาผ่ านการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ที่มีรูปแบบถูกต้องตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดให้บัณฑิตวิทยาลัย
ภายในสามสัปดาห์นับจากวันผ่านการสอบปากเปล่า ทั้งนี้ให้ถือวันที่นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่
ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นวันส าเร็จการศึกษา  
  (5)  นักศึกษาต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาในวันส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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หมวดที่ 2  
การค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination)  

ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 
 การค้นคว้าอิสระ 
 ข้อ 11.   นักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ข ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
กรุงเทพว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ต้องลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย   
 
 ข้อ 12.   ผู้อ านวยการหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาอนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับข้อก าหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคนจะรับเป็นที่ปรึกษาการจัด
ท าการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาได้ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
   เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระแล้วให้นักศึกษาส่งหัวข้อการค้นคว้าอิสระต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขออนุมัติหัวข้อและด าเนินการต่อไป  
 
 ข้อ 13.   นักศึกษาต้องจัดท ารายงานวิชาการค้นคว้าอิสระให้เสร็จสิ้นตามก าหนดเวลาที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถส่งรายงานวิชาการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ได้ทันตามก าหนด 
นักศึกษาจะต้องเพิกถอนรายวิชา (W) และลงทะเบียนใหม่ในวิชานั้นในภาคการศึกษาถัดไป ยกเว้นได้รับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้เลื่อนก าหนดการส่งรายงานวิชาการค้นคว้าอิสระ    
 
 ข้อ 14.   นักศึกษาต้องส่งรายงานวิชาการค้นคว้าอิสระที่ท าเสร็จสิ้นต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอสอบ
ปากเปล่ากับคณะกรรมการที่ผู้อ านวยการหลักสูตรแต่งตั้ง ตามวัน เวลา ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  คณะกรรมการประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญภายในหรือภายนอกสถาบัน  
   
 ข้อ 15.   การจัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระ ให้ใช้รูปแบบตามที่ก าหนดในคู่มือการจัดท ารายงาน
การค้นคว้าอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 ข้อ 16.   ในกรณีที่นักศึกษาสอบผ่านการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องส่งรายงาน
วิชาการค้นคว้าอิสระที่มีรูปแบบถูกต้องตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด จึงจะถือว่าเสร็จสิ้นการท ารายงาน
วิชาการค้นคว้าอิสระ 
   ในกรณีที่คณะกรรมการลงความเห็นให้นักศึกษาสอบไม่ผ่าน นักศึกษามีสิทธิสอบได้อีกหนึ่ง
ครั้งโดยต้องช าระค่าสอบตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 
 ข้อ 17.   รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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  การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) 
 ข้อ 18.   นักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ข ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
กรุงเทพว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 จะต้องผ่านการสอบประมวลความรอบรู้  
(Comprehensive Examination) 
 
 ข้อ 19.   มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือด าเนินการจัด
สอบข้อเขียนและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน 
 
 ข้อ 20.   มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอบประมวลความรอบรู้ปีละสี่ครั้ง โดยจะประกาศวัน เวลา 
และสถานที่สอบให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบ  
 
 ข้อ 21.   นักศึกษาจะสอบประมวลความรอบรู้ได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  (1) ลงทะเบียนวิชาครบตามหลักสูตรโดยการเรียนการสอนแต่ละวิชาต้องเสร็จสิ้นก่อนวัน
สอบประมวลความรอบรู้แต่ละครั้งเพ่ือให้ได้เรียนเนื้อหาครบถ้วน และสามารถลงทะเบียนสอบประมวลความ
รอบรู้ได้โดยที่ยังไม่ทราบผลการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมรายวิชาการค้นคว้าอิสระ  
   (2) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของลักษณะวิชาทั้งหมดที่ศึกษามาไม่ต่ ากว่า 3.00 โดยไม่นับรวม
วิชาการค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้เมื่อผลการเรียนครบถ้วนทุกวิชาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 ให้ถือว่าผลการ
สอบประมวลความรอบรู้ในครั้งนั้นเป็นโมฆะ 
  (3) นักศึกษาจะสอบประมวลความรอบรู้ได้ไม่เกินสามครั้งและการสอบผ่านจะต้องสอบได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ อนึ่ง ถ้าการสอบแบ่งออกเป็นหลายหมวดในการสอบครั้งที่สองหรือครั้งที่สาม ให้สอบ
เฉพาะหมวดที่สอบไม่ผ่าน 
  (4) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านตามจ านวนครั้งที่ก าหนดจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  
 

หมวดที่ 3  
ดุษฎีนิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบป้องกันเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  

การสอบดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 

 ข้อ 22. นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มี 2 แบบ ได้แก่  
(ก) แบบไม่มีการศึกษารายวิชา แต่ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการทีผู่้อ านวยการหลักสูตรหรือเทียบเท่าแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ 

