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คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 

 

 

จัดท ำโดย 

นำงสำวสุขุมำ พวงมะลิ นักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร 

งำนบัณฑิตศึกษำ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

พ.ศ. 2561 

 



ก 

ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการสรุปข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ    
แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะ              
ในการปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ของคณะเภสัชศาสตร์ และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ       
ในกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ลดข้อผิดพลาด               
จากการท างานที่ไม่เป็นระบบ รวมถึงเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และถือปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้การด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ของคณะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ในการนี้ ผู้จัดท าต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารที่ให้ค าแนะน าในการจัดท าคู่มือเล่มนี้                 
จนสามารถส าเร็จขึ้นมาได้ด้วยดี และหวังว่าคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน           
ที่รับผิดชอบดูแลงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลอ่ืนที่สนใจ หากผู้ใช้คู่มือท่านใด         
มีความคิดเห็นว่าควรจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในส่วนใด โปรดเสนอความคิดเห็นได้ที่งานบริการ
การศึกษา ส านักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงคู่มือ และหากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับคู่มือนี้ ผู้จัดท าขอน้อมรับไว้และจะท าการ
แก้ไขปรับปรุงคู่มือให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป 

 
 
 

 
สุขุมา พวงมะลิ 
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สารบัญ 
 

หน้า 
 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง จ 
สารบัญภาพ ช 
บทที ่ 1  บทน า 

1.1 ความเป็นมา ความจ าเป็น และความส าคัญ 1 
1.2 วัตถุประสงค์ 5 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5 
1.4 ขอบเขตของการจัดท าคู่มือ 5 
1.๕ นิยามศัพท์เฉพาะ 6 

บทที ่ 2  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กร 8 
2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง     12 
2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานบริการการศึกษา 13 
2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย 20 

บทที ่ 3  หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน และเงื่อนไข 
3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 38 
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 58 
3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 63 

บทที ่ 4  เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
4.1  แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 65 
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 66 
4.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 126 
4.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 126 
4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 126 
4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน 127 

บทที ่ 5  ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 
5.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 128 
5.2 แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 131 
5.3 ข้อเสนอแนะ  137 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
 

บรรณานุกรม 133 
ภาคผนวก  

ก  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 140 
 พ.ศ. 2558 
ข ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 154 
 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
ค ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 161 
 พ.ศ. 2550  
ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  181 
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 183 
 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2557  
ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 186 
 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2552 
ช ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  189 
 ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ซ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์  192 
 เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
ฌ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การตรวจสอบความซ้ าซ้อน 195 
 ของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ญ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การส่งตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 197 
 และการค้นคว้าอิสระส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
ฎ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 199 
 บัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2552 
ฏ แบบค าร้องเก่ียวกับเรื่องการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 203 
 การค้นคว้าอิสระ  
ฐ แบบค าร้องเก่ียวกับเรื่องการสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 207 
ฑ แบบค าร้องเก่ียวกับเรื่องการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 211 
ฒ แบบค าร้องเก่ียวกับเรื่องการขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 218 
ณ แบบค าร้องเก่ียวกับการส่งตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 225 
ด แบบค าร้องเก่ียวกับเรื่องการส าเร็จการศึกษา 229 
ต แบบค าร้องเก่ียวกับเรื่องการขอรับเงินสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ 232

ส าหรับนักศึกษา 
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ถ เอกสารประกอบการเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน 235 
ประวัติผู้จัดท า 242 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
 

1.1  ข้อมูลประเภทการท าวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  4 
 คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2544-2560  
2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดภาระงานกลุ่มงานบริการการศึกษา         16 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3.1 ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 36 
3.2 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 38 
3.3 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 41 
3.4 การสอบประมวลความรอบรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 43 
3.5 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 44 
3.6 คุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 46 
3.7 การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 49 
3.8 การส าเร็จการศึกษา 53 
3.9 การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา 56 
4.1 ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 67 
4.2 ขั้นตอนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 71 
4.3 ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 74 
4.4 ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 77 
4.5 ขัน้ตอนการขอสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 80 
4.6 ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 83 
4.7 ขั้นตอนการแจ้งผลการสอบประมวลความรู้ หรือ การสอบวัดคุณสมบัติ 86 
4.8 ขั้นตอนการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 89 
4.9 ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 92 
4.10 ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 95 
 หรือการสอบวิทยานิพนธ์/การสอบการค้นคว้าอิสระ 
4.11 ขั้นตอนการแจ้งผลสอบและการแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 99 
4.12 ขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 102 
4.13 ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 105 
4.14 ขั้นตอนการแจ้งผลสอบและการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 109 
4.15 ขั้นตอนการส่งตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 112 
4.16 ขั้นตอนการขอส าเร็จการศึกษา 117 
4.17 ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ส าหรับนักศึกษา 120 
4.18 ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 123                        
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ตารางท่ี  หน้า 
 

5.1  ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 128 
5.2 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 132 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่  หน้า 
 

1.1  โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 
2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10 
2.2 โครงสร้างการบริหารงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11 
2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการ 15 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4.1 ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 70 
4.2 ขั้นตอนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 73 
4.3 ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 76 
4.4 ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 79 
4.5 ขั้นตอนการขอสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 82 
4.6 ขั้นตอนการขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้  85 
 หรือการสอบวัดคุณสมบัติ  
4.7 ขั้นตอนการแจ้งผลการสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 88 
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บทที่ 1 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมา ความจ าเป็น และความส าคัญ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แบ่งการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ออกเป็นสองประเภท คือ (1) การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่่ากว่าปริญญาตรี เช่น ระดับอนุปริญญา 
หรือ เทียบเท่าอนุปริญญา เป็นต้น และ (2) ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า “การศึกษา” เป็น
กระบวนการที่ส่าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพียบพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ และ
สติปัญญา เพียงพอที่จะเป็นก่าลังส่าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะการศึกษา      
ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ระดับบัณฑิตศึกษา) ซึ่งจัดเป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความรู้ ทักษะ ในสาขาวิชาเฉพาะทางให้มีความชัดเจน และยังมุ่งสร้างบุคคลให้มีความเป็นเลิศ            
ทางวิชาการ สามารถพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนวิทยาการสากลมาใช้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ทบวงมหาวิทยาลัย,  2536) การพัฒนาดังกล่าวสามารถ
ด่าเนินการโดยผ่านกระบวนการท่าวิจัยอย่างเป็นระบบในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งถือว่า “การวิจัย” เป็น “หัวใจ” ของการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอก คือ มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ 
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็น
สากล เน้นการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดย
กระบวนการวิจัยเพ่ือให้บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์
อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (ส่านักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา, 2548 และส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) ทั้งนี้ ในระดับปริญญาโท 
มุ่งเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและ
สังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้าง            
องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ (ส่านักงาน
คณ ะกรรมการการอุดมศึ กษ า , 2558) ดั งนั้ น  “มหาวิทยาลั ย” หรือ  “สถาบั น” จึ งเป็ น
สถาบันการศึกษาระดับสูงที่มุ่งผลิตคนให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดเพ่ือสามารถน่าไปพัฒนาชีวิตและ
สังคมต่อไป มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่าง ๆ จึงให้ความส่าคัญกับการวิจัยมากขึ้น โดยก่าหนดให้
นักศึกษาต้องท่าวิจัยเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบของ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือในชื่ออ่ืน เช่น ดุษฎีนิพนธ์ ศิลปะนิพนธ์ เป็นต้น 
 “วิทยานิพนธ์” หมายถึง ผลงานวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบตามระเบียบ
วิธีวิจัยที่ถูกต้องสมบูรณ์และใช้รูปแบบการวิจัย หรือวิธีการทางสถิติที่ซับซ้อน เพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน
หรือปัญหาวิจัยที่ตั้งขึ้นและค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพใน
สาขาวิชา ซึ่งผู้ศึกษาต้องเรียบเรียงและน่าเสนอผลงานเป็นส่วนหนึ่งของการส่าเร็จการศึกษาระดั บ
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ปริญญาโทที่ศึกษาใน แผน ก (ทั้งแบบ ก1 และ ก2) โดยการศึกษาระดับปริญญาเอก มีการจัดท่า
ผลงานวิชาการในลักษณะเดียวกันที่อาจเรียกชื่อเป็น “ดุษฎีนิพนธ์” 
 “การค้นคว้าอิสระ” หมายถึง ผลงานวิชาการที่นักศึกษาได้ใช้วิธีการวิจัยที่ถูกต้องสมบูรณ์         
เป็นกระบวนการในการศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหา หรือสถานการณ์ ศึกษากรณีตัวอย่าง ทดสอบทฤษฎี   
ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก หรือแก้ปัญหาในงานอาชีพที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ซึ่งผู้ศึกษาต้องเรียบเรียงและ
น่าเสนองานเป็นส่วนหนึ่งของการส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ศึกษาใน แผน ข 
 ความแตกต่างของชื่อเรียกวิทยานิพนธ์นั้นมีความสัมพันธ์กับจ่านวนหน่วยกิตและการศึกษา
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นโดยมีพันธกิจสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ส่าหรับการผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรก
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตสาขา   
เภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานก่าหนด เพ่ือสนองความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการ
ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเภสัชกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาใน 

โครงสร้างหลกัสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท 
(36 หน่วยกติ) 

ปริญญาเอก 
(48/72 หน่วยกิต) 

แผน ก 
เน้นการท่าวิจยั
วิทยานพินธ ์

แผน ก แบบ ก1 
ท่าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 

36 หน่วยกิต 

แผน ข 
ศึกษารายวิชา และ
ท่าการค้นควา้อิสระ 

 

แผน ก แบบ ก2 
ท่าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 

12 หน่วยกิต 
 

แบบ 1 (48 หนว่ยกติ) 
เน้นการท่าวจิัยให้เกิด 

องค์ความรู้ใหม ่

แบบ 1.1 
ส่าเร็จการศึกษาปริญญาโท 

ท่าวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

แบบ 1.2 
ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

ท่าวิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต 
 

แบบ 2 (72 หนว่ยกติ) 
เน้นการท่าวจิัยคุณภาพสูง  

และศึกษารายวิชา 

แบบ 2.1 
ส่าเร็จการศึกษาปริญญาโท 

ท่าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
เรียนรายวิชา 12 หน่วยกิต 

 

แบบ 2.2 
ส่าเร็จการศึกษาปริญญาโท 

ท่าวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
เรียนรายวิชา 24 หน่วยกิต 

 
 

แผน ข 
ท่าการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อย

กว่า 3 แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษา 2544 คณะเภสัชศาสตร์ เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระดับ
ปริญญาโท และปีการศึกษา 2548 เริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก ซึ่งทุกหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษามีความมุ่งหวังให้ผู้ส่าเร็จการศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง           
จากการค้นคว้าการวิจัย และสามารถน่าองค์ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน สังคม และ
ประเทศ รายละเอียดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ 
ตั้งแตป่ีการศึกษา 2544-ปัจจุบัน มีดังนี ้
 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร ด่าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 – ปีการศึกษา 2548  
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ ด่าเนินการจัดการเรียน
การสอนตัง้แต่ปีการศึกษา 2544 – ปีการศึกษา 2560 
 3. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ด่าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 – ปีการศึกษา 2557 
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ด่าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 – ปีการศึกษา 2560 
 5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ด่าเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่           
ปีการศึกษา 2548 – ปัจจุบัน 
 6. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ ด่าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 – ปีการศึกษา 2555 
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  ด่าเนินการจัดการเรียน            
การสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – ปัจจุบัน 
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส่าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ด่าเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – ปัจจุบัน 
 9. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก จะเริ่มด่าเนินการจัดการเรียน
การสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 การจัดการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรได้ก่าหนดประเภทของการท่าวิจัยตามระดับการศึกษา
และแผนการศึกษาที่ก่าหนด โดยมีความแตกต่างกันตามบริบท ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ดังแสดงในตารางที่ 1.1 
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ตารางที่  1 .1   ข้ อ มูลประเภทการท า วิจั ยของผู้ ส า เร็จการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึ กษา 
        คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2544-2560 

หลักสูตร ปีการศึกษาท่ี
จัดการเรียน

การสอน 

ประเภทการท าวิจัยท่ี
ระบุในโครงสร้าง

หลักสูตร 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
(คน) 

ประเภทการท าวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาเภสัชกรรม
คลินิกและการบริหาร  

2544-2548 แผน ก แบบ ก2 
 

30 แผน ก แบบ ก2 = 30 คน 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการบรหิาร
บริการสุขภาพ 

2544-2560 แผน ก แบบ ก2 และ 
แผน ข 

122 แผน ก แบบ ก2 = 45 คน 
แผน ข            = 77 คน 

เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และ
ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ  

2548-2557 แผน ก แบบ ก1  
แผน ก แบบ ก2 

3 แผน ก แบบ ก2 =  3 คน 
 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาเภสัชเคมีและ
ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ  

2548-2560 แผน ก แบบ ก1 และ 
แผน ก แบบ ก2 

7 แผน ก แบบ ก2 =  7 คน 
 

ประกาศนียบตัรบณัฑติ
ทางการแพทย์ทางเลือก
สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย ์

2551-2555 ไม่มีการท่าวิจัย 37 ไม่มีการท่าวิจัย 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ชีวภาพ 

2557-2560 แผน ก แบบ ก1 และ 
แผน ก แบบ ก2 

6 แผน ก แบบ ก2 =  6 คน 
 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาศาสตร์แห่ง
เครื่องส่าอางและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

2558-2560 แผน ก แบบ ก1 และ 
แผน ก แบบ ก2 

15 แผน ก แบบ ก2 = 15 คน 
 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์

2548-2560 แบบ 1 และ แบบ 2  12 แบบ 1.1        =  11 คน 
แบบ 1.2        =   1 คน 

 
 การท่าวิทยานิพนธ์เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการศึกษาและการส่าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตามเงื่อนไขที่หลักสูตรมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตก่าหนด จากการปฏิบัติงานตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา พบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด่าเนินงานวิทยานิพนธ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการด่าเนินงานวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้องตามขั้นตอน ส่งผลให้การด่าเนินงานบางขั้นตอน         
มีความล่าช้าเกินกว่าก่าหนด ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุเนื่องจากการกระบวนการด่าเนินงานวิทยานิพนธ์            
มีประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นจ่านวนมาก ดังนั้น กลไกส่าคัญที่จะช่วย
ให้การด่าเนินงานวิทยานิพนธ์เป็นไปอย่างถูกต้องตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ            
ที่เกี่ยวข้อง คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการด่าเนินงานวิทยานิพนธ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ก่อนการด่าเนินงานวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถด่าเนินงานวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีกระบวนการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง รวดเร็ว  ง่ายต่อการ
ปฏิบัติงาน และถือเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันเพ่ือลดความขัดแย้งในการท่างาน อีกทั้งสามารถ
อธิบายลักษณะงานต่าง ๆ ท่าให้ผู้อ่ืนสามารถท่างานแทนได้ ผู้จัดท่าคู่มือซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบภาระงาน
นี้โดยตรง จึงได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้จัดท่าคู่มือ การปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้ คือ   
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การสอบประมวลความรู้ 
หรือการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และการขอส่าเร็จการศึกษา 

1.๒ วัตถุประสงค์ 
 1.๒.1 เพ่ือลดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดสามารถใช้เป็นแนวทางขององค์กร 
 1.2.๒ เพ่ือให้การจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงานได้มาตรฐาน และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
ในการปฏิบัติงานได้ 

 1.๒.๓ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 1.๒.4 เพ่ือน่าไปปฏิบัติงานได้จริง และสามารถน่าไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
 1.๒.5 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.๓.1 ลดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดสามารถใช้เป็นแนวทางขององค์กร 
 1.๓.2 การจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงานได้มาตรฐาน และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการ
ปฏิบัติงานได ้
 1.๓.3 บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และไปในทิศทางเดียวกัน  
 1.๓.4 ปฏิบัติงานได้จริง และสามารถน่าไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
 1.๓.5 บุคลากรหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 
1.4 ขอบเขตของการจัดท าคู่มือ 
 การจัดท่าคู่มือการปฏิบัติ งานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล  ขั้นตอน และแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและ          
การด่าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 มหาวิทยาลัย    หมายความว่า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ส่านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา หมายความว่า  ส่านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 คณะ     หมายความว่า คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี 
 งานบัณฑิตศึกษา   หมายความว่า  งานบัณฑิตศึกษา ส่านักงานเลขานุการ 
        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ หมายความว่า  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ่าคณะ
        เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
        ปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก  
        สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
        อุบลราชธานี   
 หลักสูตร     หมายความว่า  หลักสูตรระดับปริญญาโทหรือระดับ
        ปริญญาเอก สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  หมายความว่า  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
        ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
        พ.ศ. 2550 
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   หมายความว่า  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 2558   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ  
        บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ 
        แนวทางการบริหารเกณฑ์หลักสูตร
        ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  หมายความว่า  อาจารย์ประจ่าที่ท่าหน้าที่รับผิดชอบ
        กระบวนการเรียนรู้เพ่ือวิทยานิพนธ์หรือ
        การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาเฉพาะ
        ราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง  การให้
        ค่าแนะน่า และควบคุมดูแล รวมทั้งการ
        ประเมินความก้าวหน้าและการสอบ
        วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของ
        นักศึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  หมายความว่า  อาจารย์ประจ่า หรือ อาจารย์พิเศษ
        หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญ
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        เฉพาะ ที่ท่าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่
        ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการ  
        พิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือ
        ให้ค่าแนะน่าและควบคุมดูแลการ
        ท่าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า  
        อิสระของนักศึกษา  
 อาจารย์ประจ่า     หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือผู้ที่ 
        มหาวิทยาลัยท่าสัญญาจ้างเพ่ือ 
        ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่
        หลักทางด้านการสอน การวิจัย และ
        ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่
        รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน   
        (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท่าการ) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ     หมายความว่า  บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มี
        ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
        สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ ยอมรับใน
        ระดับหน่วยงานหรือระดับ กระทรวงหรือ
        วงการวิชาชีพนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่่ากว่า
        ต่าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์
        และวิธีการที่ส่านักคณะกรรมการ 
        ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่
        เกีย่วข้องก่าหนด 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ    หมายความว่า  ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา 
        ที่สอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ไม่อยู่
        ในสายวิชาการ หรือผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิ หรือ
        ต่าแหน่งทางวิชาการ แต่มีความรู้ความ
        เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขา
        วิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหนว่ย
        งานหรือกระทรวงหรือวงการด้านนั้น ๆ 
 วิทยานิพนธ์    หมายความว่า  การวิจัยระดับปริญญาโทแผน 
        ส่าหรับแผน ก (แบบ ก๑ และ แบบ 
        ก๒) และการวิจัยระดับปริญญาเอก
        ทุกแบบการศึกษา (แบบ 1 และ 
        แบบ 2) 
 การค้นคว้าอิสระ   หมายความว่า  การวิจัยระดับปริญญาโท ส่าหรับ
        แผน ข เท่านั้น 
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บทที่ ๒ 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
๒.1 โครงสร้างการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กร 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ล าดับที่ 8 และเป็น     
คณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย ให้จัดตั้งเป็นคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และ 
มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่  21 ก. 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 มีภารกิจในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รายละเอียดดังนี้ 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานก าหนด เพ่ือสนองความต้องการ
ของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเภสัชกร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ในระดับหนึ่ง 
 2. เพ่ือด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเภสัชศาสตร์ 
สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาสาธารณสุข          
ของชุมชนและประเทศ 
 3. เพ่ือด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้าน
เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเวทและสมุนไพร เพ่ือการพ่ึงพาตนเองทางด้านเภสัชภัณฑ์ของประเทศ 
 4. เพ่ือให้บริการด้านวิชาการเภสัชศาสตร์แก่สังคม โดยการจัดอบรม ประชุม และสัมมนา             
ทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ และบริการเภสัชสนเทศ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 5. เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์เภสัชกรรมไทย และการอนุรักษ์เภสัชต ารับ
ดั้งเดิมของไทยไว้ 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลักของคณะเภสัชศาสตร์ 
  ๑) วิสัยทัศน์ 
   เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน าในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และ
ทักษะวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล 
  ๒) พันธกิจ 
   ๒.๑) ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐาน            
ในระดับสากล  สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน และมีคุณธรรมน าความรู้ ด ารงชีวิตบนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง 
   ๒.๒) สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
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   2.3) บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสร้างเครือข่าย
ชุมชนที่เข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
   2 .4 ) อนุ รักษ์ ท านุ บ ารุ งศิ ลปวัฒ นธรรม  ภู มิ ปัญ ญ าท้ องถิ่ น  และสื บสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพ่ือธ ารงไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ 
   2.5) บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
เพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 
  3) สมรรถนะหลัก 
   3.1) การพัฒนาการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ 
เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญระดับสูง โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ 
   3.2) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสาน
ใต้อย่างครบวงจร 
  
 2.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 
  คณ ะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ได้มี การแบ่ งส่ วนราชการตาม 
มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ได้แก่ ส านักงานเลขานุการ 
กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ             
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  ซึ่งคณะได้มีการจัดตั้งหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพขึ้นอีก ๑ หน่วย และมีการแบ่งส่วนงานภายในส านักงานเลขานุการ ได้มีการจ าแนก
ออกเป็น 10 งาน ได้แก่ 
  1) งานบริหารทั่วไป 
  2) งานบริหารบุคคล 
  3) งานคลังและพัสดุ 
  4) งานแผนและงบประมาณ 
  5) งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
  6) งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  7) งานบริการการศึกษา 
  8) งานพัฒนานักศึกษา 
  9) งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
  10) งานปฏิบัติการ 
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังภาพที่  
๒.1 และโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ ดังภาพที่ 2.2 
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โครงสร้างของคณะเภสัชศาสตร์ (Organization Chart) 
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ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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โครงสร้างการบริหารงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ (Administration Chart) 
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๒.๒            ่                             
 หน้าที่และความรับผิดชอบเลขที่ 303 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน      
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553            
ได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ ดังนี้ 
 ๒.๒.1 ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน กระบวนการ
สอน และวิธีการสอนทุกระดับการศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของสถาบันอุดมศึกษา การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา การให้บริการ
ทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษา การจัดการความรู้ การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและส่งเส ริม
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา               
การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
 2.๒.๒ ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
  ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่ง ดังนี้ 
    นักวิชาการศึกษา  ระดับเชี่ยวชาญ 
    นักวิชาการศึกษา  ระดับช านาญการพิเศษ 
    นักวิชาการศึกษา  ระดับช านาญการ 
    นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ 
 ๒.๒.๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553) 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างานปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้    
งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร 
การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการ
ศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 
  2) ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
ความต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร   
การพัฒนาหนังสือหรือต าราเรียน ความรู้ พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยี           
ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ                 
ทางการศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย          
เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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  4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 
  5) การให้บริการวิชาด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจารนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา 
เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ ให้ค าปรึกษา
แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  6) วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  7) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  8) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน                 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  9) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  10) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานบริการการศึกษา 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ตั้งแต่   
ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา โดยการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มีเพียง 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และเริ่มจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรระดับปริญญา
โท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา 
 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2537-2556 เป็นการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรแบบ 5 ปี โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้มีความทันสมัยและเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 2 ครั้ง คือ  
  1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2539  
  2) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 
 ต่อมาคณะได้ด าเนินการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็นการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 6 ปี ตามสภาเภสัชกรรมก าหนด โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2551-ปัจจุบัน มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้มีความทันสมัยและเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 3 ครั้ง คือ 
  1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 
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  2) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  3) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในแต่ละปีการศึกษาคณะมีจ านวนหลักสูตร             
ที่จัดการเรียนการสอนแตกต่างกันไปขึ้นกับนโยบายของคณะ เช่น การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ ไม่มีความซ้ าซ้อนกับหลักสูตรอ่ืนในมหาวิทยาลัย 
และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม หรือการปิดหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนการรับนักศึกษาตามเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยระบุไว้ หรือหลักสูตรที่ผลการด าเนินงานไม่คุ้มทุน 
หรือหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของประเทศหรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
ดังนั้น หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนของคณะ มีดังนี ้
  1) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 – ปีการศึกษา 2548 
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 – ปัจจุบัน 
  3) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 – ปีการศึกษา 2557 
  4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 – ปีการศึกษา 2560 
  5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 – ปัจจุบัน 
  6) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 – ปีการศึกษา 2555 
  7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – ปัจจุบัน 
  8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – ปัจจุบัน 
  9) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก จะเริ่มด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เริ่ม
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานเลขานุการ มีหน้าที่หลัก       
ในการให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะทั้ งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมถึงสนับสนุนการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของคณะ
และมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานทางวิชาการ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
พันธกิจของคณะและเป็นบัณฑิตที่คุณลักษณะพึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ ภายใต้การก ากับ 
ติดตาม และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ           
ที่เกี่ยวข้อง และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการศึกษาระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้งในระดับ
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คณะและมหาวิทยาลัย โดยมีโครงสร้างการบริหารงานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ดังภาพที่ 
2.3 
 

โครงสร้างการปฏิบัติงานงานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ (Activity Chart) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
หมายเหตุ * คือ ผู้จัดท าคู่มือ 
 
ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการ  
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
 
 
 
 

        ์     ์        
                    

  .                    ื   
                    

                       
                          
 

 
        ญญ                      

                        ญ    

                      
                              

                     *
                          

 

  .        ญ ื  
                        

                    
                    
(              ) 

 



 

คู่มือปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
  

16 

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของงานบริการการศึกษา เริ่มตั้งแต่งานด้านรับเข้าศึกษา งานทะเบียนและ
ประมวลผลการเรียน การจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ งานหลักสูตร งานบริการการศึกษา
และโครงการวิชาการ งานเลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานธุรการ งานหน่วยการศึกษา
ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ และงานด้านการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา แก่นักศึกษาและผู้ติดต่อขอทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับด้านวิชาการ ดังตารางที่ 2.1 
 
       ่ 2.1       ่                                                        

                                      

หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดภาระงาน 
1. การด าเนินการเกี่ยวกับงานรับเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

- การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 
- ประสานงานการรับสมัคร 
- ประสานงานการจัดสอบคัดเลือก/การเตรียม

สถานที่ส าหรับสอบคัดเลือก 
- การรายงานตัวและการข้ึนทะเบียนของ

นักศึกษา 
- การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

และระดับคณะ 
2. การด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน
และประมวลผลการเรียนระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา 
 

- การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม-ถอนรายวิชา/
การลงทะเบียนหลังก าหนด/ 

- การลงทะเบียนต่ ากว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

- การรวบรวมข้อมูลผลการเรียนและการจัด
ส่งผลการเรียน 

- การสอบชดเชย/การทุจริตการสอบ 
- การแก้ไขผลการเรียน 
- การโอนย้ายคณะ/โอนย้ายต่างสถาบัน 
- การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลของนักศึกษา 
- การขอเปลี่ยนวิชาเอก สาขาวิชา แผนการ

ศึกษา 
- การเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษา 
- การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา/ 

การผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 
- การขอลากิจ-ลาป่วย/ลาพักการศึกษา 
- การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา/การขอ

กลับเข้าศึกษา 
- การส าเร็จการศึกษาการขออนุมัติปริญญา/
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หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดภาระงาน 
การข้ึนทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ 
ดุษฎีบัณฑิต 

3. การด าเนินงานเกี่ยวกับงานจัดการเรียน
การสอน และการจัดสอบระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา 

- การเปิด/ปิด รายวิชา 
- การติ ดตามการบั นทึ ก  มคอ .3 -มคอ .7  

ในระบบของมหาวิทยาลัย/การจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานหลักสูตร (สมอ.07) 

- การจัดตารางเรียนและการจัดห้องเรียน 
- การด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์พิเศษ 
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายวิชาที่เปิดสอน

ภาคฤดูร้อน/การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
สอนนอกเวลาราชการ/การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

- การจัดตารางสอบ/การจัดห้องสอบ/ 
การประสานผลิตข้อสอบ 

- ก า ร ต ร ว จ ก ร ะ ด า ษ ค า ต อ บ  OMR/ 
การวิเคราะห์ข้อสอบ 

- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

- การด าเนินงานเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการ
สอบระดับบัณฑิตศึกษาตามที่ หลักสูตร
ก าหนด 

4. การด าเนินงานเกี่ยวกับงานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 

- การปรับปรุงหลักสูตรกรณีกระทบโครงสร้าง
หลักสูตร (ปรับใหญ่) ประกอบด้วย การเสนอ
เปิดหลักสูตรใหม่/การเสนอปรับหลักสูตร/ 
การเสนอปิดหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร (ปรับย่อย) ประกอบด้วย 
การขอเปิด-ปิดรายวิชา/การปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา/การปรับแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้/การปรับแผนการศึกษา/การปรับ
เงื่อนไขรายวิชา/การปรับวิธีการวัดและ
ประเมินผลรายวิชา/การปรับเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา 

- การขอปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจ า
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หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดภาระงาน 
หลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- การจัดท าข้อมูลเอกสารประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร (บทสรุปการปรับปรุง/การวิเคราะห์
ข้อมูลผลประเมินความต้องการหลักสูตร/
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) รายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)/ตาราง
การปรับปรุง (สมอ.08)/ตารางสรุปการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตร/ตารางสรุปการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ/ตารางสรุปการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร/ประวัติและผลงาน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- การเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรต่อ 
สภามหาวิทยาลัย/สภาวิชาชพี 

5. การด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริการ
การศึกษา โครงการด้านวิชาการ 
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริการการศึกษา 

- งานโครงการด้านวิชาการระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา 

- การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
- การวิเคราะห์ภาระงานจากจ านวนนักศึกษา

เต็มเวลา (FTES) 
- การชดใช้ทุนส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
- งานพระราชทานปริญญาบัตร/รางวัล 

รัตโนบล/ปริญญากิตติมศักดิ์ 
6. การด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 

- การจัดท าหนังสือเชิญประชุม 
- การจัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 
- การจดบันทึกการประชุม 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดภาระงาน 
- การเขียนรายงานการประชุม 

7. การด าเนินงานเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 
 

- ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรีตาม
เกณฑ์สภาเภสัชกรรม 

- ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

8. การด าเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 

- การเกษียนหนังสือเสนอแฟ้มผู้บริหาร 
- จัดพิมพ์ร่างและจัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบด้าน

วิชาการกับหน่วยงานภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย 

- การจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มและเขียนดัชนี
แฟ้มตามแนวทางงานจดหมายเหตุ 

9 . ก า รด า เนิ น ก าร เกี่ ย ว กั บ ก าร ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา แก่นักศึกษาและผู้
ติดต่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับด้านวิชาการ 
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

- การให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา ทางการเรียนแก่
นักศึกษา 

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการแก่ผู้ติดต่อ
ขอข้อมูล 

1 0 . การด า เนิ น ก าร เกี่ ย วกั บ หน่ วย
การศึ กษ าต่ อ เนื่ อ งท างเภสั ชศาสตร์ 
ค ณ ะ เภ สั ช ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี 

- การประชาสัมพันธ์หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CPE) 

- การด าเนินงานการพิจารณารับรอง 
หน่วยกิตโครงการประชุมวิชาการ 

- การพิจารณารับรองหน่วยกิตส าหรับบทความ
วิชาการ 

- การประชาสัมพันธ์รับหน่วยงานเครือข่าย 
การติดตามโครงการประชุมวิชาการ/
บทความวิชาการ/หน่วยงานเครือข่าย 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
สภาเภสัชกรรมก าหนด 

- การเกษียนหนังสือเสนอแฟ้มผู้บริหาร/
จัดพิมพ์ร่างและจัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบกับ
หน่วยงานเครือข่าย/สภาเภสัชกรรม/ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดภาระงาน 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

- เลขานุการการประชุมคณะกรรมการหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง 

- ติดต่อประสานงานการบันทึกข้อมูล/ปัญหา
ต่าง ๆ กับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ของ 
สภาเภสัชกรรม 

- จัดท าหนังสือรวบรวมบทความ CPE ประจ าปี
ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- จัดท าระบบฐานข้อมูลหน่วยการศึกษา
ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CPE) 

- การพัฒนาระบบการเก็บหน่วยกิตการศึกษา
ต่อเนื่องโดยรูปแบบ e-Learning 

- การสรรหารายได้รองรับการด าเนินงาน 
หน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(CPE) 

- การให้ค าแนะน าและค าปรึกษากับหน่วยงาน
เครือข่าย/ผู้นิพนธ์บทความวิชาการ/ผู้เข้ารับ
การรับรองพิจารณาโครงการประชุมวิชาการ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขท่ี  303 ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีบทบาทหน้าที่หลัก คือ การสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา          
ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษาให้มีมาตรฐานทางวิชาการที่เป็นไปตาม
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต          
ที่มีคุณภาพตามพันธกิจของคณะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ  ซึ่งมี
ขอบเขตภาระงานหลักท่ีได้รับมอบหมาย คือ 
 1. การด าเนินการเกี่ยวกับงานรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. การด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. การด าเนินงานเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอน และการจัดสอบระดับบัณฑิตศึกษา 
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 4. การด าเนินงานเกี่ยวกับงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 5. การด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาและโครงการด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
 6. การด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการระดับบัณฑิตศึกษา 
 7. การด าเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 8. การด าเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการระดับบัณฑิตศึกษา 
 9. การด าเนินการเกี่ยวกับการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา แก่นักศึกษาและผู้ติดต่อขอทราบข้อมูล
เกี่ยวกับด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
 10. วางแผนการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการด า เนินงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบ และร่วมวางแผนการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการของหน่วยงาน 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 11. ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง 
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 12. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้
ผู้ รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่ าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์  รวมถึงจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
และให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ พร้อมทั้ง พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารทางวิชาการ            
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการด า เนินงานระดับบัณฑิตศึกษาที่ซับซ้อน         
เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

 จากการปฏิบัติงานตั้ งแต่ปีการศึกษา 2555 -ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่แตกต่างกันไปใน 
แต่ละปีการศึกษาข้ึนกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 
 1. ปีการศึกษา 2555-2556 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน มีทั้งสิ้น 4 หลักสูตร 
ดังนี้ 
  1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ 
  1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
  1.3 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
  1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  
 2. ปีการศึกษา 2557 คณะจะด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ จ านวน 1 
หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ดังนั้น จ านวนหลักสูตร
ที่มีการจัดการเรียนการสอน มีทั้งสิ้น 5 หลักสูตร ดังนี้ 
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  2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ 
  2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
  2.3 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
  2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
  2.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
 3. ปีการศึกษา 2558-2560 ปีการศึกษา 2558 คณะจะด าเนินการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรใหม่ จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่ง
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และด าเนินการปิดหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ดังนั้น จ านวนหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอน มีทั้งสิ้น 5 หลักสูตร ดังนี้ 
  3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ 
  3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
  3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
  3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  3.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
 4. ปีการศึกษา 2561 คณะด าเนินการปิดหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ดังนั้น จ านวนหลักสูตรที่มี 
การจัดการเรียนการสอน มีทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ดังนี้  
  4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ 
  4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
  4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  4.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
 5. ส าหรับปีการศึกษา 2562 คณะจะเริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ จ านวน 
1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ดังนั้น จ านวนหลักสูตร
ที่มีการจัดการเรียนการสอน มีทั้งสิ้น 5 หลักสูตร คือ 
  5.1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ 
  5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
  5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  5.4 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
  5.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
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โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 2.4.1 การด าเนินการเกี่ยวกับงานรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  1) ด าเนินการจัดท าหนังสือราชการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และกลั่นกรองหนังสือราชการ 
เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ก ากับและติดตามการประสานงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือรายงาน
ต่อผู้บริหาร 
  ๒) ศึกษาข้อมูลปฏิทินการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินการด้านการรับเข้าของแต่ละหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่าน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาทบทวนและวางแผนแนวทางการด าเนินงานด้าน
การรับเข้าในปีการศึกษาปัจจุบันในด้านต่าง ๆ เช่น จ านวนการรับ ทบทวนเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์ 
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย วันเวลาในการสอบคัดเลือกและรายชื่อคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก 
  3) การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 
   3.1) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การรับสมัครในปีการศึกษา            
ที่ผ่านมา เพ่ือวางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครระดับบัณฑิตศึ กษาให้ถึง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน เช่น ทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตร เป็นต้น 
   3.2) ทบทวนและจัดท าข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการ
เปิดรับสมัครในแต่ละปีการศึกษา 
   3.3) ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร               
ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 
   3.4) ด าเนินการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางไปรษณีย์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ของแต่ละหลักสูตร 
  4) การรับสมัคร 
   4.1) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการสมัครกับผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้อง 
ในด้านข้อมูลคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   4.2) ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือติดตามข้อมูลจ านวนและสถานะผู้สมัคร 
รวมถึงติดตามและประสานงานกับผู้สมัครที่ยังส่งเอกสารการสมัครไม่สมบูรณ์  
   4.3) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละหลักสูตร เพ่ือน าข้อมูลรายงานต่อประธาน
หลักสูตรประกอบการพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกก่อนแจ้งรายชื่อต่อมหาวิทยาลัย 
  5) การจัดสอบคัดเลือก/การเตรียมสถานที่ส าหรับสอบคัดเลือก 
   5.1) จัดเตรียมสถานที่สอบคัดเลือกให้สอดคล้องกับจ านวนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก            
ของแต่ละหลักสูตร ประสานงานกับคณะกรรมการสอบคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร เพ่ือเตรียมเอกสาร
ประกอบการสอบคัดเลือก เช่น ข้อสอบข้อเขียนของแต่ละหลักสูตร ข้อสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
   5.2) ประสานงานกับผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพ่ือแจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และ
รูปแบบการสอบคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร รวบรวมและจัดท าข้อมูลเอกสารประกอบการสอบ
คัดเลือก เพ่ือให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตรก่อนแจ้ง
รายชื่อต่อมหาวิทยาลัย 
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  6) การรายงานตัวและการขึ้นทะเบียนของนักศึกษา  
   6.1) ศึกษาข้อมูลขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนของนักศึกษา ประสานงาน
กับมหาวิทยาลัยเพื่อติดตามข้อมูลผู้รายงานตัวและข้ึนทะเบียน  
   6.2) ติดตามและประสานงานกับผู้ที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาแต่ไม่มารายงานตั วและ                
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเพ่ือแจ้งข้อมูลต่อประธานหลักสูตร  
   6.3) รวบรวมข้อมูลการรายงานตัวและการขึ้นทะเบียนของนักศึกษาของแต่ละ
หลักสูตรไว้เพื่ออ้างอิง 
  7) การปฐมนิเทศนักศึกษา  
   7.1) ศึกษาข้อมูลก าหนดการและรายละเอียดการปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัย  
   7.2) ประสานงานกับประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์ความรู้พ้ืนฐานของ
นักศึกษาใหม่ในหลักสูตร เพ่ือน าข้อมูลมาเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะพิจารณา
ก าหนดรายละเอียดกิจกรรมการปฐมนิเทศระดับคณะ  
   7.3) ติดตามการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ  
   7.4) วางแผนการด าเนินการปฐมนิเทศระดับคณะให้รองรับกับนักศึกษาใหม่ทุก
หลักสูตร รวมถึงประสานงานกับวิทยากรที่จะมาบรรยายในการปฐมนิเทศระดับคณะเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับรูปแบบและเอกสารประกอบการบรรยาย จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการปฐมนิเทศระดับ
คณะ และประสานงานกับอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและนักศึกษาใหม่ของทุกหลักสูตรเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
ระดับคณะ  
   7.5) เข้าร่วมการปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือชี้แจงให้รายละเอียดข้อมูล             
ที่เก่ียวข้องกับแต่ละหลักสูตรให้นักศึกษาทราบ  
   7.6) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการปฐมนิเทศนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา              
เพ่ือวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานปฐมนิเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 2.4.2 การด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
  1) ด าเนินการจัดท าหนังสือราชการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และกลั่นกรองหนังสือราชการ 
เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ก ากับและติดตามการประสานงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือรายงาน
ต่อผู้บริหาร 
  2) การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม -ถอน รายวิชา/การลงทะเบียนหลังก าหนด/การ
ลงทะเบียนต่ ากว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
   2.1) ศึกษาข้อมูลปฏิทินการศึกษาประจ าปี ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิม -ถอน
รายวิชา/การลงทะเบียนหลังก าหนด/การลงทะเบียนต่ ากว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   2.2) รวบรวมข้อมูลของผลการเรียนของนักศึกษา แผนการศึกษาตามโครงสร้างของ
แต่ละหลักสูตรเพ่ือประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณารายวิชาที่จะ             
เปิดสอนและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ก่อนประสานแจ้งมหาวิ ทยาลัย      
เพ่ือด าเนินการเปิดรายวิชา 
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   2.3) ให้ค าปรึกษาและแนะน าเบื้องต้นแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน             
การเพ่ิม-ถอนรายวิชา/การลงทะเบียนหลังก าหนด/การลงทะเบียนต่ ากว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
   2.4) ประสานงานกับอาจารย์ผู้ เกี่ยวข้องในกรณีที่นักศึ กษาประสงค์เพ่ิม-ถอน 
รายวิชา/ลงทะเบียนหลังก าหนด/ลงทะเบียนต่ ากว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
   2.5) ติดตามผลการด าเนินการลงทะเบียนเพ่ิม-ถอน รายวิชา/ลงทะเบียนหลังก าหนด/
ลงทะเบียนต่ ากว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด   
  3) การรวบรวมข้อมูลผลการเรียนและการจัดส่งผลการเรียน 
   3.1) วางแผนก าหนดปฏิทินการด าเนินงานเกี่ยวการจัดส่งผลการเรียนในแต่ละภาค
การศึกษาจากการศึกษาข้อมูลปฏิทินการศึกษาประจ าปี เพ่ือแจ้งระยะเวลาการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งผลการเรียนให้ประธานหลักสูตรทราบ  
   3.2) วางแผนการประชุมหลักสูตรทุกหลักสูตรเพ่ือรับ รองผลการเรียนรายวิชา 
ในหลักสูตร ให้แล้วเสร็จก่อนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะตามล าดับ 
   3.3) วางแผนการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพ่ือรับรองผลการ
เรียน ก่อนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรับรอง  
   3.4) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเบื้องต้นกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาในการ
กรอกผลการเรียนในระบบ Reg. ในกรณีที่ไม่สามารถให้ค าแนะน าเบื้องต้นได้ ประสานเจ้าหน้าที่            
กองบริการการศึกษาเพ่ือให้ค าแนะน ากับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  
   3.5) ติดตามและรวบรวมการด าเนินการส่งผลการเรียนตามขั้นตอนและระยะเวลา           
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง 
  4) การแก้ไขผลการเรียน  
   4.1) ศึกษาข้อมูลระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการแก้ไขผลการเรียน  วางแผน
ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานเกี่ยวการแก้ไขผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาก่อนชี้แจงและให้
รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการแก้ไขผลการเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
   4.2) วางแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา             
เพ่ือรับรองการแก้ไขผลการเรียนก่อนเสนอคณะกรรมการประจ าคณะรับรอง 
   4.3) ติดตามการด าเนินการแก้ไขผลการเรียนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
และประสานแจ้งการแก้ไขผลการเรียนเพื่อให้กองบริการการศึกษาแจ้งผลการเรียนในระบบ Reg.  
   4.4) จัดเก็บข้อมูลการแก้ไขผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง 
  5) การขอเปลี่ยนวิชาเอก สาขาวิชา แผนการศึกษา  
   5.1) ศึกษาข้อมูลระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอเปลี่ยนวิชาเอก/สาขาวิชา/แผนการ
ศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการด าเนินการ  
   5.2) ประสานอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีการขอเปลี่ยนวิชาเอก/สาขาวิชา/แผนการ
ศึกษา ก่อนด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
   5.3) ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการเปลี่ยนวิชาเอก/สาขาวิชา/
แผนการศึกษา ก่อนแจ้งผลกับนักศึกษาเพ่ือให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บเอกสาร           
ที่เก่ียวข้องไว้เพ่ืออ้างอิง 
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  6) การเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษา 
   6.1) ศึกษาข้อมูลระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนหน่วยกิต เพ่ือให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการเทียบโอนหน่วยกิตแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง  
   6.2) ประสานอาจารย์ผู้ที่เก่ียวข้องในกรณีการเทียบโอนหน่วยกิต ก่อนด าเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
   6.3) ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินการเทียบโอนหน่วยกิต  ก่อนแจ้งผล 
กับนักศึกษาเพ่ือให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวข้องไว้เพ่ืออ้างอิง 
  7) การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา/การผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา  
   7.1) ศึกษาข้อมูลระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา/              
การผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เกี่ยวกับการรักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา/การผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง  
   7.2) ประสานอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา/            
การผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ก่อนด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
   7.3) ติดตามและตรวจสอบการด าเนินการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา/การ 
ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ก่อนแจ้งผลกับนักศึกษาเพ่ือให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพ่ืออ้างอิง 
  8) การขอลากิจ-ลาป่วย/ลาพักการศึกษา  
   8.1) ศึกษาข้อมูลระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอลากิจ-ลาป่วย/ลาพักการศึกษา เพ่ือให้
ค าปรึกษา และค าแนะน าเบื้องต้น เกี่ยวกับการขอลากิจ-ลาป่วย/ลาพักการศึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
   8.2) ประสานอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีการขอลากิจ -ลาป่วย/ลาพักการศึกษา 
ก่อนด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
   8.3) ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินการขอลากิจ -ลาป่วย/ลาพักการศึกษา 
ก่อนแจ้งผลกับนักศึกษาเพ่ือให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพ่ือ
อ้างอิง 
  9) การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา/การขอกลับเข้าศึกษา  
   9.1) ศึกษาข้อมูลระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา/การขอ
กลับเข้าศึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเบื้องต้น เกี่ยวกับการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา/
การขอกลับเข้าศึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
   9.2) ประสานอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา/การ 
ขอกลับเข้าศึกษาก่อนด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   9.3) ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินการการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา/
การขอกลับเข้าศึกษาก่อนแจ้งผลกับนักศึกษาเพ่ือให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
   9.4) รวบรวมข้อมูลการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา/การขอกลับเข้าศึกษา 
เพ่ือเป็นข้อมูลของหลักสูตรและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพ่ืออ้างอิง 
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  10) การส าเร็จการศึกษาการขออนุมัติปริญญา/การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต /              
ดุษฎีบัณฑิต 
    10.1) ศึกษาปฏิทินการศึกษาประจ าปี เพ่ือวางแผนการด าเนินการของนักศึกษา           
ที่ประสงค์ขอส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ 
    10.2) ศึกษาเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตร และเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
    10.3) ติดตาม รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาที่ประสงค์ขอส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละหลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่ เกี่ยวข้องก่อนเส นอ
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณารับรองก่อนด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
    10.4) ติดตามและตรวจสอบข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาก่อนประสานนักศึกษา          
เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนการขอขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต 
    10.5) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของแต่ละ
หลักสูตรเพื่อไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง 
 
 ๒.๔.3 การด าเนินงานเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอน และการจัดสอบระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๑) ด าเนินการจัดท าหนังสือราชการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และกลั่นกรองหนังสือราชการ 
เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ก ากับและติดตามการประสานงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือรายงาน
ต่อผู้บริหาร 
  2) การติดตามการบันทึก มคอ.3-มคอ.7 ในระบบมหาวิทยาลัย 
   2.1) ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของการเปิดรายวิชาของแต่ละหลักสูตร             
ในระบบ Reg. ศึกษาข้อมูลปฏิทินการด าเนินการบันทึกข้อมูลการบันทึกข้อมูล มคอ.3-มคอ.7 เพ่ือวาง
แผนการด าเนินงานให้สามารถด าเนินการบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จตามปฏิทินที่ก าหนด โดยก าหนด            
ช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างน้อย 3 วัน  
   2.2) แจ้งปฏิทินการด าเนินการบันทึกข้อมูล มคอ.3-มคอ.7 ให้อาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเบื้องต้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกรอกข้อมูล ในกรณีที่ไม่สามารถ                
ให้ค าแนะน าเบื้องต้นได้ ด าเนินการประสานเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้
ค าแนะน าแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   2.3) ก ากับและติดตามให้นักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าประเมินรายวิชาในระบบ Reg.            
ให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ประจ ารายวิชาสามารถน าข้อมูล
ผลการประเมินรายวิชาและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งถัดไป  
   2.4) ติดตามการบันทึกข้อมูล มคอ.3-มคอ.7 ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด        
ในทุกช่องทางเช่น อีเมล์ โทรศัพท์ และสื่อสังคมออนไลน์วิเคราะห์การด าเนินงานการติดตาม            
การบันทึก มคอ.3-มคอ.7 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานครั้งถัดไป 
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  3) การจัดตารางเรียนและการจัดห้องเรียน 
   3.1) วางแผนก าหนดปฏิทินในการจัดส่งตารางเรียนเพ่ือรวบรวมท าคู่มือตารางเรียน
ของทุกหลักสูตร ก่อนประสานอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดส่งตารางเรียนตามระยะเวลาที่ก าหนด  
   3.2) รวบรวมข้อมูลตารางเรียนของแต่ละหลักสูตรเพ่ือจัดท าคู่มือตาราง เรียน 
ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือก่อนให้ประธานหลักสูตรตรวจสอบอีกครั้งก่อนการสั่งผลิตคู่มือตาราง
เรียน  
   3.3) ประสานกับประธานหลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของห้องเรียนในแต่ละ
หลักสูตร ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่เพ่ือตรวจสอบความพร้อมของห้องเรียนและ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรก่อนเปิดการศึกษา  
   3.4) ด าเนินการจองห้องเรียนในระบบการจองห้องเรียนของคณะ ประสานเจ้าหน้าที่               
ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งานห้องเรียนและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนของทุก
หลักสูตร 
  4) การด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์พิเศษ  
   4.1) ศึกษาข้อมูลประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเกี่ยวกับ
อาจารย์พิเศษ เช่น ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น  
   4.2) ก ากับและตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนด ก่อนเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษต่อคณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณารับรองก่อนด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย  
   4.3) จัดท าหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ ขออนุมัติเงินและยืมเงินค่าตอบแทนการสอน
อาจารย์พิเศษ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ให้แล้วเสร็จก่อนอาจารย์พิเศษมาสอน  
   4.4) ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  
   4.5) จัดท าเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนและรายงานการเดินทางไปราชการ
ของอาจารย์พิเศษตามข้ันตอนของคณะ จัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายไว้เพ่ืออ้างอิง 
   4.6) รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์พิเศษเพ่ือเป็น
ข้อมูลอ้างอิง เช่น สรุปรายชื่ออาจารย์พิเศษ สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเชิญอาจารย์พิเศษ 
(ค่าตอบแทนการสอน ค่าเดินทาง ค่าเลี้ยงรับรอง) 
  5) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
   5.1) ศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น 
การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
   5.2) ประสานงานบุคคลคณะเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  
   5.3) ประสานประธานหลักสูตรเพ่ือประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรพิจารณาสุ่มเลือกรายวิชาที่จะทวนสอบก่อนแจ้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาที่เก่ียวข้อง  
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   5.4) ประชุมคณะกรรมการทวนสอบเพ่ือก าหนดวันประชุมทวนสอบในแต่ละ             
ภาคการศึกษา ก่อนส่งเอกสารประกอบการทวนสอบให้อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ือน าเข้าเสนอ
ในที่ประชุม   
   5.5) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเบื้องต้นกับอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือกรอกข้อมูลและ             
การเตรียมเอกสารประกอบการทวนสอบ รวบรวมข้อมูลเอกสารทวนสอบผลให้ครบถ้วนทุกรายวิชา
เพ่ือจัดท าเป็นเอกสารประกอบการประชุม  
   5.6) จัดท ารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละหลักสูตร เพ่ือให้อาจารย์
ประสานงานรายวิชาน าข้อเสนอแนะไปพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้นใน
ครั้งถัดไป 
   5.7) รวบรวมข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนและรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลของแต่ละหลักสูตร 
  6) การด าเนินงานเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการสอบระดับบัณฑิตศึกษาตามที่หลักสูตร
ก าหนด   
   6.1) ศึกษาข้อมูลประกาศ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบวิทยานิพนธ์และการ
ระดับบัณฑิตศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด เช่น ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้องกับการสอบระดับบัณฑิตศึกษาตามที่แต่ละหลักสูตร
ก าหนด     
   6.2) ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเบื้องต้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินงานสอบ
วิทยานิพนธ์และการสอบตามที่หลักสูตรก าหนด  
   6.3) ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบ 
ที่หลักสูตรก าหนดให้เป็นไปประกาศ/ข้อบังคับที่เก่ียวข้องและตามระยะเวลาที่ก าหนด  
   6.4) ประสานงานกับอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานวิทยานิพนธ์และการสอบ
ตามที่หลักสูตรก าหนดเพ่ือเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบ เช่น การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก 
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เป็นต้น  
   6.5) ศึกษา วิเคราะห์  แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานเกี่ยวกับการสอบระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงานในครั้งถัดไป  จัดเก็บ
ข้อมูลการด าเนินงานเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการสอบตามที่หลักสูตรก าหนดเพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิง  
 