(ข) แบบมีการศึกษารายวิชา ตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ ยไม่
ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ 
เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ ผู้อ านวยการหลักสูตรหรือ
เทียบเท่าแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ 
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 ข้อ 23. นักศึกษาจะลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ได้ต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเป็นนักศึกษาดุษฎี
บัณฑิตแล้ว และจะต้องลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ครั้งแรกไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต   
 
 ข้อ 24. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  เพ่ือขออนุมัติจากผู้อ านวยการหลักสูตรหรือเทียบเท่า
โดยให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคนจะ
รับเป็นที่ปรึกษาการจัดท าดุษฎีนิพนธ์ให้นักศึกษาได้ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
    
 การสอบวัดคุณสมบัติ 
 ข้อ 25. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
  (1) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  
(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) และมีสิทธิขอท าดุษฎี
นิพนธ์  
  (2) ผู้อ านวยการหลักสูตรหรือเทียบเท่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 คน 
  (3) มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง โดยจะประกาศวัน เวลาและสถานที่สอบให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบอย่างน้อยหนึ่ง
เดือน 
  (4) นักศึกษาที่จะเข้าสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ต้องเป็นนักศึกษาที่
ได้ศึกษาครบทุกวิชาแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และผ่านการทดสอบความสามารถในการท า
วิจัย (ถ้ามี) แล้ว 
  (5) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) โดยคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบจะเป็นผู้ก าหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ โดยสอบได้ไม่เกินสองครั้ง นักศึกษาที่สอบผ่านจะ
เป็นนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) และได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเพ่ือเริ่มท าวิทยานิพนธ์ได้ 
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านตามที่ก าหนดจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  (6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตรจะได้รับเกรด “I” และจะเปลี่ยนเป็น “S” ต่อเมื่อนักศึกษาสอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) แล้ว 
   
 การสอบป้องกันเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
 ข้อ 26.   ผู้อ านวยการหลักสูตรหรือเทียบเท่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเป็นประธานในการสอบ ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอก รวมแล้วไม่
น้อยกว่า 5 คน โดยให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยท าหน้าที่
พิจารณาความสอดคล้องและความถูกต้องตามหลักวิชาการของหัวข้อกับเนื้อหาของดุษฎีนิพนธ์ และให้
นักศึกษาเสนอและสอบป้องกันเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation Proposal) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  
 
 ข้อ 27.   นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบป้องกันเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ก่อนที่จะด าเนินการต่อไปให้
ดุษฎีนิพนธ์เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ในกรณีที่นักศึกษาสอบป้องกันเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ไม่ผ่านให้มีสิทธิสอบได้อีกหนึ่ง
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ครั้งโดยต้องช าระค่าสอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านตามก าหนดจะต้องพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา 
 
 การสอบดุษฎีนิพนธ์ 
 ข้อ 28.   เมื่อคณะกรรมการสอบป้องกันเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์อนุมัติให้สอบผ่าน ให้นักศึกษา
ด าเนินการท าดุษฎีนิพนธ์ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้เสนอขอ
สอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมรายงานดุษฎีนิพนธ์ตามจ านวนที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1)  การจัดท ารายงานดุษฎีนิพนธ์ ให้ใช้รูปแบบตามที่ก าหนดในคู่มือการจัดท ารายงาน
ดุษฎีนิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  (2)  ผู้อ านวยการหลักสูตรหรือเทียบเท่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็น
ชุดเดียวกับคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ในข้อ 26    
  ในกรณีที่นักศึกษาสอบดุษฎีนิพนธ์ไม่ผ่านในครั้งแรกให้มีสิทธิสอบได้อีกหนึ่งครั้งภายใน
เวลาสามเดือนนับจากวันสอบแต่ไม่เร็วกว่าหนึ่งเดือน หากพ้นเวลาสามเดือนนักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติผ่อนผันเวลา โดยต้องช าระค่าสอบตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  (3)  นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบขั้นสุดท้ายจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ก่อนเสนอดุษฎีนิพนธ์และบทคัดย่อต่อคณะกรรมการสอบดุษฎี
นิพนธ์ทุกคน โดยต้องยื่นค าร้องก่อนวันสอบดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อยหนึ่งเดือน  
  (4)  การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ 
   ก. ส าหรับผู้ที่ศึกษาแบบไม่มีการศึกษารายวิชา ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง  
                                 ข. ส าหรับผู้ที่ศึกษาแบบมีการศึกษารายวิชา ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
ดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
  (5)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์อนุมัติให้นักศึกษาผ่านการสอบปากเปล่า
ดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาต้องส่งดุษฎีนิพนธ์ที่มีรูปแบบถูกต้องตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดภายในสองเดือน
หลังจากผ่านการสอบปากเปล่าแล้ว ทั้งนี้ให้ถือวันที่นักศึกษาส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัยพร้อมหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์เป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา 
  (6)  นักศึกษาต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในวันที่ส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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