 2.๔.4 การด าเนินงานเกี่ยวกับงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  1) ด าเนินการจัดท าหนังสือราชการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และกลั่นกรองหนังสือราชการ 
เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ก ากับและติดตามการประสานงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือรายงาน
ต่อผู้บริหาร 
  2) ศึกษาประกาศ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร เช่น ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร เป็นต้น 
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  3) การปรับปรุงหลักสูตรกรณีกระทบโครงสร้างหลักสูตร (ปรับใหญ่) ประกอบด้วย การ
เสนอเปิดหลักสูตรใหม่ การเสนอปรับปรุงหลักสูตร การเสนอปิดหลักสูตร 
   3.1) กรณีการเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ 
   (1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือวางแผนการด าเนินงานเสนอเปิดหลักสูตร 
วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกับหลักสูตรที่ก าลังพัฒนา เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท า (ร่าง) โครงสร้างหลักสูตร 
   (2) จัดท า Template มคอ.3 ของหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท า 
มคอ.3 ทุกรายวิชาในหลักสูตร 
   (3) ประสานคณะท างานจัดท าหลักสูตรใหม่เพ่ือขอรายชื่อคณะท างานและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือด าเนินการเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาก่อนจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
   (4) จัดท าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอข้อมูลการตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
พร้อมทั้งประวัติและผลงาน เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
   (5) จัดท าปฏิทินการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย    
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
   (6) ส ารวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมาย  และ
ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือประชุมติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานพัฒนา
หลักสูตร 
   (7) ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ            
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ รวมถึงให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอน
การด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหม่   
   (8) ก ากับและติดตามการพัฒนาหลักสูตรให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   (9) จัดท าข้อมูลและเอกสารประกอบการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสนอวาระ         
ต่อที่ประชุมตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรไว้ในรูปแบบ 
Electronic File เพ่ือไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง 
   3.2) กรณีการเสนอปรับหลักสูตร 
    (1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือวางแผนการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร 
วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรเดิม และหลักสูตรอ่ืนที่มีความใกล้เคียงกับหลักสูตร           
ที่ก าลังปรับปรุง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท า (ร่าง) โครงสร้างหลักสูตร 
   (2) จัดท า Template มคอ.3 ของหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท า 
มคอ.3 ทุกรายวิชาในหลักสูตร 
   (3) ประสานประธานหลักสูตรที่จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือวางแผน
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และขอรายชื่อคณะท างานและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือด าเนินการ
เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาก่อนจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   (4) จัดท าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอข้อมูลการตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
พร้อมทั้งประวัติและผลงาน เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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   (5) จัดท าปฏิทินการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   (6) ส ารวจข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร เช่น ความเห็นต่อการ
ปรับปรุงหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และประสานงานกับคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร เพ่ือประชุมติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร 
   (7) ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงให้ค าแนะน า ปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงาน
ปรับปรุงหลักสูตร  
   (8) ก ากับติดตามการปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   (9) จัดท าข้อมูลและเอกสารประกอบการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือเสนอวาระ 
ต่อที่ประชุมตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
   (10) จัดเก็บข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรไว้ในรูปแบบ Electronic File เพ่ือไว้
เป็นข้อมูลอ้างอิง 
   3.3) กรณีการเสนอปิดหลักสูตร  
   (1) ประสานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีความประสงค์จะปิดหลักสูตร            
เพ่ือประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ         
ปิดหลักสูตร ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการปิดหลักสูตร  
   (3) รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรในรอบระยะเวลา 5 ปี เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการประชุมหารือพิจารณาปิดหลักสูตร ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณารับรอง 
   (4) จัดท าข้อมูลและเอกสารประกอบการปิดหลักสูตรหลักสูตรเพ่ือเสนอวาระ
ต่อ ที่ประชุมตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
   (5) ก ากับติดตามการปิดหลักสูตรให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   (6) จัดเก็บข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรไว้ในรูปแบบ Electronic File เพ่ือไว้เป็น
ข้อมูลอ้างอิง 
  4) การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร (ปรับย่อย) เช่น การขอเปิด -
ปิดรายวิชา/การปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา/การปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้/การปรับแผนการศึกษา/การปรับเงื่อนไขรายวิชา/การปรับวิธี การวัดและ
ประเมินผลรายวิชา/การปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
   4.1) ศึกษาประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร เช่น ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
เป็นต้น  
   4.2) ประสานอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความประสงค์จะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
(ปรับปรุงย่อย) เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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   4.3) ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
   4.4) จัดท าข้อมูลและเอกสารประกอบการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือเสนอวาระต่อ            
ที่ประชุม ตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   4.5) ก ากับติดตามการปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   4.6) จัดเก็บข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรไว้ในรูปแบบ Electronic File เพ่ือไว้เป็นข้อมูล
อ้างอิง 
  5) การขอปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   5.1) ศึกษาประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร เช่น ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป็นต้น 
   5.2) ออกแบบเครื่องมือส าหรับตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
   5.3) ติดตามและตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะรับรอง 
   5.4) จัดท าข้อมูลและเอกสารประกอบการขอปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือเสนอวาระต่อที่ประชุมตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   5.5) ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอปรับเปลี่ยน
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   5.6) จัดท าฐานข้อมูลประวัติและผลงานอาจารย์วิชาการ 5 ปีย้อนหลัง ของประจ า
หลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  6) การจัดท าข้อมูลเอกสารประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย บทสรุป
การปรับปรุง/การวิเคราะห์ข้อมูลผลประเมินความต้องการหลักสูตร/รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.
2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผล
การด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)/
ตารางการปรับปรุง (สมอ.08)/ตารางสรุปการแก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร/
ตารางสรุปการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิชาการ/ตารางสรุปการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร/ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   6.1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร 
   6.2) ศึกษารูปแบบเอกสารประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้
ประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับงานหลักสูตร 
   6.3) จัดท าเอกสารข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร 
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   6.4) ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร
ประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
   6.5) ก ากับและติดตามการจัดท าเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเกี่ยวกับ
หลักสูตรให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาก าหนด 
   6.6) ปรับปรุงและแก้ไขเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
   6.7) วิเคราะห์แนวทางการด าเนินการจัดท าข้อมูลเอกสารประกอบการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือน าไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 
 2.4.5 การด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาและโครงการด้านวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 
  1) งานโครงการด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
   1.1) ศึกษาข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการวิชาการ เช่น 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
   1.2) วางแผนการด าเนินการจัด โครงการให้แล้ ว เสร็จตามกรอบระยะเวลา
ปีงบประมาณ  
   1.3) ก ากับ ติดตาม การจัดโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาเบื้องต้น แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดโครงการด้านวิชาการ 
   1.4) ประสานงานกับวิทยากร/หน่วยงานต้นสังกัดของวิทยากรเพ่ือเชิญมาเป็น
วิทยากรโครงการและประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เข้าร่วมโครงการ 
   1.5) ตรวจสอบและจัดท าเอกสารเบิกจ่ายโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   1.6) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการจัดท าโครงการในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือไว้เป็น
ข้อมูลอ้างอิง 
   1.7) วิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนเสนอโครงการในปีงบประมาณถัดไป ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
และรองรับการด าเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  2) การวิเคราะห์ภาระงานจากจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
   2.1) ศึกษาวิธีการค านวณ FTES ระดับบัณฑิตศึกษาตามรูปแบบต่างๆ ที่หน่วยงาน
ระดับคณะต้องการข้อมูล 
   2.2) ค านวณ FTES ในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับหน่วยงาน
ระดับคณะที่ต้องการน าข้อมูลไปใช้ เช่น งานแผน งานประกันคุณภาพ เป็นต้น และจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
เป็นเอกสารอ้างอิง 
   2.3) วางแผนจัดท าสูตรวิธีค านวณ FTES ระดับบัณฑิตศึกษา ใน Microsoft Excel 
เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
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 2.4.6 การด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการระดับบัณฑิตศึกษา 
  1) ศึกษาข้อมูลระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
  2) ชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาในที่ประชุม 
  3) วางแผนก าหนดช่วงเวลาในการประชุมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
  4) ด าเนินการประชุมที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
การประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเริ่มตั้งแต่
การจัดท าหนังสือเชิญประชุม การจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม การจัดเตรียมสถานที่
ประชุม อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน การจดบันทึกการประชุม การจัดท า (ร่าง) รายงาน
การประชุม การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารรายงานการประชุม 

 2.4.7 การด าเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น คู่มือ
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 
  2) วางแผนด าเนินการเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  3) จัดท าเอกสารข้อมูลประกอบการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตร เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน/นักศึกษา           
ที่มีต่อการบริหารหลักสูตร แบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
รายงานการประชุมของแต่ละหลักสูตรตลอดปีการศึกษา ข้อมูลประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
  4) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเบื้องต้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  5) Upload (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรไว้ที่ Google Drive เพ่ือ
แชร์ข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสามารถดูและแก้ไขข้อมูลได้พร้อมกัน เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และ
สามารถลดระยะเวลาในการท างาน  
  6) จัดท าข้อมูลแบบประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคณะ เพ่ือความสะดวกต่อผู้จัดท า SAR และสามารถจัดเก็บผล                
การประเมินไว้ในฐานข้อมูลเพื่อเก็บไว้อ้างอิง 
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 2.4.8 การด าเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการระดับบัณฑิตศึกษา 
  1) ศึกษาข้อมูลระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  ด าเนินการ
เกษียนหนังสือเสนอแฟ้มผู้บริหาร 
  2) วางแผน ก ากับ และติดตามการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามท่ีผู้บริหารสั่งการ 
  3) จัดพิมพ์ร่างและจัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงาน
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอผู้บริหารลงนามก่อนส่งธุรการเพื่อด าเนินการออกเลขและ
จดัส่งหนังสือราชการตามขั้นตอน 
  4) จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มและเขียนดัชนีแฟ้มตามแนวทางงานจดหมายเหตุ 
  5) วางแผนจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือฐานข้อมูลของคณะ เพ่ือสะดวก 
ง่ายต่อการสืบค้น และเก็บไว้อ้างอิง 
 
 2.4.9 การด าเนินการเกี่ยวกับการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา แก่นักศึกษาและผู้ติดต่อขอทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
  1) การให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา ทางการเรียนแก่นักศึกษา 
   1.1) ศึกษาข้อมูลประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา เช่น 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   1.2) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเบื้องต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับนักศึกษา 
   1.3) วางแผนแนวทางการแก้ปัญหาในกรณีที่การให้ค าแนะน า/ค าปรึกษาทางการ
เรียนแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่บรรลุเป้าหมาย  
   1.4) ติดตามและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการให้ค าแนะน า/ค าปรึกษาทางการเรียน             
แก่นักศึกษา เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานครั้งถัดไป 
  2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการแก่ผู้ติดต่อขอข้อมูล 
   2.1) ศึกษาข้อมูลประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา เช่น 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
   2.2) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเบื้องต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากับผู้ติดต่อขอข้อมูล 
   2.3) วางแผนแนวทางการแก้ปัญหาในกรณีที่การให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการ 
แก่ผู้ติดต่อขอขอ้มูลไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย 
   2.4) ติดตามและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการแก่ผู้ติดต่อ            
ขอข้อมูล เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานครั้งถัดไป 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ์ วิธกีารปฏิบัตงิาน และเงื่อนไข 
 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการจัดท า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
ม าต รฐ าน ห ลั กสู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษ า  พ .ศ . 2 5 5 8 ” เพ่ื อบั งคั บ ใช้ แท น  “ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” เนื่องจาก
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ประกาศใช้มาแล้วระยะเวลาหนึ่ง จึงมี
ความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา               
ที่เหมาะสมกับพลวัตรของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา โดยให้มีผลบังคับใช้
ส าหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 การเรียนระดับบัณฑิตศึกษาก าหนดเงื่อนไขในการศึกษาของนักศึกษา คือ การจัดท าวิทยานิพนธ์
ตามระดับการศึกษาและแผนการศึกษาที่ก าหนด ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวข้อง ผู้จัดท าคู่มือซึ่งปฏิบัติงานด้านนี้จึงได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน            
ด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือชี้แจงและ
น าเสนอหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์  โดยยึดถือประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 เป็นหลัก ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุมการด าเนินงาน ประกอบด้วย การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ การสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์      
การสอบวิทยานิพนธ์ และการส าเร็จการศึกษา ซึ่งมีประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ           
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

หัวข้อในคู่มือ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง 
1 . การแต่ งตั้ งอาจารย์ที่ ป รึกษ า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และ
ก า ร ล งท ะ เบี ย น เรี ย น ร า ย วิ ช า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

    1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
    1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
    1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับการแต่ งตั้ งอาจารย์ที่ ป รึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2557 
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หัวข้อในคู่มือ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง 
2. การสอบประมวลความรู้ หรือ  
การสอบวัดคุณสมบัติ 

    2.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
    2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

3. การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระ 

    3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
    3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2552 
    3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  
พ.ศ. 2552 

4. การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

    4.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
    4.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
    4.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
    4 .4  ป ระก าศ ม ห าวิ ท ย าลั ย อุ บ ล ราช ธ านี  เรื่ อ ง 
การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
    4.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  
พ.ศ. 2552 

5. การส าเร็จการศึกษา     5.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
    5.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
    5.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
    5 .4  ป ระก าศ ม ห าวิ ท ย าลั ย อุ บ ล ราช ธ านี  เรื่ อ ง 
การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
    5.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การส่งตรวจ
รูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระส าหรับนักศึกษา
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หัวข้อในคู่มือ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
    5 .6  ป ระก าศ ม ห าวิ ท ย าลั ย อุ บ ล ราช ธ านี  เรื่ อ ง 
เกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
    5.7 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  
พ.ศ. 2552 

 
3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 3.1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  ๑) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะ
แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังตารางที่ 3.2 และภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา ดังตารางที่ 3.3 เพ่ือให้การควบคุมวิทยานิพนธ์ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การพัฒนาทางด้านวิชาการ  
 
ตารางท่ี 3.2 คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 
ระดับปริญญาโท 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระหลัก 

     1.1 ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร      
     1.2 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง       
“รองศาสตราจารย์”  

     1.3 มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
    1.1 ต้องเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า  “รองศาสตราจารย์” 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน   

    1.2 ต้องมีประสบการณ์ในการวิจัยที่มิใช่
ส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม   
    2 .1  ต้ อ ง เป็ น อ าจ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห รื อ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ของหน่วยงาน
ระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น ๆ หรือ
เป็ น ผู้ ด า รงต าแหน่ งท างวิ ช าการไม่ ต่ าก ว่ า 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย  

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้   

     2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่
เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิ และผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก  

     2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

           1) ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

           2) มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อย
กว่า 10 เรื่อง   

           3) หากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิ ส ร ะ  โด ย ต้ อ ง ได้ รั บ ค ว า ม เห็ น ช อ บ จ า ก 
ส ภ าส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าแ ห่ งนั้ น  แ ล ะแ จ้ ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

“รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน 

    2.2 ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
มิใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่เป็นบุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้  ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่
จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอาจเป็นบุคลากร
ประจ าในมหาวิทยาลัยหรือเป็นบุคคลภายนอก 
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

ระดับปริญญาเอก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น        

2 ประเภท คือ  
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
    1.1 ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    1.2 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง       

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
    1.1 ต้องเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า “รองศาสตราจารย์” ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

    1.2 ต้องมีประสบการณ์ในการวิจัยที่มิใช่
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 
“รองศาสตราจารย์” 

     1.3 มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย  

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้   

    2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่
เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก  

     2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

           1) ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

           2) ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตี พิ ม พ์ เผ ยแพ ร่ ใน วารสารที่ มี ชื่ อ อยู่ ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 
เรื่อง   

           3) หากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

ส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
    2 .1  ต้ อ ง เป็ น อ าจ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห รื อ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ของหน่วยงาน
ระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น ๆ หรือ
ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร  ไ ม่ ต่ า ก ว่ า  
“รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน  

     2.2 ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
มิใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

หากความจ าเป็นอาจแต่ งตั้ งผู้ เชี่ ยวชาญ
เฉพาะที่เป็นบุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยเป็น
อาจารย์ที่ ป รึกษ าวิท ยานิ พนธ์หลั ก ได้  ส่ วน
ผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะที่ จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบุคลากรประจ าใน
มหาวิทยาลัยหรือเป็นบุคคลภายนอก โดยคณะ
พิจารณ าเสนอชื่ อขอแต่ งตั้ ง   และต้ องผ่ าน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และต้องแจ้ง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
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ตารางที่ 3.3 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 
     1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  1 คน ให้ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอก ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
         1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า “ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ” แต่มีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอก รวมได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาค
การศึกษา 
        1.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ขึ้นไป มี
ผลงานวิชาการตามเกณฑ์ หรือ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการระดับ “รองศาสตราจารย์” 
ขึ้นไป มีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอก รวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 
       1 .3  อาจารย์ประจ าหลักสู ตรมีคุณ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่งระดับ
“ศาสตราจารย์” ขึ้นไป ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 
รวมได้ไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา และหากมี
ความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่
ก าหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความ
จ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป็นรายกรณ ี

    1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน ให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ไม่เกิน      
5 คน  
    หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพ
พร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอธิการบดี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกิน 10 คน 
 

    2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา

   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน 
   หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่
ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษา
ที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 
15 คน 

ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน 
   หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่
ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษา
ที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยัง
ไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียว 

 
  2) การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คือ ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2557 มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   2.1) นักศึกษาที่เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   2.2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แบบเน้นการวิจัย (ปริญญาเอก แบบ 1 และ
ปริญญาโท แผน ก แบบ ก1) ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาให้ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเป็นผู้อนุมัติการลงทะเบียนเรียน โดยต้องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์
ภายในภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา หากไม่ด าเนินการตามประกาศจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาถัดไปได ้
   2.3) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชา (ปริญญาเอก แบบ 2 และปริญญาโท 
แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข) ต้องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ 
   2.4) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต้องด าเนินการก่อนสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
   2.5) หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้เสนอผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยด าเนินการ 
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 3.1.2 การสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 
  การสอบประมวลความรู้ เป็นการด าเนินการสอบเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข 
เท่านั้น ส่วนการสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการด าเนินการสอบส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพ่ือเป็น
ผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ดังตารางที่ 3.4 
 
ตารางท่ี 3.4 การสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 
   1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท แผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวล
ค ว า ม รู้  (Comprehensive Examination) ด้ ว ย
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาชานั้น 
   2. หลักสูตรระดับปริญญาเอก ทั้ง แบบ 1 และ 
แบบ  2  ต้ องสอบผ่ านการสอบวัดคุณ สมบั ติ 
(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า
วิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 

  1. การสอบประมวลความรู้ 
      1.1 เป็นการสอบข้อเขียนหรือปากเปล่า
หรือทั้ งสองแบบ  เฉพาะนั กศึ กษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต แผน ข  
      1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ให้
ค ณ บ ดี เป็ น ผู้ พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น
ผู้ด าเนินการสอบ  
 1.3 การสอบประมวลความรู้จะกระท า
ได้ เมื่ อนั กศึ กษาสอบ ผ่ านรายวิชาตามที่
หลักสูตรก าหนด และคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
รายวิชาที่ก าหนดต้องไม่ต่ ากว่า 3.00 
  2. การสอบวัดคุณสมบัติ  
      2.1 เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบ
ปากเปล่าหรือทั้งสองแบบ ในสาขาวิชาเอก
และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องส าหรับนักศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต   
      2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ เพ่ือให้
คณบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ด าเนินการ
สอบ      
 ทั้งนี้คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะก าหนด 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 
  3. การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ 
หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 
      ประเมินผล โดยใช้ค าว่า “สอบผ่าน” 
หรือ “Pass” เมื่อการวัดผลเป็นที่พอใจ และใช้
ค าว่า “สอบไม่ผ่าน” หรือ “Fail” เมื่อการ
วัดผลไม่เป็นที่พอใจการสอบตามนัยนี้จะสอบ
ไดไ้ม่เกิน 2 ครั้ง 

 

  
 3.1.3 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
ระบุว่า การจัดท าและการน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ จึงจะด าเนินการจัดท าเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้            
โดยหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ คือ ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2552 รายละเอียดหลักเกณฑ์การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ดังตารางที่ 3.5 
 
ตารางท่ี 3.5 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ประเด็น หลักเกณฑ์ 
1. การเสนอขออนุมัติ เค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

1 .1  นั กศึ กษาที่ ล งทะเบี ยน เรียนรายวิชาครบแล้ ว 
(เรียนแบบมีรายวิชา) จะต้องสอบเค้าโครงภายในภาคการศึกษา
ถัดไป ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์เฉพาะของแต่ละ
หลักสูตรก าหนด 

1.2 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (แบบเน้นการวิจัย) 
ต้องสอบเค้าโครงไม่เกิน 2 ภาคการศึกษานับจากเข้าศึกษา ทั้งนี้
ต้องมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์เฉพาะของแต่ละหลักสูตร
ก าหนด 

2. เงื่อนไขการยื่นค าร้องขอสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

2.1 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระแล้ว ต้องเสนอเค้าโครงที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา 



 

คู่มือปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  
 

 

45 

ประเด็น หลักเกณฑ์ 
2.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องสอบผ่าน

การสอบวัดคุณ สมบั ติ  (Qualifying  Examination) จึ งจะ
ด าเนินการเสนอขออนุมัติจัดท าเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได ้

3. การด าเนินการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

3.1 นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระที่คณะตามแบบฟอร์มของคณะก าหนด  และ
ต้องด าเนินการยื่นเอกสารดังกล่าวก่อนสอบเค้าโครงไม่น้อยกว่า 
7 วัน โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ
กระบวนการที่คณะก าหนด 

3.2 กระบวนการสอบใช้วิธีการสอบปากเปล่า ทั้งนี้ต้องเปิด
โอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการน าเสนอและการตอบค าถามของ
ผู้เข้าสอบได้  โดยให้ฝ่ายวิชาการคณะประกาศให้ผู้สนใจทราบ
ก่อนสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน 

4. คณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
และกระบวนการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
เป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงต่อคณบดี จ านวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย 

       1) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
       2) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 
       3) อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
4.2 กระบวนการสอบจะต้องมีกรรมการสอบไม่น้อยกว่า  

3 คน จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 
5 . ก า รป ระ เมิ น ผ ล ก ารส อ บ          
เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

5.1 ให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการสอบเค้าโครง
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียง ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

5.2 คณะกรรมการสอบเค้าโครงแจ้งผลสอบแก่ผู้เข้าสอบ
โดยทันทีภายในวันสอบ และรายงานผลการสอบเค้าโครงต่องาน
บัณฑิตศึกษาคณะ ก่อนเสนอคณบดีเพ่ือทราบต่อไป 

5.3 กรณี ผลสอบผ่านแบบไม่มี เงื่อนไข ให้นักศึกษา
ด าเนินการส่งส าเนาเค้าโครง ภายใน 7 วัน นับจากวันสอบ  

5.4 กรณีผลสอบผ่านแบบมีเงื่อนไข ให้นักศึกษาด าเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับจากวันสอบ 

5.5 กรณีผลสอบไม่ผ่าน นักศึกษาประสงค์จะขอสอบ 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในหัวข้อเดิม ต้องยื่นขอ
สอบใหม่ตามระยะเวลาที่คณะก าหนด 
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ประเด็น หลักเกณฑ์ 
6. ค่าตอบแทนกรรมการสอบ 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

ด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (ถ้ามี) ทันทีในวันสอบ โดยอัตราค่าตอบแทนเป็นไป
ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ งานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
พ.ศ. 2552 

 
 3.1.4 การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
ระบุว่า การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ต้องด าเนินการภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ครบ หรือภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากได้สัญลักษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ในกรณีที่ไม่สามารถมาท าการสอบได้ภายใน 1 ภาคการศึกษา             
โดยไม่มีเหตุอันควรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ ให้ถือว่า          
การสอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 โดยคุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายละเอียดดังตารางที่ 3.6 
หลักเกณฑ์การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดังตารางที่ 3.7 
 
ตารางท่ี 3.6 คุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 
ระดับปริญญาโท 

1. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน  

2. ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

 3. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้  

     3.1 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี

1. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ไม่ต่ ากว่า “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

2. ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพ าะ เป็ น อ าจ ารย์ ส อบ วิท ย านิ พ น ธ์ แท น
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก



 

คู่มือปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย            
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย         
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

     3.2 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  

            กรณี ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่ ไม่มี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิ ส ร ะ  โ ด ย ผ่ า น ค ว า ม เห็ น ช อ บ จ า ก ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
3. อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น

อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะเป็นอาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระได้  โดย
ต้องได้ รับความเห็ นชอบจากคณ ะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

ระดับปริญญาเอก 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วย 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้ อยกว่า 5  คน ทั้ งนี้
ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้  

    2.1 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่ง “รองศาสตราจารย์” มีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วย 
1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ า  “รองศาสตราจารย์”       
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน   

2. ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการ
ท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพ าะ เป็ น อ าจ ารย์ ส อบ วิท ย านิ พ น ธ์ แท น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ โดยคณะพิจารณาเสนอชื่อขอ
แต่งตั้ง และต้องผ่านคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

   2.2 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  
5 เรื่อง  

          กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการตามที่ ก าหนดข้ างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

ม ห าวิ ท ย าลั ย  เ พ่ื อ ข อค ว าม เห็ น ช อ บ จ าก          
สภามหาวิทยาลัย และต้องแจ้งคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษาทราบ 

 

 
 การท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการต้องไม่มีการคัดลอก
ผลงานของผู้อ่ืน โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ระบุว่า ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบและคัดลอกผลงาน 
หรือการซ้ าซ้อนกับงานของผู้อ่ืน หรือการจ้างท ารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ โดยใช้
ระบบที่ทันสมัย เช่น ผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หากพบว่ามีการคัดลอก การซ้ าซ้อนกับงาน
ของผู้อ่ืน หรือมีการจ้างท ารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
ถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ ก าหนด
หลักเกณฑ์การตรวจสอบความซ้ าซ้อนวิทยานิพนธ์ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง         
การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 
 1. ด าเนินการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ก่อนการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และหลังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ ในกรณีท่ีสอบผ่านโดยมีเงื่อนไข โดยให้นักศึกษาตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระใหม่อีกครั้งหลังจากแก้ไขเนื้อหาวิทยานิพนธ์ พร้อมกับการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การ



 

คู่มือปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  
 

 

49 

ค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ หากนักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระผ่านโดยไม่มี
เงื่อนไข นักศึกษาไม่ต้องยื่นตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระอีก 
 2. ตรวจสอบระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ า (Similarity Index) ของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th/ โดยใช้อีเมล์ของ
มหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน @ubu.ac.th เป็น user name ในการล็อกอินเข้าใช้งาน โดยมี อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้รับรองระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ าของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน  
 
ตารางท่ี 3.7 การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ประเด็น หลักเกณฑ์ 
1 . ก ารด า เนิ น ก ารสอบ วิท ย านิ พ น ธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ 

1.1 การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ 
1) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ อย่าง

น้อย 3 คน โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอ านาจ 
หน้าที่ในการควบคุมให้ด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง
ซึ่งไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการ
สอบ ประกอบด้วย 

     - ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่
น้อยกว่า 1 คน 

     - อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ไม่น้อยกว่า 1 คน 

     - อาจารย์ที่ ปรึกษาหลัก ทั้ งนี้ อาจแต่งตั้ ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยได้ 

2) การแต่งตั้ งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  จะ
ด าเนินการได้เมื่อมีการยื่นผลการตรวจสอบความซ้ าซ้อน
ของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งผ่านการรับรอง
จากอาจารย์ที่ปรึกษา 

3) การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังการน าเสนอและตอบค าถามของผู้เข้าสอบได้ และ
คณะวิชาต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่
น้อยกว่า 7 วัน   
1.2 การด าเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ 

1) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบอย่าง
น้อย 3 คน โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่ งซึ่ งไม่ ใช่
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ

http://plag.grad.chula.ac.th/
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ประกอบด้วย 

    - อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ได้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 2 คน 

    - อาจารย์ที่ ป รึกษาหลัก  ทั้ งนี้ อาจแต่ งตั้ ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบได้   

2) การแต่งตั้งกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
จะด าเนินการได้เมื่อมีการยื่นผลการตรวจสอบความ
ซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งผ่านการ
รับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

2. คณะกรรมการสอบและกระบวนการสอบ
วิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบและ
กระบวนการสอบการค้นคว้าอิสระ 

2 .1  คณ ะกรรมการสอบและกระบวนการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

1) ต้องมีคณะกรรมการสอบ อย่างน้อย 3 ซึ่ง
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จึงจะถือว่าการสอบ
นั้นมีผลสมบูรณ์ 

2) ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวน
ดังกล่าวข้างต้น ให้ เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่
จ า เป็ น อ าจ เป ลี่ ย น แป ล งกรรม ก าร ได้   โด ย ให้
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการแทนหรือเพ่ิมและก าหนด
วันสอบใหม่ 
2.2 คณะกรรมการสอบและกระบวนการสอบการ
ค้นคว้าอิสระ 

1) ต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน  ซึ่ง
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ได้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 คน และอาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 

2) ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวน
ดังกล่าวข้างต้น ให้ เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่
จ า เป็ น อ าจ เป ลี่ ย น แป ล งกรรม ก าร ได้   โด ย ให้
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการแทนหรือเพ่ิมและก าหนด
วันสอบใหม่ 

3. การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ หรือ 
การค้นคว้าอิสระ 

3.1 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่
อยู่ร่วมในวันสอบ 
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3.2 การประเมินผลให้นับอาจารย์ที่ปรึกษาและ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็น 1 เสียง อาจารย์
ประจ าเป็น 1 เสียง และผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 1 เสียง และ
ให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจ านวนไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

3.3 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
การสอบตามนั ยนี้ จ ะสอบ ได้ ไม่ เกิ น  2 ครั้ ง  โดย
ก าหนดการประเมินผลเป็น 4 ระดับ คือ 

      - ดี เยี่ ย ม  (Excellent) ห ม า ย ค ว า ม ว่ า 
ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม 

      - ดี (Good) หมายความว่า ผลการประเมิน
ขั้นดี 

      - สอบผ่าน (Pass) หมายความว่า ผลการ
ประเมินขั้นผ่าน 

      - สอบไม่ผ่าน (Fail) หมายความว่า ผลการ
ประเมินขั้นตก  

3.4 ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เป็นลาย
ลักษณ์อักษรแก่คณบดีภายใน 3 วันท าการถัดจากวัน
สอบ และแจ้งผลให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน 15 วัน 
โดย 

     1) ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มี
บันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไข พร้อมทั้งมีการ
อธิบาย ชี้แจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้อง
แก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบให้ความ
เห็นชอบภายใน 60 วัน นับจากวันสอบ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันตามก าหนดดังกล่าวให้ถือว่าผลการ
สอบครั้งนั้นไม่ผ่าน และให้คณะกรรมการสอบรายงาน
ผลขั้นสุดท้ายต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 

     2) กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการต้องสรุป
สาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดยบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรรายงานต่อคณบดี 

3.5 ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เป็นลายลักษณ์อักษร
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แก่คณบดีภายใน 3 วันท าการถัดจากวันสอบ และแจ้ง
ผลให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน 15 วัน 

3.6 หากนักศึกษาขาดสอบวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน
ในการสอบครั้งนั้น    

3.7 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระครั้ง
แรกไม่ผ่าน มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายในเวลาที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะก าหนด การขอ
สอบครั้งที่ 2 ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน
สอบตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   
     ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินการตามก าหนดข้างต้น โดยไม่มี
เหตุอันสมควร ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

4. การส่งตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 4.1 กรณีสอบผ่านแบบไม่มีเงื่อนไขให้ส่งรูปเล่ม
ตรวจสอบที่ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา โดยต้อง
ได้รับอนุมัติให้เข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วัน 
หลังจากวันสอบ 

4.2 กรณีสอบผ่านแบบมีเงื่อนไขให้ส่งรูปเล่ม
ตรวจสอบที่ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา โดยต้อง
ได้รับอนุมัติให้เข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วัน 
หลังจากวันที่คณะกรรมการสอบรับรองการแก้ไข 

หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคแรก ให้ถือว่าผลการสอบ
ครั้งนั้น “ไม่ผ่าน” 

6. ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 

ด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทันที ในวันสอบ  โดยอัตราค่าตอบแทนเป็นไปตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
พ.ศ. 2552 
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 3.1.5 การส าเร็จการศึกษา 
  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด ในประเด็นดังนี้  1) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา            
2) การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา และ 3) การสอบวัดความรู้ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  
  1) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา มีหลักเกณฑ์ คือ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ดังตารางที่ 3.8 
 
ตารางท่ี 3.8 การส าเร็จการศึกษา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 
ระดับปริญญาโท 
        แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

      แผน ก  แบบ ก 1  เสนอวิทยานิพนธ์ 
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
พร้อมส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และมี
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วน
ตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิด ให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้   
      ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่ วนหนึ่ งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

แผ น  ก  แ บ บ  ก  2  ศึ ก ษ าราย วิ ช า
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ป ระชุ ม วิ ช าก ารที่ มี ร าย งาน การป ระชุ ม 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับ
สมบู รณ์  (Full Paper) ได้ รับ การตี พิ ม พ์ ใน
รายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิช าการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 

(Proceeding) พร้อมส่ งรูป เล่มวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์  และมีคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ตามที่
หลักสูตรก าหนด 

แผน  ข  ศึ กษ ารายวิช าครบถ้ วนตาม 
ที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3 .00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู้ ( Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า
ในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้ งเสนอรายงานการ
ค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่ง
ของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่
ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า 3.00  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้
และการค้นคว้าอิสระ พร้อมส่งรูปเล่มการ
ค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์  และมีคุณสมบัติ  
อ่ืน ๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

ระดับปริญญาเอก 
แบบ 1  
(1 ) สอบ ผ่ าน ก ารสอบ วั ด คุณ สมบั ติ 

(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอ
ท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่ สถาบัน อุดมศึ กษานั้ น แต่ งตั้ ง ซึ่ งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ ากภายในและ
ภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้  

แบบ 1  
(1 ) ผ่ าน เกณ ฑ์ ก ารป ระเมิ น ความ รู้

ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

(2 ) สอบผ่ านการสอบวัดคุณ สมบั ติ 
(Qualifying Examination)  

(3) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 
(2) ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน

หนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ มี คุณ ภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่าง
น้อย 2 เรื่อง  

จะต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์  ห รื ออย่ างน้ อ ย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตี พิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วม
กลั่ นกรอง (Peer Review) ก่อนการตี พิมพ์ 
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น พร้อมส่ง
รูป เล่ ม วิ ท ย านิ พ น ธ์ ฉบั บ สม บู รณ์ แล ะมี
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  

 
แบบ 2  
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน

หลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เที ยบ เท่ า  สอบผ่ านการสอบวัดคุณ สมบั ติ 
(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอ
ท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่ สถาบัน อุดมศึ กษานั้ น แต่ งตั้ ง ซึ่ งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและ
ภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้  

(2) ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ มี คุณ ภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

แบบ 2  
(1 ) ผ่ าน เกณ ฑ์ ก ารป ระเมิ น ความ รู้

ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

(2 ) สอบผ่ านการสอบวัดคุณ สมบั ติ 
(Qualifying Examination)  

(3) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนด
ในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่าน
ก า ร ส อ บ ป า ก เป ล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย  โ ด ย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ 
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น พร้อมส่ง
รูป เล่ ม วิ ท ย านิ พ น ธ์ ฉบั บ สม บู รณ์ แล ะมี
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด   

 

  2) การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา มีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คือ ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ หากนักศึกษายื่นเอกสารการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์           
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ จะต้องมีหลักฐานการตอบรับที่ระบุชื่อวารสาร ฉบับที่พิมพ์ ช่วงวัน
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เดือนและปีที่พิมพ์ จากบรรณาธิการวารสารตามเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยต้องส่งเอกสารที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ให้มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นหลักฐาน ภายใน 3 เดือนหลังจากวันตีพิมพ์ หลักเกณฑ์การเผยแพร่
วิทยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา ดังตารางที ่3.9 
ตารางท่ี 3.9 การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอส าเร็จการศึกษา 

รายละเอียด หลักเกณฑ์ 
1. บทความตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ
ปริญญาโท 

1 .1  บทความที่ เป็ นผลงานหรือส่ วนหนึ่ งของผล งาน
วิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

1.2 ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่จะต้องเป็นผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้
จัดท าเป็นวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 

1.3 ผลงานและการระบุชื่อนักศึกษาในการเผยแพร่ผลงานเพ่ือ
ขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ให้ระบุ
เป็นชื่อแรก โดยต้องระบุว่าผลงานเป็นส่วนหนึ่ งของการท า
วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. การเผยแพร่ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท 

2.1 เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่ เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือ
คณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับประเทศที่ปรากฏในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) หรือที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล 

2.2 เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการที่มีคณะกรรมการกลั่นกรอง
และมีการจัดท าบทความวิจัยเต็มเรื่อง (Full paper) เป็นรายงาน
การประชุมวิชาการ (Proceeding) 

2.3 กรณีงานสร้างสรรค์ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
ห รือจั งห วั ดห รือ ใน ระดั บ ป ระ เทศ  โดยองค์ ป ระกอบ ของ
คณะกรรมการที่คัดเลือกผลงานไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมี
บุคคลภายนอกสถานศึกษาเข้าร่วมพิจารณาด้วย 

3. บทความตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ
ปริญญาเอก 

3 .1  บทความที่ เป็ นผลงานหรือส่ วนหนึ่ งของผล งาน
วิทยานิพนธ์  จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มี
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รายละเอียด หลักเกณฑ์ 
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer review) 

3.2 ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่จะต้องเป็นผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้
จัดท าเป็นวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 

3.3 ผลงานและการระบุชื่อนักศึกษาในการเผยแพร่ผลงานเพ่ือ
ขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ให้ระบุ
เป็นชื่อแรก โดยต้องระบุว่าผลงานเป็นส่วนหนึ่ งของกา รท า
วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4. การเผยแพร่ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก 

4.1 เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่ เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือ
คณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับประเทศที่ปรากฏในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) หรือที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

4.2 เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือ
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus หรือวารสารระดับนานาชาติตาม
ประกาศของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

4.3 กรณีงานสร้างสรรค์ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
ห รือจั งห วั ดห รือ ใน ระดั บ ป ระ เทศ  โดยองค์ ป ระกอบ ของ
คณะกรรมการที่คัดเลือกผลงานไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมี
บุคคลภายนอกสถานศึกษาเข้าร่วมพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ผลงานต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ อันเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น 

   
  3) การประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  ระบุการส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์ทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจัดสอบหรือจากสถาบันทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วัน
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ประกาศผลจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือสถาบันทดสอบทางภาษา จนถึงวันที่มีการยื่นผลการ
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษต่อหลักสูตรหรือสาขาวิชา โดยให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 
 
 

(1) UBU-TEST  (100 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน  
(2) TOEFL (Paper Based) (667 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน  
(3) TOEFL (Computer Based) (300 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 173 คะแนน  
(4) TOEFL (Internet Based) (120 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน  
(5) IELTS (Academic Module) (9 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 5 คะแนน  
(6) TU-GET (1000 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน  
(7) CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน  
(8) TOEIC (990 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 600 คะแนน 

 
กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งในที่ระบุไว้ข้างต้น นักศึกษาจะต้องมีผล

สอบผ่ าน ใน รายวิช าภาษาอังกฤษส าหรับบัณ ฑิ ตศึ กษ า (English for Graduate Studies) 
ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดสอน 

   
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน  
 3.2.1 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
  1) ศึกษาและท าความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และประกาศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  2) ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่ถูกเสนอแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
   2.1) กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นอาจารย์ประจ า ต้องได้รับการแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนลัง และมี
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่เกินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   2.2) กรณีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงาน
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
   2.3) กรณีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมระดับปริญญาโท ต้อง
มีผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในวาสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติซึ่งตรงและสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานทาง
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วิชาการที่เผยแพร่ในวาสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติซึ่งตรงและสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
  3) กรณีผลการตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ที่ถูกเสนอชื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด         
ต้องด าเนินการแจ้งประธานหลักสูตรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือพิจารณาทบทวนการด าเนินการ 
  4) ศึกษาข้อมูลเงื่อนไขและข้อมูลแผนการศึกษาที่ระบุการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
วิทยานิพนธ์ของแต่ละหลักสูตร  
  5) ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นไปตามประกาศท่ีเกี่ยวข้องและเงื่อนไขท่ีหลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
   5.1) ต้องไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   5.2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แบบเน้นการวิจัย (ปริญญาเอก แบบ 1 และ
ปริญญาโท แผน ก แบบ ก1) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้อนุมัติการลงทะเบียน
เรียน ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา โดยต้องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์
ภายในภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา หากไม่ด าเนินการตามประกาศจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาถัดไปได ้
   5.3) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชา (ปริญญาเอก แบบ 2 และปริญญาโท 
แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) ต้องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ 
   
 3.2.2 การสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 
  1) ศึกษาและท าความเข้าใจประกาศ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับการสอบประมวลความรู้
ระดับปริญญาโท หรือการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก 
  2) ศึกษาเงื่อนไขการสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท หรือ การสอบวัดคุณสมบัติ
ระดับปริญญาเอกของแต่ละหลักสูตร 
  3) ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่จะขอสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท หรือ การสอบ
วัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขที่
หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
   3.1) การสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท  เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบ
ปากเปล่าหรือทั้งสองแบบ ด าเนินการสอบเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข เท่านั้น นักศึกษา
สอบผ่านรายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด และคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่ก าหนดต้องไม่ต่ ากว่า 
3.00 จึงจะสามารถด าเนินการสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโทได้ 
   3.2) การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปาก
เปล่าหรือทั้งสองแบบในสาขาวิชาเอก และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องส าหรับนักศึกษาในหลักสู ตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตเพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ ด าเนินการสอบนักศึกษาระดับปริญญาเอกทุก
แผนการศึกษา (ท้ัง แบบ 1 และ แบบ 2)  
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  4) กรณีผลการตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาท่ีจะขอสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท 
หรือ การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอกไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ต้องด าเนินการแจ้งประธาน
หลักสูตรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือพิจารณาทบทวนการด าเนินการ  
  5) ก ากับและติดตามกระบวนการด าเนินการสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท หรือ
การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอกให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 3.2.3 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ 
  1) ศึกษาและท าความเข้าใจประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ 
  2) ศึกษาเงื่อนไขของการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่แต่ละหลักสูตร
ก าหนดเพ่ิมเติม 
  3) ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่จะขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศท่ีเกี่ยวข้องและเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด 
  4) กรณีผลการตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่จะขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ /         
การค้นคว้าอิสระ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ต้องด าเนินการแจ้งประธานหลักสูตรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบเพ่ือพิจารณาทบทวนการด าเนินการ 
  5) ก ากับและติดตามกระบวนการด าเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
   5.1) นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่คณะตาม
แบบฟอร์มของคณะก าหนดและต้องด าเนินการยื่นเอกสารดังกล่าวก่อนสอบเค้าโครงไม่น้อยกว่า 7 วัน 
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และกระบวนการที่คณะก าหนด 
   5.2) กระบวนการสอบใช้วิธีการสอบปากเปล่า ทั้งนี้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ารับ
ฟังการน าเสนอและการตอบค าถามของผู้เข้าสอบได้ โดยให้ฝ่ายวิชาการคณะประกาศให้ผู้สนใจทราบ
ก่อนสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน 
   5.3) อาจารย์ที่ ป รึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้า อิสระ เป็ นผู้ เสนอแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบเค้าโครงต่อคณบดี จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
   5.4) กรณีมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ต้องด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุมัติผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ประสานเรื่องการเดินทางและที่พักของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
เดินทางมาราชการเพ่ือสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเอกสารค่าตอบแทนการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
   5.5) จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมของห้องสอบ จัดเตรียมเอกสารค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่
เกี่ยวข้องกับการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เมื่อกระบวนการสอบแล้วเสร็จ 
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   5.6) กระบวนการสอบจะต้องมีกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน จึงถือว่าการสอบนั้น
มีผลสมบูรณ์ ให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการสอบเค้าโครงจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
   5.7) คณะกรรมการสอบเค้าโครงแจ้งผลสอบแก่ผู้เข้าสอบโดยทันทีภายในวันสอบ 
และรายงานผลการสอบเค้าโครงต่องานบัณฑิตศึกษาคณะ ก่อนเสนอคณบดีเพ่ือทราบต่อไป 
   5.8) กรณีผลสอบผ่านแบบไม่มีเงื่อนไขให้นักศึกษาด าเนินการส่งส าเนาเค้าโครง 
ภายใน 7 วัน นับจากวันสอบ กรณีผลสอบผ่านแบบมีเงื่อนไข ให้นักศึกษาด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 30 วัน นับจากวันสอบ กรณีผลสอบไม่ผ่าน นักศึกษาประสงค์จะขอสอบเค้าโครงในหัวข้อเดิม 
ต้องยื่นขอสอบใหม่ตามระยะเวลาที่คณะก าหนด 
 
 3.2.4 การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  1) ศึกษาและท าความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และประกาศ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  2) ศึกษาเงื่อนไขของการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่แต่ละหลักสูตรก าหนด
เพ่ิมเติม 
  3) ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่จะขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศ ที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขท่ีหลักสูตรก าหนด โดยการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ จะต้องด าเนินการภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบ หรือภายใน 1 ภาคการศึกษา
หลังจากได้สัญลักษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  4) ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  5) กรณีผลการตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่จะขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ต้องด าเนินการแจ้งประธานหลักสูตรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือพิจารณา
ทบทวนการด าเนินการ 
  6) ก ากับและติดตามกระบวนการด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
   6.1) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยต้องมี
อย่างน้อย 3 คน ซึ่งให้กรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการ
สอบ ส าหรับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ต้องมีอย่างน้อย 5 คนและประธาน
กรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเท่านั้น โดยผู้ขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ต้องยื่นผลการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระซึ่งผ่านการรับรองจากอาจารย์
ที่ปรึกษาจึงจะสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสอบได้ 
   6.2) การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ต้องเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการน าเสนอ
และตอบค าถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน 
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   6.3) จัดท าหนังสือขออนุมัติผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้าร่วมการ
สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ประสานเรื่องการเดินทางและที่พักของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดเตรียม
เอกสารประกอบการเดินทางมาราชการเพ่ือสอบวิทยานิพนธ์ และเอกสารค่าตอบแทนการสอบ
วิทยานิพนธ์ 
   6.4) จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมของห้องสอบ จัดเตรียมเอกสารค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับ
การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เมื่อกระบวนการสอบแล้วเสร็จ 
   6.5) ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบ
ออกไป ในกรณีที่จ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้  โดยให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการแทนหรือ
เพ่ิมและก าหนดวันสอบใหม่ 
   6.6) ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ โดยการ
ประเมินผลให้นับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็น 1 เสียง อาจารย์ประจ าเป็น 
1 เสียง และผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
   6.7) การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน 
2 ครั้ง โดยก าหนดการประเมินผลเป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม (Excellent) ดี (Good) สอบผ่าน (Pass) 
และ สอบไม่ผ่าน (Fail)  
   6.8) ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็น
ลายลักษณ์อักษรแก่คณบดีภายใน 3 วันท าการถัดจากวันสอบ และแจ้งผลให้มหาวิทยาลัยทราบ
ภายใน 15 วัน โดย 
          (1) ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้อง
แก้ไข พร้อมทั้งมีการอธิบาย ชี้แจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบภายใน 60 วัน นับจากวันสอบ หากไม่สามารถด าเนินการได้ทัน
ตามก าหนดดังกล่าวให้ถือว่าผลการสอบครั้งนั้นไม่ผ่าน และให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้น
สุดท้ายต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
          (2) กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้
ผ่าน โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรรายงานต่อคณบดี 
                           (3) หากนักศึกษาขาดสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น 
                           (4) ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที่ 
2 ภายในเวลาที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะก าหนด การขอสอบครั้งที่ 2 ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
      ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินการตามก าหนดข้างต้น โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
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   6.9) การส่งตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ภายหลังการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
กรณีสอบผ่านแบบไม่มีเงื่อนไขให้ส่งรูปเล่มตรวจสอบที่ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา โดยต้องได้รับ
อนุมัติให้เข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วัน หลังจากวันสอบ  กรณีสอบผ่านแบบมีเงื่อนไขให้ส่ง
รูปเล่มตรวจสอบที่ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา โดยต้องได้รับอนุมัติให้เข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์
ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่คณะกรรมการสอบรับรองการแก้ไข ทั้งนี้ หากไม่สามารถด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผลการสอบครั้งนั้น “ไม่ผ่าน” 
 
 3.2.5 การส าเร็จการศึกษา 
  1) ศึกษาและท าความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส าเร็จการศึกษา และศึกษาเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษาที่แต่ละหลักสูตรก าหนดเพิ่มเติม 
  2) ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่จะขอส าเร็จการศึกษา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ               
ที่เก่ียวข้องและเง่ือนไขที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
   2.1) ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 ส าหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2 
   2.2) หลักสูตรระดับปริญญาเอกต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบ 
วัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   2.3) หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข ต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ 
   2.4) ผลงานผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด   
  3) ก ากับและติดตามการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนนักศึกษาจะพ้น
สถานภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากใช้ระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
 
3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 
 3.3.1 ศึกษาข้อมูลระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจน ถูกต้อง   
ทุกกระบวนการและข้ันตอน 
 3.3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละกระบวนการให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องก่อนด าเนินการ 
 3.3.3 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องด าเนินการก่อนการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เสนอแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรก าหนด 
 3.3.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ จะสามารถด าเนินการได้เมื่อนักศึกษามี
คุณสมบัติผ่านตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรก าหนด 



 

คู่มือปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  
 

 

64 

 3.3.5 การสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท ด าเนินการเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโท 
แผน ข การสอบวัดคุณสมบัติด าเนินการเฉพาะระดับปริญญาเอก ทั้ง แบบ ๑ และ แบบ ๒ 
 3.3.6 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบ
แล้ว (เรียนแบบมีรายวิชา) จะต้องสอบเค้าโครงภายในภาคการศึกษาถัดไป โดยต้องมีคุณสมบัติครบ
ตามหลักเกณฑ์เฉพาะของแต่ละหลักสูตรก าหนด ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (แบบเน้น
การวิจัย) ต้องสอบเค้าโครงไม่เกิน 2 ภาคการศึกษานับจากเข้าศึกษา  โดยต้องมีคุณสมบัติครบ  
ตามหลักเกณฑ์เฉพาะของแต่ละหลักสูตรก าหนด  ทั้งนี้กระบวนการด าเนินการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด   
 3.3.7 การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ต้องด าเนินการภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนครบหรือภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากได้สัญลักษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด ทั้ งนี้
กระบวนการด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
 3.3.8 การส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาต้องได้รับการรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะก่อน 
จะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากใช้ระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   
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บทที่ 4 

เทคนิคในการปฏิบตัิงาน 
 

4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
งานบริการการศึกษา สังกัดส านักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ด าเนินงานภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์ของคณะ พ.ศ. 2560-2564 จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ คือ ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  มีความ 

โดดเด่นด้านการบริบาลเภสัชกรรม โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิตเวช และเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างองค์ความรู้ในระดับสากล 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ คือ  สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือผลิตผลงานวิจัย

คุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือต่อยอด
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมอย่างย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ คือ สร้างสรรค์งานบริการวิชาการและนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาวะของประชาชน ชุมชน และสังคม ในเขตอีสานใต้และอาเซียน อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
โดยเน้นการบริบาลทางเภสัชกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยสูงวัย และร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายวิชาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริบาลทางเภสัชกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ คือ สืบสาน เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสมุนไพรและ           

ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ประเทศและอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรให้มีชื่อเสียงขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ คือ สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Branding and Recognition) 

และพัฒนาระบบบริหารงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ คือ สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญสามารถท างาน  

เชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ และท างานอย่าง
มีความสุข โดยมีความผูกพันกับองค์กร เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิตอล 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ คือ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการตัดสินใจ เพ่ือขับเคลื่อนสู่  
ความเป็นเลิศ 

 
ในการปฏิบัติงานจะต้องมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ เพ่ือเป็นการ

สนับสนุนให้แผนการด าเนินงานเป็นไปทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมาย กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
ด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ประสบ
ความส าเร็จนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้ มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนและ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือการด าเนินงาน
ให้ เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบั งคับ และแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องทั้งในระดับคณะ ระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับประเทศ 

 
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกลไกท่ีส าคัญในการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา                
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการรวบรวมข้ันตอน เทคนิค และอธิบายรายละเอียด
การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยขั้นตอนรายละเอียดการปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน ดังนี้ 

4.2.1 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

4.2.2 การสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท หรือการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก 
4.2.3 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
4.2.4 การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 
4.2.5 การส าเร็จการศึกษา 
 
4.2.1 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการลงทะเบียนเรียน

รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
 1) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 2) การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
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 3) การเปลี่ยนคณะกรรมการที่ปรึกษา  
 4) การเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 

ตารางท่ี 4.1  ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งข้อมูลช่วงระยะเวลาและขั้นตอนการ
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
ให้กับนักศึกษา ประธานหลักสูตร และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ก่อนครบก าหนดตาม
เงื่อนไขของนักศึกษา 

งานบัณฑิตศึกษา 

2 กรอกข้อมูลรายละเอียดในแบบค าร้องขอ
เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (บศ. 3 .3 )            
ให้ครบถ้วน พร้อมแนบประวัติและผลงาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระ ที่เสนอแต่งตั้ง ก่อนยื่น
แบบค าร้องที่งานบัณฑิตศึกษาคณะ 

ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวัน
สุดท้ายของการ

ลงทะเบียนเรียน ในภาค
การศึกษาท่ีจะ

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

3    1) ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาต้องมี
สถานภาพเป็นนักศึกษาและไม่อยู่ระหว่าง
การลาพักการศึกษา และมีคุณสมบัติอ่ืน
เป็นไปตามเง่ือนไขที่หลักสูตรก าหนด 
   2) ต ร ว จ ส อ บ ช่ ว ง เว ล า ที่ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   3) ตรวจสอบคุณวุฒิ และคุณสมบัติ
อาจารย์ที่ ป รึกษ าวิท ยานิ พนธ์ ห ลั ก / 
การค้ น คว้ า อิ สระห ลั ก  และอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/การค้นคว้า
อิสระร่วม (ถ้ามี)  
   4) ตรวจสอบสัดส่วนภาระงานอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้า
อิสระหลัก 
   5) ตรวจสอบความสอดคล้องของชื่อ
เรื่ อ งวิ ท ย านิ พ นธ์ /การค้ น คว้ า อิ ส ระ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    
 

3 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 
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ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4    1) เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
   2) เสนอประธานหลักสูตรพิจารณา 
หรือ ประธานหลักสูตรน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
ร่วมกัน และเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณา
ตามล าดับ 
   3 ) จัดท าบั นทึกข้อความขอแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ เพ่ือเสนอให้ส านักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษาด าเนินการแต่งตั้ ง
อาจารย์ที่ปรึกษาตามข้ันตอน 

3-5 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 

5    1) ด าเนินการจัดท าค าสั่งหรือประกาศ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา/การค้นคว้าอิสระ
ตามข้ันตอน 
   2) แจ้งเวียนค าสั่งหรือประกาศแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาให้คณะ 

7 วันท าการ มหาวิทยาลัย 

6    1) เสนอคณบดีผ่านผู้ช่วยคณบดีหรือ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการเพ่ือทราบ 
   2) แจ้งเวียนค าสั่งหรือประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษาและอาจารย์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   3) บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลประวัติ
นักศึกษาและจัดเก็บเอกสารเป็นหลักฐาน
อ้างอิง 

1 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 

 

เงื่อนไข 
1. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
 - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน รับผิดชอบนักศึกษาได้ไม่เกิน 5 คน อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 1 คน รับผิดชอบนักศึกษาได้ไม่เกิน ๑5 คน 
 - หากเป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับ จ านวนนักศึกษาท่ีท าการค้นคว้าอิสระ 3 คน 
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2. ระยะเวลาด าเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 - หลักสูตรเน้นการวิจัย (ปริญญาเอก แบบ 1, ปริญญาโท แผน ก๑) ด าเนินการภายใน                    
ภาคการศึกษาท่ีเข้าศึกษา 
 - หลักสูตรแบบเรียนรายวิชา (ปริญญาเอก แบบ 2, ปริญญาโท แผน ก2 และ แผน ข) ด าเนินการ
ก่อนลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
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เริ่มต้น

งานบัณฑิตศึกษาแจ้งผู้เก่ียวข้อง 
เรื่องช่วงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ

นักศึกษายื่นค าร้องที่ลงรายละเอียดครบถ้วน

บันทึกและจัดท าร่างประกาศ/ค าสั่ง 
เสนอมหาวิทยาลัย

แจ้งเว ียนผู้เก่ียวข้อง/เก็บเอกสารไว้อ้างอิง

สิ้นสุด

อาจารย์ท ี่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
นักศึกษา/ความสอดคล้องของชื่อเรื่อง/
คุณสมบัติและสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศ/ค าสั่ง

รับส าเนาประกาศ/ค าสั่ง จากมหาวิทยาลัย

เห็นชอบ

เป็นไปตามเกณฑ์

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

คณบดีพิจารณา

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ประธานหลักสูตร/คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ

เป็นไปตามเกณฑ์

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เห็นชอบ

 

เอกสารประกอบ 
 แบบค าร้องขอเสนอช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา (บศ. 3.3) 
 ประวัติและผลงานอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 

ภาพที่ 4.1 ข้ันตอนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  



 

คู่มือปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  

 

71 

ตารางท่ี 4.2  ขั้นตอนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าอิสระ 

ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งข้อมูลช่วงระยะเวลาและขั้นตอนการ
ด าเนินการลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า  อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ และประธานหลักสูตร  

ล่วงหน้า 30 วัน ก่อน
วันสุดท้ายของการ
ลงทะเบียนเรียน 

งานบัณฑิตศึกษา 

2 จัดท าข้อตกลงการท าวิทยานิพนธ์ /การ
ค้นคว้าอิสระ (TOR) ตามเงื่อนไขที่หลักสูตร
ก าหนด 

ล่วงหน้า 30 วันก่อน
วันสุดท้ายของการ

ลงทะเบียน 

นักศึกษา และ 
อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 
3    1) ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา โดยต้อง

มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและไม่อยู่ระหว่าง
การลาพักการศึกษา  
   2) ตรวจสอบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
   3) ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษา
ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ สอดคล้องกับข้อตกลงการ
ท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (TOR) 
ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนดในแต่ละภาค
การศึกษา  

ล่วงหน้า 15 วันก่อน
วันสุดท้ายของการ

ลงทะเบียน 

งานบัณฑิตศึกษา 

4 กรณีลงทะเบียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
   1) แจ้งนักศึกษาลงทะเบียนในระบบ Reg. 
ด้วยตนเอง 

๑ วันท าการ  
หลังจากการตรวจสอบ 

งานบัณฑิตศึกษา 

 ก รณี ล งท ะ เบี ย น ไม่ เป็ น ต าม เก ณ ฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๑ ) เสนออาจารย์ที่ ป รึกษาพิจารณ า
ตรวจสอบความถูกต้อง 
   ๒ ) เสนอประธานหลักสู ตรพิจารณ า 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาร่วมกัน  และเสนอคณบดี เพ่ื อ
พิจารณาตามล าดับ 
 
 

๑ วันท าการ 
หลังจากการตรวจสอบ 

งานบัณฑิตศึกษา/ 
คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร/
มหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

       2.1) หากไม่เห็นชอบให้ลงทะเบียน 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด แจ้งผลการ
พิจารณาให้ อาจารย์ที่ ป รึกษาพิจารณ า
ทบทวนการลงทะเบียน 
       2.2) หากเห็ น ชอบ ให้ ล งทะเบี ยน 
ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่ ก า ห น ด 
งานบัณฑิตศึกษา จัดท าบันทึกข้อความเสนอ
มหาวิทยาลัยขออนุมัติลงทะเบียนไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ตามล าดับ  
              (1 ) ก ร ณี ได้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการลงทะเบียน
รายวิชาในระบบ Reg. ให้นักศึกษา 
              (2 ) กรณี ไม่ ได้ รับการอนุ มั ติ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ 
งาน บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ าป ระจ า ค ณ ะท ราบ 
เพ่ือประสานอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
พิจารณาทบทวนการลงทะเบียน 

5    1) ส าเนาข้อตกลงการท าวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ (TOR) ให้นักศึกษาและ
อาจ ารย์ ที่ ป รึ กษ าวิ ท ย านิ พ น ธ์ ไว้ เป็ น
เอกสารอ้างอิง 
   2) จัดเก็บข้อตกลงการท าวิทยานิพนธ์ / 
ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ  (TOR) ไ ว้ เ ป็ น
เอกสารอ้างอิง เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ใช้ส าหรับ
ประเมินผลการเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

1 วันท าการ 
หลังผลการพิจารณา 

งานบัณฑิตศึกษา 

 
เงื่อนไข : 
 - ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่เรียบร้อย 
 - การลงทะเบียนรายวิชาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา (นับรวมทุกรายวิชา) สามารถลงทะเบียนได้  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
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เริ่มต้น

งานบัณฑิตศึกษาแจ้งผู้เก่ียวข้อง เรื่องช่วงระยะเวลา
และขั้นตอนการด าเนินการ

นักศึกษาจัดท าข้อตกลงการท าวิทยานิพนธ์ (TOR) ร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา ตามเงื่อนไขหลักสูตร

มหาวิทยาลัย
พิจารณาตรวจสอบ

สิ้นสุด

อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษา/
การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา/

จ านวนหน่วยกิตที่ขอลงทะเบียน

แจ้งนักศึกษาทราบ และจัดเก็บ TOR เพื่อให้
อาจารย์ท ี่ปรึกษาประเมินเม่ือสิ้นภาคการศึกษา

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เห็นชอบ

แจ้งนักศึกษาลงทะเบียนในระบบ Reg. ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยลงทะเบียนในระบบ Reg. 
ให้นักศึกษา

คณบดีพิจารณา

เป็นไปตามเกณฑ์

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

จัดท าบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยขออนุมัติลงทะเบียน
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ไม่เห็นชอบ

     คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

จัดเก็บ TOR เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมิน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

 

เอกสารประกอบ 
 แบบค าร้องทั่วไป (บศ. 3.๒) กรณีลงทะเบียนต่ ากว่าเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อตกลงการท าวิทยานิพนธ์ (TOR) 

 
ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
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ตารางที่ 4.3  ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งข้อมูลช่วงระยะเวลาและขั้นตอนการ
เปลี่ยนชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ให้กับนักศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ (คนเดิม และคนใหม่) และประธาน
หลักสูตร 

ทันทีเม่ือนักศึกษาแจ้ง
ความประสงค์ขอ
เปลี่ยนอาจารย์ที่

ปรึกษา 

งานบัณฑิตศึกษา 

2 นักศึกษาขอรับแบบค าร้องขอเสนอเปลี่ยนชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

ตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์คนเดิม 
และ คนใหม่ 

นักศึกษา 

3 กรอกข้อมูลแบบค าร้องขอเปลี่ยนชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษา (บศ. 3.4) ให้ครบถ้วน โดยผ่าน
ค ว าม เห็ น ช อ บ จ าก อ าจ ารย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระคนเดิม และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระคนใหม่ พร้อมแนบประวัติและผลงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิ ส ร ะ ค น ให ม่  ก่ อ น ยื่ น แ บ บ ค า ร้ อ ง 
ที่งานบัณฑิตศึกษาคณะ 

ตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์คนเดิม 
และ คนใหม่ 

นักศึกษา/ 
อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ (คนเดิม)/ 
อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ (คนใหม่) 

4    1) ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา โดยต้อง
มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและไม่อยู่ระหว่าง
การลาพักการศึกษา  และมีคุณสมบัติ อ่ืน
เป็นไปตามเง่ือนไขที่หลักสูตรก าหนด 
   2) ตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ 
ที่เสนอแต่งตั้ง 
   3) ตรวจสอบสัดส่วนภาระงานอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระหลัก 

1 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 

5 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
พิ จารณ าการ เปลี่ ยนอาจารย์ ที่ ป รึ กษ า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ก่อนเสนอ
คณบดีตามล าดับ 

7 วันท าการ ประธานหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
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ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6 จัดท าบันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่ออาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ 
เพ่ือเสนอให้ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
ด าเนินการตามข้ันตอน 

3 วันท าการหลัง
ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

งานบัณฑิตศึกษา 

7    1 ) ด า เนิ น การจัดท าค าสั่ ง เปลี่ ยนชื่ อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาตามข้ันตอน 
   2) แจ้งเวียนค าสั่ งหรือประกาศแต่งตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาให้คณะทราบ 

7 วันท าการ มหาวิทยาลัย 

8    1) เสนอคณบดีผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เพ่ือทราบ 
   2 ) แจ้ ง เวี ย น ค าสั่ ง /ป ระก าศแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาให้นักศึกษาและ
อาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   3 ) บั นทึ กข้อมู ล ในฐานข้อมู ลประวัติ
นักศึกษาและจัดเก็บเอกสารเป็นหลักฐาน
อ้างอิง 

1 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 

 
เงื่อนไข: 
 - อาจารย์ที่ปรึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
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เริ่มต้น

งานบัณฑิตศึกษาแจ้งผู้เก่ียวข้องเรื่องช่วงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ

นักศึกษากรอกรายละเอียดและยื่นแบบค าร้องที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา (คนเดิม) และ อาจารย์ที่ปรึกษา (คนใหม่)

มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ

สิ้นสุด

แจ้งเว ียนผู้เก่ียวข้องทราบ/จัดเก็บเอกสารไว้อ้างอิง

จัดท าบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยขออนุมัติเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา

รับส าเนาประกาศ/ค าสั่งจากมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่ง/ประกาศ

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา 
(คนใหม่)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบ

คณบดีพิจารณา

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เป็นไปตามเกณฑ์

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เห็นชอบ

 
เอกสารประกอบ 
 แบบค าร้องขอเปลี่ยนช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา (บศ. 3.4) 
 ประวัติและผลงานอาจารย์ทีป่รึกษา (คนใหม่) 

ภาพที่ 4.3 ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าอิสระ 
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ตารางท่ี 4.4  ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งข้อมูลช่วงระยะเวลาและขั้นตอนการ
เปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ให้กับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ และประธานหลักสูตร 

ทันทีเม่ือนักศึกษาแจ้ง
ความประสงค์ขอเปลี่ยน

อาจารย์ที่ปรึกษา 

งานบัณฑิตศึกษา 

2 นักศึกษากรอกข้อมูลแบบค าร้องขอเปลี่ยนชื่อ
เรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บศ. 3.5) 
ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น  ก่ อ น ยื่ น แ บ บ ค า ร้ อ ง 
ที่งานบัณฑิตศึกษาคณะ 

ตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

นักศึกษา/อาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

3    1) ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา โดยต้องมี
สถานภาพเป็นนักศึกษาและไม่อยู่ระหว่างการ
ลาพักการศึกษา  
   2) ตรวจสอบความสอดคล้องของชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ         

1 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 

4    1) เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
   2) เสนอประธานหลักสูตร และคณบดี 
เพ่ือพิจารณาตามล าดับ 
   3) จัดท าบันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ์ เพ่ือเสนอให้ส านักงานบริหาร
บัณ ฑิ ตศึ กษาด าเนิ นการเปลี่ ยนชื่ อ เรื่อ ง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามข้ันตอน 

3 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 

5    1 ) ด า เนิ น ก าร เส น อ เป ลี่ ย น ชื่ อ เรื่ อ ง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามข้ันตอน 
   2) จัดท าค าสั่ ง/ประกาศเปลี่ยนชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
   3) แจ้งเวียนค าสั่ง/ประกาศเปลี่ยนชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้คณะ 

7 วันท าการ มหาวิทยาลัย 

6    1) เสนอคณบดีผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เพ่ือทราบ 
   2 ) แ จ้ ง เวี ย น ค า สั่ ง เป ลี่ ย น ชื่ อ เรื่ อ ง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

1 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 
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ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

อิสระ 
   3 ) บั นทึ กข้ อมู ล ใน ฐานข้ อมู ลป ระวั ติ
นักศึกษาและจัดเก็บเอกสารเป็นหลักฐาน
อ้างอิง 

 
เงื่อนไข 
 - การเปลี่ยนหัวข้อชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่มีผลกระทบต่ อการเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญของเนื้อหา ให้คณะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง และให้ประเมินจ านวน
หน่วยกิตจากหัวข้อเดิมน าไปใช้ในหัวข้อใหม่ โดยไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม  
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เริ่มต้น

งานบัณฑิตศึกษาแจ้งผู้เก่ียวข้องเรื่องช่วงระยะเวลา
และขั้นตอนการด าเนินการ

นักศึกษากรอกรายละเอียดและยื่นแบบค าร้อง

มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ

สิ้นสุด

แจ้งเว ียนผู้เก่ียวข้อง/เก็บเอกสารไว้อ้างอิง

จัดท าบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยขออนุมัติเปลี่ยน
อาจารย์ที่ปรึกษา

รับส าเนาประกาศ/ค าสั่งจากมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่ง/ประกาศ

อาจารย์ท ี่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ

  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา/
ความสอดคล้องของชื่อเรื่องภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ

ประธานหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบ

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

คณบดีพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เป็นไปตามเกณฑ์

เป็นไปตามเกณฑ์

เห็นชอบ

 
เอกสารประกอบ 
 แบบค าร้องขอเปลี่ยนช่ือเรื่องวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ (บศ. 3.5) 

ภาพที่ 4.4  ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
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 4.2.2 การสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ หรือ   

การสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
 1) การขอสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 
 2) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 
 3) การแจ้งผลการสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 

ตารางท่ี 4.5  ขั้นตอนการขอสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ  

ขัน้ตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งข้อมูลช่วงระยะเวลาและขั้นตอนการขอสอบ
ประมวลความรู้ หรือ การสอบวัดคุณสมบัติ ให้กับ
นักศึกษา และประธานหลักสูตร 

ล่วงหน้า 30 วัน 
ก่อนภาคการศึกษาที่
นักศึกษาจะมีสิทธิ์ขอ

สอบ 

งานบัณฑิตศึกษา 

2 นักศึกษาขอรับและกรอกข้อมูลแบบค าร้องขอ
สอบประมวลความรู้ / การสอบวัดคุณสมบัติ 
(บศ. 3.7 ) ให้ครบถ้วน ก่อนยื่นแบบค าร้อง 
ที่งานบัณฑิตศึกษาคณะ 

เมื่อนักศึกษามี
คุณสมบัติเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีหลักสูตร

ก าหนด 

นักศึกษา 

3    1) ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา โดยต้องมี
สถานภาพเป็นนักศึกษาและไม่อยู่ระหว่างการลา
พักการศึกษา  
   2) ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาเป็นไปตาม
ข้อบังคับและเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด 

1 วันท าการ  
หลังนักศึกษายื่น

เอกสาร 

งานบัณฑิตศึกษา 

4    1 ) เสนออาจารย์ที่ ป รึกษาวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระพิจารณา 
   2) เสนอประธานหลักสูตรพิจารณา หรือ 
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาร่วมกัน และเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณา
ตามล าดับ 
   3) จัดท าบันทึกข้อความเสนอรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเพ่ือทราบตามข้ันตอน 
   4) จัดเก็บเอกสารแบบค าร้องขอสอบประมวล
ความรู้ /การสอบวัดคุณ สมบั ติ  (บศ . 3 .7 ) 
เพ่ือประกอบการแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู้ หรือ การสอบวัดคุณสมบัติ 

7 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา/
อาจารย์ที่ปรึกษา/
ประธานหลักสูตร/

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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เงื่อนไข: 
 - การสอบประมวลความรอบรู้ เป็นการสอบข้อเขียนหรือปากเปล่าหรือทั้ง 2 แบบ (ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข) 
 - การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบข้อเขียนหรือปากเปล่าหรือทั้ง 2 แบบ (ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ทั้ง แบบ ๑ และ แบบ ๒)  
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เริ่มต้น

งานบัณฑิตศึกษา แจ้งผู้เก่ียวข้องเรื่องช่วงระยะเวลา
และขั้นตอนการด าเนินการ

นักศึกษากรอกและยื่นแบบค าร้องขอสอบ

สิ้นสุด

อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เห็นชอบ

เป็นไปตามเกณฑ์

ไม่เห็นชอบ

จัดท าบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยทราบ
และจัดเก็บเอกสารเพ่ือประกอบการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ

ไม่เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษา

ประธานหลักสูตร/คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร พิจารณาตรวจสอบ

คณบดีพิจารณา

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

 
เอกสารประกอบ 
 แบบค าร้องขอสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ (บศ. 3.7) 
 

ภาพที่ 4.5  ขั้นตอนการขอสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 
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ตารางท่ี 4.6  ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ  

ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งข้อมูลช่วงระยะเวลาและขั้นตอนการแต่งตั้ง
คณ ะกรรมการสอบประมวลความรู้  หรือ 
การสอบวัดคุณสมบัติ ให้กับประธานหลักสูตร
ทราบ 

1 วันท าการ หลัง
นักศึกษายื่นค าร้องขอ

สอบ 

งานบัณฑิตศึกษา 

2 ประธานหลักสูตรกรอกและยื่นแบบค าร้องขอ
เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ หรือ 
การสอบวัดคุณสมบัติ (บศ. 3.8) 

30 วันล่วงหน้า 
ก่อนก าหนดขอสอบ 

ประธานหลักสูตร 

3    1 ) ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาต้องมี
สถานภาพเป็นนักศึกษาและไม่อยู่ระหว่างการลา
พักการศึกษา  
   2) ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาเป็นไปตาม
ข้อบังคับและเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด 
   3) ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบเป็นไป
ตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด 

1 วันท าการ หลัง
ประธานหลักสูตรยื่น

เอกสาร 

งานบัณฑิตศึกษา 

4    1 ) ประธานหลักสู ตรน าเสนอที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาการ
ด าเนินการสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัด
คุณสมบัติ ในประเด็นต่อไปนี้ 
        - การตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่ยื่น
ค าร้องขอสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท 
หรือการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก 
        - การเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบ 
        - รูปแบบการสอบ และก าหนดการสอบ 
   2) น าเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบตาม
แบบค าร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบประมวล
ความรู้ หรือ การสอบวัดคุณสมบัติ (บศ. 3.8) 
เพ่ือเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ 

30 วันล่วงหน้า 
ก่อนก าหนดขอสอบ 

ประธานหลักสูตร/
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

5 จัดท าบันทึกข้อความเสนอคณบดี เพ่ือให้งาน
บุคคลคณะด าเนินการจัดท าค าสั่งหรือประกาศ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
        - ขอเสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ  

3 วันท าการหลังประชุม
คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

งานบัณฑิตศึกษา 
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ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

        - ประกาศการสอบประมวลความรู้ หรือ
การสอบวัดคุณสมบัติ  
        - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวล
ความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 

6    1 ) ด าเนินการจัดท าค าสั่ งหรือประกาศ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หรือ
การสอบวัดคุณสมบัติ  
   2 ) แ จ้ ง เวี ย นค า สั่ งห รื อป ระกาศ ให้ กั บ 
งานบัณฑิตศึกษา 

5 วันท าการ งานบุคคล 

7    1 ) แ จ้ ง เวี ย นค าสั่ งห รื อป ระกาศ ให้ กั บ
นักศึกษาและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง 
   2 ) จั ด เก็ บ ส า เน าค า สั่ ง ห รื อ ป ร ะก าศ 
เป็นหลักฐานอ้างอิง 

1 วันท าการ หลังได้รับ
ส าเนาค าสั่ง/ประกาศ 

งานบัณฑิตศึกษา 

8    1) จัดเตรียมห้องสอบประมวลความรู้ หรือ
การสอบวัดคุณสมบัติ  ตามรูปแบบการสอบ 
ที่ก าหนด 
   2) ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการสอบประมวล
ความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติให้ครบถ้วน 
   3) แจ้งเตือน วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบ
การสอบคณะกรรมการสอบสอบประมวลความรู้ 
หรือการสอบวัดคุณสมบัติ ให้กับนักศึกษาและ
อาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง 

ล่วงหน้า ๑ วันท าการ 
ก่อนก าหนดสอบ 

งานบัณฑิตศึกษา 

 
เงื่อนไข 
 - นักศึกษามีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
 - การสอบประมวลความรู้ (ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท) จะด าเนินการได้เมื่อนักศึกษาสอบ
ผ่านรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนด และคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่ก าหนด ไม่ต่ ากว่า 
3.00 
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เริ่มต้น

งานบัณฑิตศึกษา แจ้งผู้เก่ียวข้องเรื่องช่วงระยะเวลา
และขั้นตอนการด าเนินการ

ประธานหลักสูตรกรอกและยื่นแบบค าร้องขอเสนอแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบ

สิ้นสุด

คณบดีพิจารณา

เป็นไปตามเกณฑ์

รับส าเนาค าสั่ง/ประกาศ

ไม่เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษา/
คุณสมบัติกรรมการสอบ

เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ

งานบุคคลจัดท าประกาศ/ค าสั่ง แต่งต้ังกรรมการสอบ

แจ้งเว ียนผู้ที่เก่ียวข้องทราบ และจัดเก็บเอกสารไว้อ้างอิง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบ

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เห็นชอบ

จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่สอบ/จัดเตรียมเอกสารที่ใช่ในการสอบ/
แจ้งเตือนการสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ

 
เอกสารประกอบ 
 แบบค าร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ (บศ. 3.8) 

ภาพที่ 4.6  ขั้นตอนการขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 
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ตารางท่ี 4.7  ขั้นตอนการแจ้งผลการสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 

ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งข้อมูลช่วงระยะเวลาและขั้นตอนการแจ้งผล
การสอบประมวลความรู้ หรือ การสอบวัด
คุณสมบัติ ให้กับคณะกรรมการสอบ 

1 วันท าการ  
ก่อนก าหนดการสอบ 

งานบัณฑิตศึกษา 

2 ตรวจและประมวลผลการสอบประมวลความรู้ 
หรือการสอบวัดคุณสมบัติ ก่อนแจ้งผลการสอบ
ตามแบบค าร้องใบแจ้งผลการสอบประมวล
ความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ (บศ. 3.9) 
ที่งานบัณฑิตศึกษาคณะ 

15 วันท าการ  
ก่อนประกาศผลสอบ  

คณะกรรมการสอบ 

3    1) ตรวจสอบผลการสอบถูกต้องตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ 
   2) เสนอประธานหลักสูตร/คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบ และเสนอ
คณบดีพิจารณาอนุมัติผลสอบ 
   3) จัดท าบันทึกข้อความเสนอคณบดี เพ่ือขอ
อนุมัติจัดท าประกาศผลการสอบประมวลความ
รอบรู้หรือการสอบวัดคุณสมบัติตามขั้นตอนของ
งานบุคคลคณะ 
   4) จัดท าบันทึกข้อความเสนอรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเพ่ือทราบตามข้ันตอน 
   5) จัดเก็บส าเนาแบบค าร้องขอสอบประมวล
ความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ (บศ. 3.9)  
ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 

5 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 

4    1) ด าเนินการจัดท าประกาศผลสอบประมวล
ความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 
   2) แจ้งเวียนประกาศผลสอบประมวลความรู้ 
หรือการสอบวัดคุณสมบัติ ให้งานบัณฑิตศึกษา 

7 วันท าการ งานบุคคล 

5    1 ) แจ้ ง เวี ยน ค าสั่ งห รื อป ระกาศ ให้ กั บ
นักศึกษาและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง 
   2) จัดเก็บส าเนาค าสั่งหรือประกาศไว้อ้างอิง 

1 วันท าการ เมื่อได้รับ
ค าสั่ง/ประกาศ 

งานบัณฑิตศึกษา 

6 กรณีผลการสอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน ให้ด าเนินการ
ตามข้ันตอนที่ 1-5 โดยการสอบนัยนี้ท าได้เพียง 
2 ครั้งเท่านั้น 

ตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการสอบ

ก าหนด 

นักศึกษา/
คณะกรรมการสอบ 
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เงื่อนไข: 
 - การประเมินผลสอบใช้ค าว่า “สอบผ่าน” หรือ “Pass” เมื่อการวัดผลเป็นที่พอใจ  
 - การประเมินผลสอบใช้ค าว่า “สอบไม่ผ่าน” หรือ “Fail” เมื่อการวัดผลไม่เป็นที่พอใจ  
 - การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
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เริ่มต้น

งานบัณฑิตศึกษาแจ้งผู้เก่ียวข้องเรื่องช่วงระยะเวลา
และขั้นตอนการด าเนินการ

คณะกรรมการสอบด าเนินการสอบ/
แจ้งผลสอบนักศึกษาและงานบัณฑิตศึกษา

สิ้นสุด

รับส าเนาค าสั่ง/ประกาศ

งานบุคคลจัดท าประกาศผลการสอบ

แจ้งเว ียนผู้ที่เก่ียวข้องทราบ และจัดเก็บเอกสาร

ประธานหลักสูตร/คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร พิจารณาตรวจสอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการสอบ

คณบดีพิจารณา

ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

เป็นไปตามเง่ือนไข

เห็นชอบ

เห็นชอบ

 
เอกสารประกอบ 
 แบบค าร้องแจ้งผลการสอบประมวลความรู้ หรือ การสอบวัดคุณสมบัติ (บศ. 3.9) 

ภาพที่ 4.7  ขั้นตอนการแจ้งผลสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 
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4.2.3 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีขั้นตอนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / 

การค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
 1) การขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 2) การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 3) การขออนุมัติเดินทางไปราชการส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบเค้าโครง

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการสอบวิทยานิพนธ์ 
 4) การแจ้งผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 

ตารางท่ี 4.8  ขั้นตอนการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งข้อมูลช่วงระยะเวลาและขั้นตอนการขอสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้กับ
นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา 

เมื่อนักศึกษาแจ้งความ
ประสงค์ขอสอบ 

งานบัณฑิตศึกษา 

2 นักศึกษาขอรับและกรอกข้อมูลแบบค าร้องที่
เกี่ยวกับการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้ครบถ้วน 
ก่อนยื่นแบบค าร้องและเอกสารประกอบการสอบ
ที่งานบัณฑิตศึกษาคณะ รายละเอียดเอกสารดังนี้ 
     - แบบค าร้องขอเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 
     - แบบค าร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 
     - รูปเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ (ขึ้นกับจ านวนคณะกรรมการสอบ) 
     - แบบค าร้องขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ก่อนก าหนดสอบ 
30 วัน 

นักศึกษา 

3    1 ) ตรวจสอบสถานภาพนั กศึ กษ าต้ องมี
สถานภาพเป็นนักศึกษาและไม่อยู่ระหว่างการลา
พักการศึกษา  
   2) ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาเป็นไปตาม
ข้อบังคับและเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด 
   3) ตรวจสอบชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ให้ตรงกับ
ค าสั่งหรือประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
ตรงกับชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ล่าสุดในฐานข้อมูล 
 

3 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 
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ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

   4) ตรวจสอบความสอดคล้องของชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (กรณียื่น
แบบค าร้องเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์) 

4    1) เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ก่อนเสนอ
ประธานหลักสูตรและคณบดีพิจารณาตามล าดับ 
   2) จัดท าบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยทราบ และ
จัดเก็บเอกสารไว้เพ่ือใช้ประกอบการแต่งตั้ ง
คณ ะกรรมการสอบ เค้ า โครงวิทยานิ พนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ 

5 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 

 
เงื่อนไข: 
 - นักศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องสอบผ่านการวัดคุณสมบัติจึงจะด าเนินการเสนอขออนุมัติ
จัดท าเค้าโครงได้ 
 - หลักสูตรเน้นการวิจัย (ปริญญาเอก แบบ 1/ ปริญญาโท แผน ก๑) ต้องสอบเค้าโครง ไม่เกิน 2 
ภาคการศึกษานับจากเข้าศึกษา 
 - หลักสูตรแบบเรียนรายวิชา (ปริญญาเอก แบบ 2 / ปริญญาโท แผน ก2 และ แผน ข) 
ที่ลงทะเบียนเรียบรายวิชาครบแล้ว จะต้องสอบเค้าโครงภายในภาคการศึกษาถัดไป 
 - นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบเค้าโครงล่วงหน้าก่อนสอบ ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และกระบวนการที่คณะก าหนด 
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เริ่มต้น

งานบัณฑิตศึกษาแจ้งผู้เก่ียวข้อง เรื่องช่วงระยะเวลา
และขั้นตอนการด าเนินการ

นักศึกษากรอกและยื่นแบบค าร้องขอสอบ

สิ้นสุด

อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เห็นชอบ

เป็นไปตามเกณฑ์

จัดท าบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยทราบ
และจัดเก็บเอกสารเพ่ือประกอบการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ

ไม่เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษา

ประธานหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบ

คณบดีพิจารณา

เห็นชอบ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

 
 
เอกสารประกอบ 
 แบบค าร้องขอสอบเค้าโครง/การค้นคว้าอิสระ แบบค าร้องขอเสนอเค้าโครง/การค้นคว้าอิสระ 
 รูปเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ตามจ านวนคณะกรรมการสอบ) 

ภาพที่ 4.8  ขั้นตอนการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
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ตารางท่ี 4.9 ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าอิสระ 

ขั้นตอน
ที ่

ขัน้ตอนด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งข้อมูลช่วงระยะเวลาและขั้นตอนการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ ให้กับประธานหลักสูตรทราบ 

1 วันท าการ  
หลังนักศึกษายื่น 
ค าร้องขอสอบ 

งานบัณฑิตศึกษา 

2 กรอกข้อมูลแบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
ให้ครบถ้วน พร้อมแนบประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (ถ้ามี ) ก่อนยื่นแบบค าร้องที่ งาน
บัณฑิตศึกษาคณะ 

ก่อนก าหนดสอบ 
30 วัน 

นักศึกษา/
อาจารย์ที่ปรึกษา 

3    1) ตรวจสอบองค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / 
การค้ น คว้ า อิ สระ  ให้ เป็ น ไปตาม เงื่ อน ไข 
ที่ก าหนด 
   2 ) เสน อป ระธาน กรรม การที่ ป รึ กษ า
วิ ท ย านิ พ น ธ์ เ พ่ื อ พิ จ า รณ าร าย ชื่ อ ค ณ ะ
คณะกรรมการสอบ และวัน เวลา สถานที่ 
ในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

3 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 

4 1 ) เสนอประธานหลักสู ตรพิจารณ าหรือ
ประธานหลักสูตรน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณา ก่อนเสนอคณบดีพิจารณา
ตามข้ันตอน 
 2) จัดท าบันทึกข้อความเสนอคณบดี เพ่ือขอ
อนุมัติจัดท าค าสั่งหรือประกาศคณะกรรมการ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ตามขั้นตอนของงานบุคคลคณะ โดยแนบ
เอ ก ส า ร แ บ บ ค า ร้ อ ง ข อ เส น อ เค้ า โค ร ง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และแบบค าร้อง
ขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ประกอบการแต่งตั้ง 

5 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 

5    1 ) ด า เนินการจัดท าค าสั่ งหรือประกาศ
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ 

5 วันท าการ งานบุคคล 
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ขั้นตอน
ที ่

ขัน้ตอนด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

   2 )  แ จ้ ง เ วี ย น ค า สั่ ง ห รื อ ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ ให้งานบัณฑิตศึกษา 

6    1 ) แจ้ ง เวี ยนค าสั่ งห รือป ระกาศ ให้ กั บ
นักศึกษาและคณะกรรมการสอบ ก่อนจัดเก็บ
เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง 
   2) ประชาสัมพันธ์การสอบให้ผู้สนใจทราบ 

1 วันท าการ หลังได้รับ
ส าเนาค าสั่ง/ประกาศ 

งานบัณฑิตศึกษา 

7    1) จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมของ
สถานที่และอุปกรณ์ส าหรับการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามรูปแบบการ
สอบที่ก าหนด เช่น รูปแบบการสอบแบบการ
ประชุมทางไกล (Teleconference) 
   2) ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการสอบ
เค้ า โครงวิ ท ย านิ พ น ธ์ /ก ารค้ น คว้ า อิ ส ระ 
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
       - ใบแจ้งผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ 
       - ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
       - ใบรับรองการแก้ไขการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
       - ปฏิทินการด าเนินการแก้ไขการสอบ 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
   3) แจ้งเตือน วัน เวลา และสถานที่ ส าหรับ
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ให้กับนักศึกษาและคณะกรรมการสอบทราบ 

ล่วงหน้า 3 วันท าการ 
ก่อนก าหนดสอบ 

งานบัณฑิตศึกษา 

 
เงื่อนไข: 
 - คณะกรรมการสอบต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
 - คณะกรรมการสอบ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
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เริ่มต้น

งานบัณฑิตศึกษา แจ้งผู้เก่ียวข้องเรื่องช่วงระยะเวลา
และขั้นตอนการด าเนินการ

นักศึกษากรอกและยื่นแบบค าร้องขอเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบเค้าโครงที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท ี่ปรึกษา

สิ้นสุด

คณบดีพิจารณา

เห็นชอบ

เป็นไปตามเกณฑ์

งานบัณฑิตศึกษารับส าเนาค าสั่ง/ประกาศ และแจ้งเวียนผู้ท ี่เก่ียวข้องทราบ

ไม่เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษา/
คุณสมบัติคณะกรรมการสอบ

เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ

งานบุคคลจัดท าประกาศ/ค าสั่ง แต่งต้ังกรรมการสอบ

ประชาสัมพันธ์การสอบ/จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่สอบ/จัดเตรียม
เอกสารที่ใช่ในการสอบ/แจ้งเตือนการสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ประธานหลักสูตร/คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาตรวจสอบ

ไม่เห็นชอบ

 

เอกสารประกอบ 
 แบบค าร้องแบบค าร้องขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ 
 ประวัติและผลงานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในกรณีเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบ 

ภาพที่ 4.9 ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
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ตารางท่ี 4.10 ขัน้ตอนการด าเนินงานการจดัการสอบเค้าโครง/การค้นคว้าอิสระ หรือการสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  

ขั้นตอน
ที ่

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งข้อมูลด้านงบประมาณในการสอบ 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หรือการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ 

เมื่อได้รับค าสั่ง/ประกาศ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 

งานบัณฑิตศึกษา 

2    1) กรณีมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
       1.1) จัดท าหนังสือเชิญเพ่ือขออนุมัติ
จากต้นสังกัดให้เข้าร่วมการสอบเค้าโครง/
ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ  แ ล ะ ก า ร ส อ บ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พร้อมแนบ
เอกสาร ดังนี้ 
              - ค าสั่ ง /ป ระก าศ  แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบ 
              - รูปเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ หรือรูปเล่มวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษา 
      1.2) ประสานอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือ
ส อ บ ถ าม ก า ร เดิ น ท า งม าส อ บ ข อ ง
ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 
      1.3) จัดท าเอกสารขออนุมัติเดินทาง
มาราชการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ
เอกสารขออนุมัติค่ าตอบแทนส าหรับ
คณะกรรมการสอบ 
       1.4) จัดเตรียมเอกสารรายงานการ
เดินทางมาราชการเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกรับรองการเดินทาง  
       1.5) จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสอบ 

15 วันก่อนสอบ งานบัณฑิตศึกษา 

    2) กรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
       2.1) แจ้งเวียนค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ  พร้อมแนบรูปเล่ม 
โครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
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ขั้นตอน
ที ่

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

หรือรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษา 
       2.2) จัดท าเอกสารขออนุมัติ เงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ/ขออนุมัติ
ยืมเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ 
      2.3) จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสอบ 

3 งานการเงินประจ าคณะตรวจสอบการขอ
อนุมัติงบประมาณในการสอบเค้าโครง/
สอบวิทยานิพนธ์ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนเสนอคณบดีพิจารณาตามข้ันตอน 

3 วันท าการ หลังได้รับ
เอกสารขออนุมัติเงิน 

งานการเงิน 

4 ประสานอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องรายละเอียด
การเดินทางและที่พัก ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1 วันท าการ หลังได้รับ
การอนุมัติงบประมาณใน

การด าเนินการสอบ 

งานบัณฑิตศึกษา/
อาจารย์ที่ปรึกษา 

5    1) ด าเนินการสอบเค้าโครง/การค้นคว้า
อิ ส ร ะ  ห รื อ ก า ร ส อ บ วิ ท ย านิ พ น ธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ 
   2) แจ้งผลการสอบเค้าโครง/การค้นคว้า
อิ ส ร ะ  ห รื อ ก า ร ส อ บ วิ ท ย านิ พ น ธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ 

ตามก าหนดที่ได้รับ 
อนุมัติสอบ 

คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

6 จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายทางการเงินตาม
ขั้นตอนของคณะ ประกอบด้วย รายงาน
การเดินทางมาราชการของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ 

5 วันท าการหลังสอบ งานบัณฑิตศึกษา 

7 ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่าย
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณบดี
พิจารณาตามข้ันตอน 

5 วันท าการ งานการเงิน 

8 จัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเป็นหลักฐาน
อ้างอิง และบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายในการ
จัดการสอบเค้าโครง/การค้นคว้าอิสระ 
หรือการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

1 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 
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เงื่อนไข: 
 - ด าเนินการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หรือการสอบวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
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เริ่มต้น

สิ้นสุด

คณบดีพิจารณา

เห็นชอบ

ด าเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สอบวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบแจ้งผลสอบ

งานการเงินประจ าคณะตรวจสอบ
งบประมาณในการสอบ

งานบัณฑิตศึกษา ส ารองตั วโดยสารการเดินทาง/ส ารองห้องพัก/
จัดเตรียมค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการสอบ

เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณในการสอบ

ไม่เป็นไปตามระเบียบ

งานบัณฑิตศึกษาจัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบ/
จัดเตรียมห้องสอบ/ขออนุมัติงบประมาณในการสอบ

งานบัณฑิตศึกษาแจ้งผู้เก่ียวข้องเรื่องช่วงระยะเวลา
และขั้นตอนการด าเนินการ

งานการเงินประจ าคณะ
ตรวจสอบ

คณบดีพิจารณา

เป็นไปตามระเบียบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เป็นไปตามระเบียบ

เห็นชอบ

เป็นไปตามระเบียบ

จัดเก็บเอกสารเบิกจ่ายไว้อ้างอิง และบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายในการสอบ

 
เอกสารประกอบ 
 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง/การค้นคว้าอิสระ หรือการสอบวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ 
 ใบส าคัญรับเงินค่าพาหนะ ค่าที่พัก  

ภาพที่ 4.10 ขั้นตอนการด าเนินงานการจดัการสอบเค้าโครง/การค้นคว้าอิสระ หรือการสอบ 
   วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
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ตารางท่ี 4.11 ขั้นตอนการแจ้งผลสอบและการแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งข้อมูลระยะเวลาและขั้นตอนการแจ้งผลการ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ให้คณะกรรมการสอบทราบ 

ก่อนเวลาสอบ  
30 นาที 

งานบัณฑิตศึกษา/
คณะกรรมการสอบ 

2    1) ด าเนินการสอบตามข้ันตอน 
   2) แจ้งผลสอบให้กับนักศึกษา และงาน
บัณฑิตศกึษาทราบ 

ตามก าหนดการสอบ คณะกรรมการสอบ 

3    1 ) ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก า ร ส อ บ เค้ า โค ร ง
วิทยานิ พนธ์ /การค้นคว้ า อิสระ  เพ่ื อแจ้ ง
ระย ะ เวล า ใน ก ารด า เนิ น ก ารแก้ ไข ต าม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้กับนักศึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   2) ส าเนาใบแจ้งสอบและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ด าเนินการทันท ี          
หลังสอบเสร็จ 

งานบัณฑิตศึกษา 

4 เสนอประธานหลักสูตรและคณบดีพิจารณา 
ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระตามล าดับ 

1 วันท าการหลังสอบ งานบัณฑิตศึกษา 

5    1) ด าเนินการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ /
ก ารค้ น คว้ า อิ ส ระ ตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสอบ 
   2) จัดส่งเอกสารแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ให้กับคณะกรรมการสอบ
พิจารณารับรองการแก้ไข ก่อนส่งเอกสารที่งาน
บัณฑิตศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ตามเงื่อนไขผลการ
สอบ 

นักศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

6    1) ตรวจสอบการส่งเอกสารแก้ไขการสอบ 
เค้ า โครงวิท ยานิ พนธ์ /ก ารค้ น คว้ า อิ ส ระ 
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
   2) เสนอคณบดีพิจารณารับรองการแก้ไข 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

3 วันท าการ ก่อนครบ
ก าหนดการรับรองการ

แก้ไข 

งานบัณฑิตศึกษา 
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ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7 จั ด เก็ บ เอ ก ส า ร แ จ้ ง ผ ล ส อ บ เค้ า โค ร ง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นหลักฐาน
อ้างอิง 

1 วันท าการหลัง
คณบดีรับรองการแก้ไข 

งานบัณฑิตศึกษา 

 
เงื่อนไข 
 - กระบวนการสอบต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และการประเมินผลการสอบ ให้ถือตามมติ
กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียง ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ต้องแจ้งผลสอบแก่ผู้เข้าสอบโดยทันทีภายในวันสอบ ก่อนรายงานผลการสอบ
ต่องานบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอคณบดีทราบตามล าดับต่อไป 
 - กรณีสอบผ่านแบบไม่มีเงื่อนไข ให้นักศึกษาด าเนินการส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ภายใน 7 วัน นับจากวันสอบ 
 - กรณีสอบผ่านแบบมีเงื่อนไข ให้นักศึกษาด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับจากวัน
สอบ โดยต้องได้รับการรับรองการแก้ไขจากคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 - กรณีสอบไม่ผ่าน นักศึกษาประสงค์ขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในหัวข้อเดิม 
ต้องยื่นขอสอบใหม่ตามระยะเวลาที่คณะก าหนด 
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เริ่มต้น

งานบัณฑิตศึกษาแจ้งผู้เก่ียวข้องเรื่องช่วงระยะเวลา
และขั้นตอนการด าเนินการ

คณะกรรมการสอบด าเนินการสอบตามขั้นตอน/
แจ้งผลสอบกับนักศึกษาและงานบัณฑิตศึกษา

สิ้นสุด

จัดเก็บเอกสารใบแจ้งผลสอบไว้อ้างอิง

ประธานหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบ
ไม่เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการสอบ

คณบดีพิจารณา

ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

เป็นไปตามเง่ือนไข

เห็นชอบ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

นักศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไขเอกสารเค้าโครงตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสอบและระยะเวลาที่ก  าหนด

คณะกรรมการสอบพิจารณาตรวจสอบ

งานบัณฑิตศึกษาตรวจสอบ

คณบดีพิจารณา

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เป็นไปตามเง่ือนไข

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

 
 
เอกสารประกอบ 
 แบบค าร้องแจ้งผลการสอบเค้าโครง  
 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการสอบเค้าโครง  
 ใบรับรองการแก้ไขการสอบเค้าโครง 

ภาพที่ 4.11 ขั้นตอนการแจ้งผลสอบและการแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
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 4.2.4 การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
 1) การขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 2) การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 3) การด าเนินงานการจัดการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีขั้นตอนการด าเนินการ

เหมือนการด าเนินงานการจัดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รายละเอียดตามตารางที่ 4.10 ขั้นตอน
การด าเนินงานด้านการจัดการสอบสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (หน้า 95-97) และ ภาพที่ 4.10 ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการ
จัดการสอบสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
(หน้า 98) 

 4) การแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 5) การส่งตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ 
 

ตารางท่ี 4.12 ขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งข้อมูลช่วงระยะเวลาและขั้นตอนการขอสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้กับนักศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

เมื่อนักศึกษาแจ้ง
ความประสงค์ขอสอบ 

งานบัณฑิตศึกษา 

2 นักศึกษาขอรับและกรอกข้อมูลแบบค าร้องที่เกี่ยวกับ
การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้ครบถ้วน 
ก่อนยื่นแบบค าร้องและเอกสารประกอบการสอบที่
งานบัณฑิตศึกษาคณะ รายละเอียดเอกสารดังนี้ 
        - แบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ (บศ. 3.10) 
        - รูป เล่ มวิท ยานิ พนธ์ /การค้น คว้ า อิ สระ 
ฉบับสมบูรณ์ (ตามจ านวนคณะกรรมการสอบ) 
        - แบบค าร้องขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ก่อนก าหนดสอบ 
30 วัน 

นักศึกษา 

3    1) ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา  โดยต้องมี
สถานภาพเป็นนักศึกษาและไม่อยู่ระหว่างการลาพัก
การศึกษา  
   2) ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาเป็นไปตาม
ข้อบังคับและเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด 
   3) ตรวจสอบชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ตรงค าสั่งหรือ

3 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 
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ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหรือตรงกับชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ์ล่าสุดในฐานข้อมูล 
   4) ตรวจสอบ ความ สอดคล้ อ งของชื่ อ เรื่ อ ง
วิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (กรณียื่น
แบบค าร้องเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์) 

4    1) เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ก่อนเสนอ
ประธานหลักสูตรและคณบดีพิจารณาตามล าดับ 
   2) จัดเก็บเอกสารแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือประกอบการจัดท าค าสั่งหรือประกาศแต่งตั้ง
กรรมการสอบ 

5 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 

 
เงื่อนไข 
 - ด าเนินการภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบ หรือภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากได้
สัญลักษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์กรณีไม่สามารถด าเนินการสอบภายใน 1 ภาค
การศึกษา โดยไม่มีเหตุอันควรให้ถือว่า การสอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน 
 - การสอบต้องเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการน าเสนอและตอบค าถามของผู้สอบ และต้องประกาศให้
ผู้สนใจทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน 
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เริ่มต้น

แจ้งผู้เก่ียวข้อง เร่ืองช่วงระยะเวลาและขั้นตอน
การด าเนินการ

นักศึกษากรอกและยื่นแบบค าร้องขอสอบ

สิ้นสุด

อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ

เป็นไปตามเกณฑ์

ไม่เห็นชอบ

จัดเก็บเอกสารเพ่ือประกอบการเสนอแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบ

ไม่เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษา/
คุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประธานหลักสูตรหลักสูตร พิจารณาตรวจสอบ

คณบดีพิจารณา
ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เห็นชอบ

 
 
เอกสารประกอบ 
 แบบค าร้องค าร้องขอสอบวิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระ (บศ. 3.10) 
 แบบค าร้องขอเปลี่ยนช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บศ. 3.5) กรณีช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ไมต่รงกบัข้อมูล
มหาวิทยาลยั 

ภาพที่ 4.12 ขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
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ตารางท่ี 4.13 ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งข้อมูลช่วงระยะเวลาและขั้นตอนการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ให้กับประธานหลักสูตรทราบ 

1 วันท าการ  
หลังนักศึกษายื่น 
ค าร้องขอสอบ 

งานบัณฑิตศึกษา 

2    1 ) สอบถามรายชื่ อคณ ะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ กับอาจารย์ 
ที่ปรึกษา พร้อมขอเอกสารประกอบการเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ดังนี้ 
        - ประวัติและผลงานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
        - แบบค ารับรองการตรวจสอบความ
ซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พร้อม
พิมพ์ใบรายงานผลระดับเปอร์เซ็นต์ความซ้ าซ้อน
ของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่ผ่านการ
รับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   2) ก ร อ ก เอ ก ส า ร แ บ บ เส น อ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
(บศ. 3.11) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อน
ยื่นที่งานบัณฑิตศึกษาคณะ  

ก่อนก าหนดสอบ 
30 วัน 

ประธานหลักสูตร/
อาจารย์ที่ปรึกษา 

3    1) ตรวจสอบองค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
   2) ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่  ในการสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
   3) เสนอคณ ะกรรมการบริหารหลักสู ตร
พิจารณา ก่อนเสนอคณบดีพิจารณาตามล าดับ 
   4) จัดท าบันทึกข้อความเสนอรองอธิการบดี
ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร  เ พ่ื อ ข อ อ นุ มั ติ จั ด แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามขั้นตอนของ
ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบ ดังนี้ 
        - แบ บ ค าร้ อ งขอส อบ วิ ท ย านิ พ น ธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ 
        - ประวัติและผลงานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

3 วันท าการ หลังได้รับ
แบบค าร้อง 

งานบัณฑิตศึกษา 
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ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

        - แ บ บ ค า รั บ ร อ ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 
ความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
พร้อมพิมพ์ใบรายงานผลระดับเปอร์เซ็นต์ความ
ซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่ผ่าน
การรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

4    1) ด าเนินการจัดท าค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ตามข้ันตอน 
   2) ส่งส าเนา ค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ให้คณะ 

7 วันท าการ มหาวิทยาลัย 

5    1) แจ้งเวียนค าสั่งหรือประกาศให้กับนักศึกษา
และคณะกรรมการสอบ ก่อนจัดเก็บเอกสารเพ่ือ
เป็นหลักฐานอ้างอิง 
   2) ประชาสัมพันธ์การสอบให้ผู้สนใจทราบ 

  

6    1) จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมของ
สถานที่และอุปกรณ์ส าหรับการสอบวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ตามรูปแบบการสอบที่ก าหนด 
เช่น รูปแบบการสอบแบบการประชุมทางไกล 
(Teleconference) 
   2) ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการสอบ
วิทยานิพนธ์ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
       - ใบแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 
       - ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
       - ใบรับรองการแก้ไขการสอบวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 
       - ปฏิทินการด าเนินการแก้ไขการสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
   3) แจ้งเตือน วัน เวลา และสถานที่ ส าหรับ
การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้กับ
นักศึกษาและคณะกรรมการสอบทราบ 

ล่วงหน้า 3 วันท าการ 
ก่อนก าหนดสอบ 

งานบัณฑิตศึกษา 
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เงื่อนไข: 
 - คณะกรรมการสอบต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
 - มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ได้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 1 คน 
และอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยได้ โดย
ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประธานกรรมการสอบ 
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เริ่มต้น

งานบัณฑิตศึกษา แจ้งผู้เก่ียวข้องเรื่องช่วงระยะเวลา
และขั้นตอนการด าเนินการ

ประธานหลักสูตรกรอกและยื่นแบบค าร้องขอเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ

สิ้นสุด

คณบดีพิจารณา

เห็นชอบ

เป็นไปตามเกณฑ์

งานบัณฑิตศึกษา รับส าเนาค าสั่ง/ประกาศ และแจ้งเวียนผู้ที่เก่ียวข้องทราบ

ไม่เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษา/
คุณสมบัติคณะกรรมการสอบ

เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ

จัดท าประกาศ/ค าสั่ง แต่งต้ังกรรมการสอบ

ประชาสัมพันธ์การสอบ/จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่สอบ/จัดเตรียมเอกสาร
ที่ใช่ในการสอบ/แจ้งเตือนการสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาตรวจสอบ

ไม่เห็นชอบ

มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ
ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

 

เอกสารประกอบ 
 แบบค าร้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บศ. 3.11) และประวัติและผลงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 แบบค ารับรองการตรวจค าซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ภาพที่ 4.13 ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
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ตารางท่ี 4.14 ขั้นตอนการแจ้งผลสอบและการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งข้อมูลระยะเวลาและขั้นตอนการแจ้งผลการ
ส อ บ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ / ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ 
ให้คณะกรรมการสอบทราบ 

ก่อนเวลาสอบ  
30 นาท ี

งานบัณฑิตศึกษา/
คณะกรรมการสอบ 

2    1) ด าเนินการสอบตามขั้นตอน 
   2) แจ้งผลสอบให้กับนักศึกษา และงาน
บัณฑิตศึกษา 

ตามก าหนดการสอบ คณะกรรมการสอบ 

3    1 ) ตรวจสอบผลการสอบวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ เพ่ือแจ้งระยะเวลาในการ
ด า เนิ น ก ารแก้ ไข ต าม ข้ อ เสน อแน ะขอ ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
   2) ส าเนาใบแจ้งผลสอบและข้อเสนอแนะ
ข อ งค ณ ะก รรม ก า รส อ บ วิ ท ย านิ พ น ธ์ / 
การค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษาและอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ทันทีหลังสอบเสร็จ งานบัณฑิตศึกษา 

4 เสนอประธานหลักสูตรและคณบดีพิจารณาผล
การสอบ วิท ยานิ พนธ์ /การค้ น คว้ า อิ ส ระ
ตามล าดับ 

1 วันท าการหลังสอบ งานบัณฑิตศึกษา 

5    1) จัดท าบันทึกแจ้งผลสอบต่อมหาวิทยาลัย 
และจัดเก็บเอกสารเพ่ืออ้างอิง 
   2) มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของ
ผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ภายใน 15 วัน  
นับจากวันสอบ 

งานบัณฑิตศึกษา/
มหาวิทยาลัย 

6    1) ด าเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ 
   2) จั ด ส่ ง เอ ก ส ารแ ก้ ไข วิ ท ย านิ พ น ธ์ / 
การค้นคว้าอิสระให้กับคณะกรรมการสอบ
พิจารณารับรองการแก้ไข ก่อนส่งเอกสารที่งาน
บัณฑิตศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ตามเงื่อนไขผลการ
สอบ 

นักศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

7    1) ตรวจสอบการส่งเอกสารแก้ไขการสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

3 วันท าการ ก่อนครบ
ก าหนดการรับรองการ

แก้ไข 

งานบัณฑิตศึกษา 
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ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

   2) เสนอคณบดีพิจารณารับรองการแก้ไข 
การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
   3) จัดเก็บเอกสารใบรับรองการแก้ไขเพ่ือใช้
ประกอบการขอส าเร็จการศึกษา 

 
เงื่อนไข: 
 - ผู้ประเมินการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผลให้นับอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักและร่วม (ถ้ามี) เป็น 1 เสียง อาจารย์ประจ า 1 เสียง และผู้ทรงคุณวุฒิ 1 เสียงและให้ถือ
ผลการประเมินตามมติกรรมการจ านวน 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ต้องแจ้งผล
สอบแก่ผู้เข้าสอบโดยทันทีภายในวันสอบ และแจ้งผลสอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คณบดี ภายใน  3 
วันท าการ และแจ้งผลให้มหาวิทยาลัยทราบ ภายใน 15 วัน 
 - กรณีสอบผ่านแบบมีเงื่อนไข ให้นักศึกษาด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสอบ ภายใน 60 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนด ให้ถือว่าการสอบ
ครั้งนั้น “ไม่ผ่าน” และให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
 - กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาให้ไม่ผ่าน โดยบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อคณบดี 
 - หากนักศึกษาขาดสอบวิทยานิพนธ์โดยไม่มีเหตุอันควร ให้ถือว่าการสอบในครั้งนั้น “ไม่ผ่าน” 
 - ผู้สอบไม่ผ่านในครั้งแรก มีสิทธิ์ยื่นขอสอบในครั้งที่  2 ภายในเวลาที่คณะก าหนด หากไม่
ด าเนินการตามก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
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เริ่มต้น

งานบัณฑิตศึกษาแจ้งผู้เก่ียวข้องเรื่องช่วงระยะเวลา 
และขั้นตอนการด าเนินการ

คณะกรรมการสอบด าเนินการสอบ/
แจ้งผลสอบนักศึกษาและงานบัณฑิตศึกษา

ประธานหลักสูตร พิจารณาตรวจสอบ

ไม่เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการสอบ

คณบดีพิจารณา

ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

เป็นไปตามเง่ือนไข

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกแจ้งผลสอบต่อมหาวิทยาลัยและจัดเก็บเอกสาร

มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ

สิ้นสุด

แจ้งเว ียนผู้ที่เก่ียวข้องทราบ และจัดเก็บเอกสาร

นักศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบและระยะเวลาที่ก าหนด

คณะกรรมการสอบพิจารณาตรวจสอบ

งานบัณฑิตศึกษาตรวจสอบ

คณบดีพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

เป็นไปตามเง่ือนไข

เห็นชอบ

เห็นชอบ

 

เอกสารประกอบ 
 แบบค าร้องใบแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บศ. 3.12)  
 สรุปข้อแนะน าของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 ใบรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ 

ภาพที่ 4.14 ขั้นตอนการแจ้งผลสอบและการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
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ตารางท่ี 4.15 ขั้นตอนการส่งตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งข้อมูลระยะเวลาและขั้นตอนการการส่งตรวจ
รูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาและนักศึกษาทราบ 

หลังการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

งานบัณฑิตศึกษา 

2 กรอกข้ อมู ลแบบค าร้อ งการส่ งต รวจรูป เล่ ม
วิทยานิพนธ์ให้ครบถ้วนก่อนส่งงานบัณฑิตศึกษา
คณะ รายละเอียดเอกสารประกอบการส่งตรวจ
รูปเล่มวิทยานิพนธ์ มีดังนี้ 
        - แบบค าร้องขอตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
        - แบบรับรองการตรวจสอบและกลั่นกรอง
บทคัดย่อ 
        - รายการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 
        - รูป เล่มวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ 
ฉบับสมบูรณ์ 
        - ส าเนาใบรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับการเห็นชอบจากคณบดี 
        - ไฟล์บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทั้งรูปแบบ word และ pdf  

1 วันก่อนครบ
ก าหนดการแก้ไข 

นักศึกษา 

3    1) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบ 
ค าร้องขอส่งตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ฉบับสมบูรณ์  
   2 ) อาจารย์ ที่ ป รึ กษ าพิ จารณ าตรวจสอบ 
ก่อนเสนอประธานหลักสูตร และคณบดี พิจารณา
ตามล าดับ 
   3) จัดท าบันทึกข้อความเสนอรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเพ่ือขอส่ งตรวจรูป เล่มวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ตามขั้นตอนของ
ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 

1 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 

4    1) ตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยก าหนด 
   2 ) แจ้ งนั กศึ กษ ารับ รูป เล่ ม วิ ท ย านิ พน ธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ เพ่ือน าไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ภายใน 30 วันหลัง
การรับรองการแก้ไข 

มหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

   3 ) ด า เนิ น การแก้ ไข รูป เล่ ม วิ ท ย านิ พนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ ตามข้อเสนอแนะ และส่งตรวจ
รูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่แก้ไขแล้วที่
ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา จนกว่าส านักงาน
บ ริ ห า รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  จ ะอ นุ มั ติ ให้ เข้ า เล่ ม
วิทยานิพนธ์ 

5    1) จัดท าใบรับรองวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
เมื่ ออนุ มั ติ ให้ นั กศึ กษ าเข้ า เล่ มวิทยานิ พนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ 
   2) ส่งเอกสารใบรับรองวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ให้คณะเพ่ือเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม 

3 วันท าการ 
หลังอนุมัติให้เข้าเล่ม 

มหาวิทยาลัย 

6    1 ) ตรวจสอบความถู กต้ อ งของใบ รับ รอง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ก่อนเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และ
คณบดี พิจารณาลงนาม  
   2) ส่งเอกสารที่ลงนามแล้วให้ส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ลงนาม 

5 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 

7    1) รับใบรับรองวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่มี
การลงนามครบถ้วน เพ่ือจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบและ
จ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   2) ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ฉบับสมบูรณ์  และ CD ไฟล์ข้อมูลวิทยานิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระ ตามจ านวนที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดที่งานบัณฑิตศึกษาคณะ 

7 วันท าการก่อน
ประชุมรับรองส าเร็จ

การศึกษา 

นักศึกษา 

8 ตรวจสอบความถูกต้องของรูปเล่มวิทยานิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระ และ CD ไฟล์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
ก่อนใช้ประกอบการน าเสนอวาระในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณารับรองการ
ส าเร็จการศึกษา 

3 วันท าการ งานบัณฑิตศึกษา 
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เงื่อนไข: 
 - กรณีสอบผ่านแบบไม่มีเงื่อนไข ให้ส่งรูปเล่มตรวจสอบที่มหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับอนุมัติให้เข้า
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วัน หลังจากสอบ 
 - กรณีสอบผ่านแบบมีเงื่อนไข ให้ส่งรูปเล่มตรวจสอบที่มหาวิทยาลัย  โดยต้องได้รับอนุมัติให้เข้า
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่คณะกรรมการสอบรับรองการแก้ไข 
 - หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผลการสอบครั้งนั้น  
“ไม่ผ่าน” 
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เริ่มต้น

งานบัณฑิตศึกษาแจ้งผู้เก่ียวข้องเรื่องช่วงระยะเวลา
และขั้นตอนการด าเนินการ

นักศึกษากรอกแบบค าร้องพร้อมส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์
ที่ได้รับการรับรองการแก้ไขจากคณะกรรมการสอบ

มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ

สิ้นสุด

นักศึกษารับใบรับรองวิทยานิพนธ์เพ่ือไปเข้า
เล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

เสนอใบรับรองให้ผู้เก่ียวข้องลงนาม

มหาวิทยาลัยจัดท าใบรับรองวิทยานิพนธ์

อาจารย์ท ี่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบ
การส่งตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 

ประธานหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบ

คณบดีพิจารณา

นักศึกษาส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือ
ยื่นขอส าเร็จการศึกษา

เจ้าหน้าที่คณะตรวจสอบใบรับรองวิทยานิพนธ์

เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกขอส่งตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
พร้อมส่งเอกสารประกอบการตรวจ

ไม่เห็นชอบ

เอกสารไม่ครบถ้วน

เอกสารครบถ้วน และรูปเล่มไม่มีการแก้ไข

มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เอกสารครบถ้วน

ไม่เห็นชอบ

เอกสารไม่ครบถ้วน/
รูปเล่มมีการแก้ไข

 

เอกสารประกอบ 
 ส าเนาใบรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 ใบรายการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 แบบรับรองการตรวจสอบและกลั่นกรองบทคัดย่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

ภาพที่ 4.15 ขั้นตอนการส่งตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
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4.2.5 การส าเร็จการศึกษา 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ระบุว่า นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่แต่ละหลักสูตรก าหนด เช่น ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตร
ก าหนด ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้  สอบผ่านการวัด
คุณสมบัติ  ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 
  ตามประกาศค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2552 คณะเภสัชศาสตร์ให้เงินสนับสนุนการท า
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ า
คณะ มีสิทธิยื่นขอรับเงินค่าสนับสนุนวิทยานิพนธ์ที่คณะให้เป็นเงินสนับสนุนการท าวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม            
(ถ้ามี) จะได้รับค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เมื่อนักศึกษาได้รับการรับรองการ
ส าเร็จการศึกษาจากคณะเช่นกัน 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกระบวนการการด าเนินการขอส าเร็จ
การศึกษา ดังนี้ 

 1) การขอส าเร็จการศึกษา 
 2) การขอรับเงินค่าสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา 
 3) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ตารางท่ี 4.16   ขั้นตอนการขอส าเร็จการศกึษา 

ขั้นตอน
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งข้อมูลระยะเวลาและขั้นตอนการขอส าเร็จ
การศึกษา ให้นักศึกษาทราบ 

หลังการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

งานบัณฑิตศึกษา 

2    1) ส่งเอกสารการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ 
ที่ หลักสู ตรก าหนด เพ่ื อป ระกอบการเสนอ
พิจารณารับรองการส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
        - ผลการศึกษาตลอดหลักสูตร 
        - ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของ
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการ โดยระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก หรือ 
แบบตอบรับให้ตี พิมพ์ผลงานในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ 
        - ผลการสอบประมวลความรอบรู้ (ส าหรับ
หลักสูตรปริญญาโทแผน ข) หรือผลการสอบวัด
คุณสมบัติ (ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก)  
        - ผลการสอบ เค้ า โครงวิท ย านิ พนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ และการสอบวิทยานิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระ 
        - ผลการประเมินความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ (ส าหรับหลักสูตรที่ก าหนด) 
        - รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และ CD 
ไฟล์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
        - เอกสารอ่ืน  ๆ ตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาที่หลักสูตรก าหนด 

30 วันก่อนประชุม นักศึกษา 

3    1) ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา โดยต้องมี
สถานภาพเป็นนักศึกษา และระยะเวลาการศึกษา
ไม่เกินเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 
   2) ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน การสอบ
ผ่านรายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ย และผลการสอบ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร
ก าหนด  
   3) ตรวจสอบเอกสารผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือ แบบตอบรับการตีพิมพ์ผลงาน 

5 วันท าการหลัง
นักศึกษายื่นเอกสาร 

งานบัณฑิตศึกษา/
คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร/
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
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ขั้นตอน
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

   4) ตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิ ส ร ะ  แ ล ะ  CD ไฟ ล์ ข้ อ มู ล วิ ท ย านิ พ น ธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ  
   5) เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสาร 
ที่ เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลั กสู ตร และคณ ะกรรมการประจ าคณ ะ 
พิจารณารับรองการส าเร็จการศึกษาตามล าดับ 

4    1) แจ้งนักศึกษากรอกแบบค าร้องเพ่ือขออนุมัติ
ส าเร็จการศึกษา รายละเอียดเอกสารดังนี้ 
       - เอกสารแบบค าร้ อ งขอขึ้ น ทะ เบี ยน 
(บศ. 3.13) 
       - เอกสารแบบค าร้องขออนุมัติปริญญา 
(บศ. 3.14) 
       - แบบค ารับรองการตรวจสอบความซ้ าซ้อน
ของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่อาจารย์ 
ที่ปรึกษาลงนามรับรองผลการตรวจความซ้ าซ้อน 
   2) จัดท าบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
รับรองการส าเร็จการศึกษาตามขั้นตอน 

ภายใน 5 วันท าการ
หลังรับรองการส าเร็จ

การศึกษา 

งานบัณฑิตศึกษา 

5    1) ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอส าเร็จ
การศึกษา  
   2) ด าเนินการขออนุมัติการส าเร็จการศึกษา 
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการขออนุมัติปริญญา 
ตามข้ันตอน 

ตามปฏิทิน
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 

9    1) ติดตามการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา 
การข้ึนทะเบียนบัณฑิต และการอนุมัติปริญญา  
   2) แจ้งการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา การขึ้น
ท ะ เบี ยน บั ณ ฑิ ต  แล ะการอนุ มั ติ ป ริญ ญ า 
ให้นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ตามปฏิทิน
มหาวิทยาลัย 

งานบัณฑิตศึกษา 

 
เงื่อนไข: 
 - นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่หลักสูตรก าหนด และตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
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เริ่มต้น

งานบัณฑิตศึกษาแจ้งผู้เก่ียวข้อง เรื่องช่วงระยะเวลา
และขั้นตอนการด าเนินการ

นักศึกษากรอกและยื่นแบบค าร้องขออนุมัติการส าเร็จ
การศึกษา และส่งเอกสารประกอบการพิจารณา

ตามเง่ือนไขที่หลักสูตรก าหนด

สิ้นสุด

อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ

จัดท าบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณารับรอง
การส าเร็จการศึกษา

ไม่เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
นักศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด

ประธานหลักสูตร/คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร พิจารณาตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยอนุมัติการส าเร็จการศึกษา

เจ้าหน้าที่คณะแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ

คณะกรรมการประจ าคณะ

ไม่เห็นชอบ

ไม่รับรอง

ไม่เห็นชอบ

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เป็นไปตามเกณฑ์

เห็นชอบ

เห็นชอบ

รับรอง

เห็นชอบ

 

เอกสารประกอบ 
 แบบค าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (บศ. 3.13)  
 แบบค าร้องขออนุมัติปริญญา (บศ. 3.14)  
 แบบค าร้องการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ภาพที่ 4.16 ขั้นตอนการขอส าเร็จการศึกษา 
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ตารางท่ี 4.17  ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ส าหรับนักศึกษา  

ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งข้อมูลระยะเวลาและขั้นตอนการขอรับเงิน
สนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ส าหรับนักศึกษา ให้นักศึกษาทราบ 

หลังการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

งานบัณฑิตศึกษา 

2 กรอกแบบค าร้องขอรับเงินค่าสนับสนุนการท า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้ครบถ้วน ก่อน
ส่งงานบัณฑิตศึกษาคณะ โดยแนบเอกสาร
ประกอบ ดังนี้ 
       - ใบส าคัญรับเงินที่นักศึกษาลงชื่อ 
       - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่รับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
       - ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกซึ่งกรอก
ข้อมูลครบถ้วน เช่น เลขประตัวผู้เสียภาษีอากร 
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของผู้ซื้อ ลงชื่อผู้รับเงิน เป็นต้น 

7 วันหลังรับรองการ
ส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษา 

3    1) ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่ยื่นขอรับเงินค่า
สนับสนุนได้รับการพิจารณารับรองการส าเร็จ
การศึกษาจากคณะ 
   2) ตรวจสอบเอกสารและจ านวนเงินที่ใช้ในการ
ขอรับ เงินค่ าสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
สมบูรณ์ 
   3 ) เสนออาจารย์ที่ ป รึกษาวิทยานิ พนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ พิจารณา ก่อนน าเสนอคณบดี
พิจารณาอนุมัติตามล าดับ 

5 วันหลังรับรองการ
ส าเร็จการศึกษา 

งานบัณฑิตศึกษา 

4    1) ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน
ค่าสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ก่อนเสนอคณบดีพิจารณา 
   2 ) จั ดท าเช็ ค เงินสดค่ าสนั บสนุ นการท า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

5 วันท าการ งานการเงิน 

5 แจ้ งนั ก ศึ ก ษ ารั บ เงิน ค่ าส นั บ ส นุ น ก ารท า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่งานการเงินคณะ 

เมื่องานการเงิน 
จัดท าเช็คเรียบร้อย 

งานบัณฑิตศึกษา 
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เงื่อนไข: 
 - นักศึกษาได้รับความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะเป็นที่เรียบร้อย 
 - เงินสนับสนุนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ส าหรับนักศึกษาด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบและ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 



 

คู่มือปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  

 

122 

เริ่มต้น

แจ้งผู้เก่ียวข้อง เร่ืองช่วงระยะเวลาและขั้นตอน
การด าเนินการ

นักศึกษากรอกและยื่นแบบค าร้องขอรับเงินสนับสนุน
 และส่งเอกสารประกอบการพิจารณา

ตามเง่ือนไขที่หลักสูตรก าหนด

สิ้นสุด

อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ

ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

เป็นไปตามระเบียบ

เป็นไปตามเง่ือนไข

ไม่อนุมัติ

เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารเบิกจ่ายเพื่อขอรับทุนสนับสนุน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบ
การยื่นขอรับทุนสนับสนุน

คณบดีพิจารณา

อนุมัติ

งานการเงินคณะตรวจสอบ

งานการเงินจัดท าเช็คเงินสดค่าสนับสนุนวิทยานิพนธ์

เจ้าหน้าที่คณะแจ้งนักศึกษารับเช็คเงินสด

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

คณบดีพิจารณา

ไม่เป็นไปตามระเบียบ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

 

เอกสารประกอบ 
 แบบค าร้องขอเบิกเงินค่าสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 
 ใบส าคัญรับเงินประกอบการเบิกเงินสนับสนุน 
 ส าเนาบัตรประชาชน 

ภาพที่ 4.17  ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ส าหรับนักศึกษา
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ตารางท่ี 4.18  ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ                             

ขั้นตอน
ที ่

วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งข้อมูลระยะเวลาและขั้นตอนการขอรับเงิน
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ทราบ 

หลังการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

งานบัณฑิตศึกษา 

2    1 ) จั ดท าเอกสารเพ่ื อขอรับค่ าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 
        - ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที ่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระหลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ร่วม (ถ้ามี) ที่ลงนามแล้ว 
        - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนา
บัตรข้าราชการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระหลัก และ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ ร่วม (ถ้ ามี )  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   2) จัดท าบันทึกข้อความเสนอคณบดีเพ่ือขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามขั้นตอนของ
การการเงินคณะ 

7 วันหลังรับรองการ
ส าเร็จการศึกษา 

งานบัณฑิตศึกษา 

3    1) ตรวจสอบเอกสารขอรับเงินค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก่อนเสนอ
คณบดีพิจารณาอนุมัติตามล าดับ 
   2) จัดท าเช็คเงินสดค่าตอบแทนอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

5 วันท าการ งานการเงิน 

4 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ ร่วม (ถ้ามี) รับค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ที่งานบัณฑิตศึกษาคณะ 

เมื่องานการเงิน 
จัดท าเช็คเรียบร้อย 

งานบัณฑิตศึกษา 
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เงื่อนไข: 
 - การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพน์/การค้นคว้าอิสระ ให้ด าเนินการเมื่อ
นักศึกษาภายใต้การดูแลได้รับอนุมัติการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะเป็นที่
เรียบร้อย 
 - การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามระเบียบ
และประกาศที่เก่ียวข้อง 
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เริ่มต้น

งานบัณฑิตศึกษา แจ้งผู้เก่ียวข้องเรื่องช่วงระยะเวลาและขั้นตอน
การด าเนินการ

เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สิ้นสุด

เป็นไปตามระเบียบ

เจ้าหน้าที่คณะแจ้งอาจารย์ผู้เก่ียวข้องรับเช็คค่าตอบแทน

งานการเงินคณะตรวจสอบ

เห็นชอบงานการเงินจัดท าเช็คเงินสดค่าตอบแทน
อาจารย์ท ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คณบดีพิจารณา
ไม่อนุมัติ

ไม่เป็นไปตามระเบียบ

อนุมัติ

 
 

เอกสารประกอบ 
 ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ส าเนาบัตรประชาชน 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ภาพที่ 4.18  ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
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4.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 
การปฏิบัติงานควรมีการพัฒนาการบริการเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ดังนี้ 
4.3.1 มีความรู้และความเข้าใจกฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาให้ครบถ้วน 
4.3.2 มีการติดตามการด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละขั้นตอนกับ  

ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
4.3.3 มีการจัดท าข้อมูลสรุปแนวทางในการด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาใน  

แต่ละข้ันตอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
4.3.4 มีการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตอบข้อซักถามข้อสงสัย ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สม่ าเสมอ และเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 
4.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมีวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
4.4.1 การด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ในแต่ละข้ันตอนถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุใน

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
4.4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา  
 

4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 4.5.1 ศึกษาและท าความเข้าใจกฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาให้ครบถ้วน 
 4.5.2 ชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ล่วงหน้า 
 4.5.3 วางแผนและแจ้งเตือนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการจริง 

4.5.4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสรุปแนวทางในการด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาใน
แต่ละข้ันตอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

4.5.5 เพ่ิมช่องทางการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตอบข้อซักถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ให้ทั่วถึงกับนักศึกษาทุกคนและทุกหลักสูตร โดยการสร้างกลุ่มสื่อสารตาม
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น E-mail  Facebook และ Line เป็นต้น 
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4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน 
 ในการปฏิบัติงานได้ยึดหลักปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของบุคลากร พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

4.6.1 ต้องพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
4.6.2 พึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถ ทักษะในการท างาน เพ่ือให้ เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล และต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 

4.6.3 พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
4.6.4 พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร 

ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
4.6.5 พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ 

ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 
4.6.6 พึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยระมัดระวัง            

มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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บทที่ 5 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 
  
 ผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานนั้น มีกฎ ประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนด้วยกัน นอกจากผู้ปฏิบัติงาน
ต้องเป็นผู้รอบรู้ในกฎ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
แล้ว ยังต้องท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้รับบริการ และยังมีส่วนร่วมในการร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้น ผู้จัดท าได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
จากการศึกษากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมประชุม และ
การปฏิบัติงานจริงของนักวิชาการศึกษา สามารถสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคได้ดังนี้ 
 
5.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 การด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
นอกจากจะมี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนแล้ว ขั้นตอน
การด าเนินงานมีหลายขั้นตอนและต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหลายส่วนทั้งในระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย จึงจะสามารถด าเนินการทุกขั้นตอนได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานขอ
สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.1  ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

1.1  นักศึกษากรอกข้อมูลแบบค าร้อง 
ที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน และไม่แนบประวัติและ
ผลงานของอาจารย์ที่ ป รึกษาวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ ที่เสนอแต่งตั้ง 

 
1.2 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน 
 
1.3 นักศึกษาบางส่วนขาดความเข้าใจใน 

การส่งแบบค าร้อง โดยกรอกข้อมูลแบบค าร้อง
แล้วสแกนไฟล์แบบค าร้องที่กรอกข้อมูลแล้วส่ง
ทางอีเมล์  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1.4 ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า

วิทยานิ พนธ์ /การค้นคว้ า อิสระร่ วม  ที่ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ใช้ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการนาน เนื่องจากต้องส่งแบบค าร้องที่
เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ (ไป-กลับ) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกลงนามก่อนเสนอแต่งตั้ง 

1.5 นักศึกษาบางส่วนไม่จัดท าข้อตกลงการ
ท า วิ ท ย านิ พ น ธ์ /ก ารค้ น คว้ า อิ ส ระ  (TOR) 
ตามรูปแบบที่หลักสูตรก าหนด ก่อนลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

1.6 นั กศึ กษ าขาดความ เข้ า ใจ ใน กา ร
ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ในระบบ Reg. มหาวิทยาลัย 

2. การสอบประมวลความรู้ หรือ การสอบวัด
คุณสมบัติ 

2.1 นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบค าร้องขอ
สอบประมวลความรู้  หรือ สอบวัดคุณสมบัติ 
ไม่ครบถ้วน 

2.2 นักศึกษา คณะกรรมการสอบ และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
ในการสอบประมวลความรู้  หรือ การสอบวัด
คุณสมบัติ ยังไม่ครบถ้วน 

3. การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

3.1 นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบค าร้อง 
ที่ เกี่ยวข้องกับการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ ไม่ครบถ้วน และไม่แนบประวัติ
และผลงานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ถ้ามี) 

 
3.2 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ที่ขอสอบเค้าโครง

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ไม่สอดคล้องกับ
ชื่อเรื่องที่ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 
โดยไม่ได้ด าเนินการขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ 

 
3.3 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 

เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีความแตกต่างกันทั้งใน
และนอกหลักสูตร 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.4 ระยะเวลาการยื่นแบบค าร้องและส่ง

รูปเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 

 
3 .5  นั กศึ กษ าและอาจารย์ ที่ ป รึ กษ า

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ขาดความเข้าใจ
เรื่ อ ง ร ะ ย ะ เว ล า ใน ก า รด า เนิ น ก า ร แ ก้ ไข
วิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ ตามขั้นตอน
มหาวิทยาลัย 

4. การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 4 .1  นั ก ศึ ก ษ า ด า เนิ น ก า ร ข อ ส อ บ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในระยะเวลาที่
กระชั้นชิดก่อนพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
เนื่ องจากใช้ระยะเวลาการศึกษาครบตามที่
หลักสูตรก าหนด 

 
4 .2  นั กศึ กษ าและอาจารย์ ที่ ป รึ กษ า

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีความเข้าใจ
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระ ยังไม่ครบถ้วน 

 
4.3 นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบค าร้องที่

เกี่ยวข้องกับการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ไม่ครบถ้วน และไม่แนบประวัติและผลงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
4.4 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ที่ ข อสอบ วิท ยานิ พ น ธ์ /ก ารค้ น ค ว้ า อิ ส ระ 
ไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่องที่แต่งตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษา หรือชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ที่เปลี่ยนแปลง
ล่าสุด โดยไม่ได้ด าเนินการขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ์ 

4.5 ระยะเวลาการยื่นแบบค าร้องและ 
ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ไม่เป็นไป
ตามเวลาที่ก าหนด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
4 .6  นั กศึ กษ าและอาจารย์ ที่ ป รึ กษ า

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีความเข้าใจเรื่อง
ระยะเวลาในการด าเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์ /
การค้นคว้าอิสระ ตามขั้นตอนมหาวิทยาลัยยัง 
ไม่ครบถ้วน 

4.7 นักศึกษาจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ / 
การค้ น ค ว้ า อิ ส ระ  ไม่ เป็ น ไป ต าม รู ป แบ บ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

4.8 นักศึกษาไม่ติดตามและด าเนินการ
แก้ไขรูป เล่มวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ 
ที่ได้รับการตรวจจากมหาวิทยาลัยทันที 

5. การส าเร็จการศึกษา 5 .1  นั กศึ กษ าและอาจารย์ ที่ ป รึ กษ า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีความเข้าใจ
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษาของคณะยังไม่ครบถ้วน 

5.2  นักศึกษากรอกข้อมูลแบบค าร้อง 
ที่เกี่ยวข้องในการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา และ
แนบ เอกสารประกอบการขออนุ มั ติ ส า เร็จ
การศึกษาตามเกณ ฑ์ที่ หลั กสู ตรก าหนด ไม่
ครบถ้วน 

5.3 นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลการได้รับอนุมัติ
ส า เร็จการศึ กษาที่ ผ่ านความ เห็ นชอบจาก
มหาวิทยาลัย 

 
5.2  แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
 จากการรวบรวมปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา         
คณะเภสัชศาสตร์ ข้างต้น ผู้จัดท าคู่มือสรุปปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไขพัฒนางาน เพ่ือให้
งานเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องให้ถ่องแท้และละเอียดถี่ถ้วนเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่ และเมื่อเกิดปัญหาต้องน าเสนอข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือพิจารณาหารือแนวทางการ
แก้ไขปัญหาและก าหนดมาตรการ ร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดแนวทางการแก้ไขและพัฒนางานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์   
มีดังนี ้
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ตารางท่ี 5.๒  ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 1 .1  นั ก ศึ ก ษ าก รอก ข้ อ มู ล แ บ บ ค า ร้ อ ง 
ที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน และไม่แนบประวัติและ
ผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ ที่เสนอแต่งตั้ง 
 
 
1.2 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน  
 
 
1.3 นักศึกษาบางส่วนขาดความเข้าใจในการส่ง 
แบบค าร้อง โดยกรอกข้อมูลแบบค าร้องแล้ว 
สแกนไฟล์แบบค าร้องท่ีกรอกข้อมูลแล้วส่งทาง 
อีเมล์  
 
1.4 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้ า อิสระร่ วม  ที่ เป็ นผู้ ท รงคุณ วุฒิ
ภายนอก ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการนาน 
เนื่ องจากต้องส่งแบบค าร้องทางไป -มาทาง
ไปรษณีย์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกลงนามก่อน
เสนอแต่งตั้ง  
 
1.5 นักศึกษาบางส่วนไม่จัดท าข้อตกลงการท า
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ / ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ  (TOR) 
ตามรูปแบบที่หลักสูตรก าหนด ก่อนลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ 
 
1.6 นักศึกษาขาดความเข้าใจในการลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในระบบ 
Reg. มหาวิทยาลัย 

(1) ชี้แจง และให้ค าแนะน าการกรอกแบบค า
ร้องกับนักศึกษา 

(2) จัดท าตัวอย่างการกรอกแบบค าร้องที่
ค รบ ถ้ วน  พ ร้ อ ม ทั้ ง ร ะบุ เอ ก ส ารที่ ใช้ แ น บ
ประกอบการส่งแบบค าร้องเผยแพร่ให้กับนักศึกษา 

 
(1) ประสานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
ของชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 
(1) ชี้แจงขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการส่ง

แบบค าร้องให้กับนักศึกษาก่อนด าเนินการ 
 

 
 

(1) ประสานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระ หลัก เพ่ือพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินการ เพ่ือลดระยะเวลาและอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ต้องลงนามใน
แบบค าร้อง 
 
 

(1) ชี้แจงและแจ้งเตือนขั้นตอนและแนว
ปฏิบัติในการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ให้กับอาจารย์ 
ที่ ป รึ ก ษ าวิ ท ย านิ พ น ธ์ /ก า รค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ 
และนักศึกษา 
 

(1 ) ให้ ค าปรึกษาและค าแนะน าในการ
ลงทะ เบี ยน วิท ยานิ พนธ์ /การค้น คว้ า อิส ระ 
กับนักศึกษา 
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ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 
(2) จัดท าขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชา

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในระบบ Reg. 
มหาวิทยาลัยเผยแพร่ให้กับนักศึกษา 

การสอบประมวลความรู้ หรือ การสอบวัดคุณสมบัติ 
(2 .1 ) นักศึกษากรอกข้อมูล ในแบบค าร้อง 
ขอสอบประมวลความรู้ หรือ สอบวัดคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วน 
 
 
 
(2.2) นักศึกษา คณะกรรมการสอบ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
ในการสอบประมวลความรู้  หรือ การสอบ 
วัดคุณสมบัติ ยังไม่ครบถ้วน 

(1) ชี้แจง และให้ค าแนะน าการกรอกแบบ 
ค าร้องกับนักศกึษา  

(2) จัดท าตัวอย่างการกรอกแบบค าร้องที่
ครบถ้วนเผยแพร่ให้กับนักศึกษา 

 
 

(1) จัดท าขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการสอบ
ประมวลความรู้ หรือ การสอบวัดคุณสมบัติ ให้กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
(3.1) นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบค าร้องที่
เกี่ยวข้องกับการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ ไม่ครบถ้วน และไม่แนบประวัติ
และผลงานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ถ้ามี) 
 
 
 
(3.2) ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ที่ขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ไม่ สอดคล้องกั บชื่ อ เรื่องที่ ขอ เสนอแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา โดยไม่ได้ด าเนินการขอ
เปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ชี้แจง และให้ค าแนะน าการกรอกแบบ 
ค าร้องกับนักศึกษา  

(2) จัดท าตัวอย่างการกรอกแบบค าร้องที่
ค รบ ถ้ วน  พ ร้ อ ม ทั้ ง ร ะบุ เอ ก ส ารที่ ใช้ แ น บ
ประกอบการส่งแบบค าร้องเผยแพร่ให้กับนักศึกษา 
 
 

(1) ประสานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระ เพ่ือยืนยันชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/
ก ารค้ น คว้ า อิ ส ระ  ที่ จ ะ เสน อสอบ เค้ า โครง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หากยืนยันชื่อเรื่อง
ใหม่ให้นักศึกษากรอกแบบค าร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

(2 ) ให้ ค าแนะน าในการเปลี่ ยนชื่ อ เรื่อง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ กรณีด าเนินการขอ
เปลี่ยนหลังสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ชื่อเรื่องที่ขอเปลี่ยนต้องไม่กระทบเนื้อหา
ของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
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ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 
(3 .3) การเสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบ 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีความแตกต่างกันทั้งใน
และนอกหลักสูตร  
 
 
(3 .4) ระยะเวลาการยื่นแบบค าร้องและส่ง
รูปเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
ไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
(3 .5 ) นั ก ศึ ก ษ าแ ล ะ อ าจ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ขาดความเข้าใจ
เรื่ อ ง ร ะย ะ เว ล า ใน ก ารด า เนิ น ก าร แ ก้ ไข
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามขั้นตอน
มหาวิทยาลัย 

(1) เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ พิจารณา
แนวปฏิบัติในการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

(1 ) จั ด ท า ขั้ น ต อ น ห รื อ ป ฏิ ทิ น ใน ก า ร
ด าเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

(2) ติดตามการยื่นแบบค าร้องและส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเวลาที่
ก าหนด 
 

(1) จัดท าขั้นตอนและปฏิทินการด าเนินการ
แก้ ไขวิทยานิ พนธ์ /การค้นคว้ า อิสระ ให้ กั บ
นักศึกษา คณะกรรมการสอบ ในวันสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ 

(2) ติดตามการด าเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดเวลา 

การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
(4.1) นักศึกษาด าเนินการขอสอบวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ในระยะเวลาที่กระชั้นชิดก่อน
พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากใช้
ระยะเวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4 .2 ) นั ก ศึ ก ษ าแ ล ะ อ าจ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีความเข้าใจ

(1) แจ้งเตือนระยะเวลาที่นักศึกษาจะครบ
การศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนดในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ล่วงหน้าอย่างน้อย 
1 ปีการศึกษา เพ่ือร่วมกันพิจารณาและวาง
แผนการด าเนินการ 

 
(2) จัดท าปฏิทินขั้นตอนการด าเนินการสอบ

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยไม่พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา ให้กับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ และประธาน
หลักสูตร 
 

(1) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าขั้นตอนและ 
แนวปฏิบัติในการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
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ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ ยังไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
(4.3) นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบค าร้องที่
เกี่ยวข้องกับการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ไม่ครบถ้วน  และไม่แนบประวัติและ
ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
 
 
(4.4) ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
ที่ ข อสอบ วิท ยานิ พ นธ์ /ก ารค้ น คว้ า อิ ส ระ 
ไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่องที่แต่งตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษา หรือชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ที่เปลี่ยนแปลง
ล่าสุด โดยไม่ได้ด าเนินการขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ์ 
 
 (4.5) ระยะเวลาการยื่นแบบค าร้องและส่ง
รูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ไม่เป็นไป
ตามเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 (4 .6 ) นั ก ศึ ก ษ าแ ล ะอ าจ าร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีความเข้าใจเรื่อง
ระยะเวลาในการด าเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ตามขั้นตอนมหาวิทยาลัยยังไม่
ครบถ้วน 
 
 

อิสระ ให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้องก่อนนักศึกษาจะยื่น 
ขอสอบ 

   (2) จัดท าขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการ
สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เผยแพร่ให้กับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

(1) ชี้แจง และให้ค าแนะน าการกรอกแบบ 
ค าร้องกับนักศึกษา  

(2) จัดท าตัวอย่างการกรอกแบบค าร้องที่
ค รบ ถ้ วน  พ ร้ อ ม ทั้ ง ร ะบุ เอ ก ส ารที่ ใช้ แ น บ
ประกอบการส่งแบบค าร้องเผยแพร่ให้กับนักศึกษา 
 
 

(1) ประสานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือยืนยันชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่
จะเสนอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หาก
ยืนยันชื่อเรื่องใหม่ให้นักศึกษากรอกแบบค าร้องขอ
เปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
 
 

(1 ) จั ด ท า ขั้ น ต อ น ห รื อ ป ฏิ ทิ น ใน ก า ร
ด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

(2) ติดตามการยื่นแบบค าร้องและส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเวลาที่
ก าหนด 
 

(1) จัดท าขั้นตอนและปฏิทินการด าเนินการ
แก้ ไขวิทยานิ พนธ์ /การค้นคว้ า อิสระ ให้ กั บ
นั ก ศึ กษ า คณ ะกรรม การสอบ  ใน วั น สอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

(2) ติดตามการด าเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดเวลา 
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ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 
(4.7) นักศึกษาจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ ไม่เป็นไปตามรูปแบบมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
 
 
 
(4.8) นักศึกษาไม่ติดตามและด าเนินการแก้ไข
รูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับการ
ตรวจจากมหาวิทยาลัยทันที 

(1) ส่งตัวอย่างคู่มือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ตามรูปแบบมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา
ก่อนขอสอบวิทยานิพนธ์ 

(2) จัดอบรมการเขียนรูปเล่มวิทยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ ตามรูปแบบมหาวิทยาลัยให้กับ
นักศึกษาเป็นประจ า 
 

(1) แจ้งขั้นตอนการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/ 
การค้นคว้า อิสระ ให้ กับนักศึกษาในวันสอบ
วิทยานิพนธ์ 

(2) ประสานและติดตามการด าเนินการแก้ไข
รูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

การส าเร็จการศึกษา 
(5 .1 ) นั ก ศึ ก ษ าแ ล ะ อ าจ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีความเข้าใจ
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษาของคณะยังไม่ครบถ้วน 
 
(5 .2 ) นั กศึกษากรอกข้อมูลแบบค าร้องที่
เกี่ยวข้องในการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา และ
แนบเอกสารประกอบการขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ที่ หลักสูตรก าหนดไม่
ครบถ้วน  
 
(5.3) นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลการได้รับอนุมัติ
ส า เร็จการศึกษาที่ ผ่ านความเห็ นชอบจาก
มหาวิทยาลัย 

(1) จัดท าขั้นตอนและปฏิทินการด าเนินการ
ส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา และอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 
 

(1) ชี้แจง และให้ค าแนะน าการกรอกแบบ 
ค าร้องกับนักศึกษา  

(2) จัดท าตัวอย่างการกรอกแบบค าร้อง 
ที่ ค รบถ้ วน  พ ร้อมทั้ งระบุ เอกสารที่ ใช้ แนบ
ประกอบการส่งแบบค าร้องให้กับนักศึกษา 

 
(1) ติดตามและประสานส านักงานบริหาร

บัณฑิตศึกษา เพ่ือขอรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติส าเร็จ
การศึกษา 

(2) แจ้งช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่
ได้รับอนุมัติส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยให้กับ
นักศึกษา 
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5.3 ข้อเสนอแนะ  
 จากการปฏิบัติงานที่มีปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน และประสบการณ์
ของผู้จัดท าคู่มือ ที่ปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มีข้อเสนอแนะ
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 5.3.1 ควรชี้แจงและท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษาล่วงหน้าก่อนการด าเนินการแต่ละขั้นตอน โดยการจัดการประชุมชี้แจงหรือซักซ้อม
ความเข้าใจ หรือการส่งอีเมล์แจ้งเมื่อใกล้ถึงก าหนดการด าเนินงาน  
 5.3.2 ควรจัดท าขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจน แจ้งให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยการจัดท าสรุปขั้นตอนการด าเนินงานใหม่ในรูปแบบ Infographic เผยแพร่ 
ที่เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (www.phar.ubu.ac.th) หรือจัดท าเป็น
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไว้ที่งานบัณฑิตศึกษา/ห้องพักบัณฑิตศึกษา 
 5.3.3 ควรประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยการจัดท าเป็นเอกสารคู่มือ 
หรือไฟล์คู่มือเผยแพร่ที่เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (www.phar.ubu.ac.th)
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว 
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงน้ีสําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลังปริญญาตรี) 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสงู  (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือปริญญาโท)  ระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
“อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ 
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

“อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลกัสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง 
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
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“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล 
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

“อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 ๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มุ่งให้มีความสัมพันธ์

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ  เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ  ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ 
ได้อย่างมีอิสระ  รวมทั้ง  มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  เชื่อมโยง
และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ  ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท  มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง 
และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม  ในขณะที่ระดับปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสามารถ 
ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน 
สังคม  และประเทศ 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ   

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทาง 
ดังนี้ 

ระบบไตรภาค 
 ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   
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เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
หรือ  ๔  หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๕  หน่วยกิตระบบไตรภาค 

ระบบจตุรภาค   
 ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
 โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๒  หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้เวลาทําโครงงาน 

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๕ การค้นคว้าอิสระ  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๖ วิทยานิพนธ์  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘. โครงสร้างหลักสูตร 
 ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้มีจํานวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
 ๘.๒ ปริญญาโท  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 

โดยแบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แผน  คือ 
แผน  ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
 แบบ  ก  ๑  ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 แบบ  ก  ๒  ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
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  แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ 

แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๖  หน่วยกิต 

 ๘.๓ ปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แบบ  โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ

และนักวิชาชีพชั้นสูง  คือ 

  แบบ  ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด

ความรู้ใหม่  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น

ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  ดังนี้ 

แบบ  ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

๔๘  หน่วยกิต 

แบบ  ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

๗๒  หน่วยกิต 

ทั้ งนี้   วิทยานิพนธ์ตามแบบ  ๑.๑  และแบบ  ๑.๒  จะต้องมีมาตรฐาน 

และคุณภาพเดียวกัน 

  แบบ  ๒  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง

และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม  ดังนี้ 

 แบบ  ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

๓๖  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

 แบบ  ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

๔๘  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

ทั้ งนี้   วิทยานิพนธ์ตามแบบ  ๒.๑  และแบบ  ๒.๒  จะต้องมีมาตรฐาน 

และคุณภาพเดียวกัน 

๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 

หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ให้กับนักศึกษา 

ที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิต

ที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ

ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

 อนึ่ง  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของหลักสูตร 

ที่จะเข้าศึกษา 
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๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์ 
๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ   

๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ 
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

 กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท 
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน 
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย 
๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์
ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่  ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ 
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

 กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก 
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๔  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

๑๐.๓ ปริญญาโท   
๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ 
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  แบ่งออกเป็น 
๒  ประเภท  คือ 

 ๑) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ  ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ  
ดังนี้ 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒ ิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง   

 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อยกว่า  ๓  คน  ทั้งนี้  ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

 ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง 
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เรื่อง 

 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

 ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น   

๑๐.๔ ปริญญาเอก 
๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการ 
ที่ไม่ใช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปี
ย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

 กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๔.๓ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 
 ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้   

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง   

 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อยกว่า  ๕  คน  ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการ
ดังนี้ 

 ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง 

 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดขา้งต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร  อนุโลมให้อาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์  ทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้ 

 ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ๑๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงาน

ทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 
รวมได้ไม่เกิน  ๕  คน  ต่อภาคการศึกษา   

กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน  ๑๐  คนต่อภาคการศึกษา   

กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา  หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า  ๑๕  คน 
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

 ๑๑.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน  ๑๕  คน 

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์  ๑  คน  เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ  ๓  คน  แต่ทั้งนี้
รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา 

 ๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  และ/หรืออาจารย์ผูส้อนในหลักสูตรนั้นด้วย  

๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

 ๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
หรือปริญญาโท  หรือเทียบเท่า 

๑๒.๓ ปริญญาโท  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 ๑๒.๔ ปริญญาเอก  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๑๕  หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร  ดังนี้ 

๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
๓  ปีการศึกษา 

๑๓.๒ ปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๕  ปีการศึกษา 
 ๑๓.๓ ปริญญาเอก  ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา  

ไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา 
ไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา 

การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  ให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิต 
ที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียน 
ที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา 

๑๔. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเรียนครบตาม

จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ 
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

๑๔.๒ ปริญญาโท 
๑๔.๒.๑ แผน  ก  แบบ  ก  ๑  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับ 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

๑๔.๒.๒ แผน  ก  แบบ  ก  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร 
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   

 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings)  ดังกล่าว   
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หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

๑๔.๒.๓ แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้  (Comprehensive  Examination)  ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการ 
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหน่ึงของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

๑๔.๓ ปริญญาเอก 
๑๔.๓.๑ แบบ  ๑  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination) 

เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง 

๑๔.๓.๒ แบบ  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
 ๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิต  (Graduate  Diploma)” 

อักษรย่อ  “ป.บัณฑิต  (Grad.  Dip.)”  แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
 ๑๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

(Higher  Graduate  Diploma)”  อักษรย่อ  “ป.บัณฑิตชั้นสูง  (Higher  Grad.  Dip.)”  แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 

๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น 
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์
การกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

(๑) การกํากับมาตรฐาน 
(๒) บัณฑิต 
(๓) นักศึกษา 
(๔) คณาจารย์ 
(๕) หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๑๗. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมิน 
และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อย  ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา 
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเจตนารมณ์ของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  สําหรับเป็นแนวทาง 
การบริหารจัดการ  และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุม 
คร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า  “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘”   

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ี  เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
๔. สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ให้มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น  สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  และกําหนดตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๕. ระบบการจัดการศึกษา  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดให้ใช้ระบบทวิภาค 
เป็นระบบมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  แต่มิได้จํากัดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ระบบ
ทวิภาคในการจัดการศึกษาเพียงระบบเดียว  สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอ่ืนได้เช่นกัน 
อาทิ  ระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น  จะต้องแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน  ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การแบ่งภาคการศึกษา  ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  การคิดหน่วยกิต  รายวิชาภาคทฤษฎี 
และรายวิชาภาคปฏิบัติ  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมาย  รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิตระบบทวิภาค 
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 อนึ่ง  ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาใช้ในการจัดการศึกษาควรเป็น
ระบบมาตรฐานท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๖. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โดยให้ศึกษา

รายวิชาต่าง ๆ  จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง 
การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว  ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่อง 
หรือรายวิชาขั้นสูงอีก  และไม่ควรนํารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็น 
วิชาศึกษาทั่วไป 

๗. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา  เพื่อผลิตบัณฑิต 

ที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  ออกมารับใช้สังคม 
รวมท้ังมุ่งเน้นการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูง 
ให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่   

 สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากว่าปริญญาตรี  (ระดับประกาศนียบัตร  และระดับอนุปริญญา) 
ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษาประเภทอ่ืน  เช่น  วิทยาลัยชุมชน  วิทยาลัยอาชีวศึกษา  เป็นต้น  ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ควรมีเหตุผลความจําเป็นอย่างยิ่ง
ในการเปิดสอนและต้องคํานึงถึงความต้องการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเป็นสําคัญ  รวมทั้งคํานึงถึงความซ้ําซ้อน
ในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วในสถาบันอื่น   

๘. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง) 
 หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว  

ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม  ดังนั้น  จึงจัดไว้ในกลุ่ม
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ๆ
เท่านั้น  เพื่อให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติ 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้  ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับ
สถานประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ  โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา  หรือการฝึกงาน 
ในสถานประกอบการ  และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (ต่อเนื่อง)  ให้รับนักศึกษา 
ที่สําเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเท่านั้น 

ในด้านอาจารย์ผู้สอนจํานวนหนึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาแล้วและหาก
เป็นผู้สอนจากสถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 ๙.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอน 

ทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  นอกจากนั้น  ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดเช่นกัน 
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  ทั้งนี้  อาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกาศใช้  ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
ของอาจารย์ประจํา 

  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ทุกประเภทข้างต้น
ของแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา  โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  เพื่อให้สาธารณชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว  เพื่อประโยชน์ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ 

 ๙.๒ คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  หมายถึง  คุณวุฒิที่ กําหนดไว้ใน
มาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว  หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา  หรือประกาศ
มาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้กําหนดเรื่องนี้ไว้  ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ  ISCED 
(International  Standard  Classification  of  Education) 

 ๙.๓ คุณสมบัติด้านตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอน  ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ของหลักสูตรกลุ่มวิชาการ  และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ควรเป็นตําแหน่งทางวิชาการที่ได้
จากการประเมินผลงานที่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มหลักสูตรนั้น ๆ   

  กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ 
หลังสําเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้  แต่ทั้งนี้หากจะทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน 
ในระดับปริญญาเอก  หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ต้องมีผลงานทาง
วิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย  ๑  ชิ้น  ภายใน  ๒  ปี  หรือ  ๒  ชิ้น  ภายใน  ๔  ปี  หรือ 
๓  ชิ้น  ภายใน  ๕  ปี   

 ๙.๔ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นปฏิบัติการ  คําว่า  “ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ” 
หมายถึง  การทํางานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์ 
กับสถานประกอบการ  หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี  หรือผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว   

 ๙.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจํา  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์หรือมีตําแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ  จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้ 
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามที่กําหนดในแต่ละระดับปริญญา 
โดยให้พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

 ๙.๖ สําหรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้สอบการค้นคว้าอิสระ 
ในระดับปริญญาโท  ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์   
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๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่น 
ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

 ๑๐.๑ การตกลงร่วมผลิต  หมายถึง  การทําข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทาง 
การระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  โดยผ่านความเห็นชอบ 
ของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกนั้น ๆ   

องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศท่ีได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษาของประเทศน้ัน  หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การมหาชน  หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเท่านั้น   

หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ให้เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วม
ผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว 

 ๑๐.๒ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว  บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถ 
ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําและอาจารย์ประจําหลักสูตรได้   

ทั้งนี้   เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
บุคลากรที่มาจากองค์กรท่ีมีความร่วมมือนั้นสามารถทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 
แต่ต้องไม่เกิน  ๒  คน   

บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือเพื่อทําหน้าที่อาจารย์ประจํา  อาจารย์
ประจําหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับนั้น ๆ  และต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล
ให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น ๆ 
ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

ให้นับรวมจํานวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาด้วย  ทั้งนี้  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ต้องจัดสรรเวลาให้คําปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม 

๑๒. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน  หรือการซ้ําซ้อนกับงานของผู้อื่น  
หรือการจ้างทํารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์  โดยใช้ระบบท่ีทันสมัย  เช่น  ผ่านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

 หากพบว่ามีการคัดลอก  การซํ้าซ้อนกับงานของผู้อื่น  หรือมีการจ้างทํารายงาน 
การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์  ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระ 
หรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น 
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หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

๑๓. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ  และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม  (Proceedings)  โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม  หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย  ศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
ในสาขานั้น ๆ  จากนอกสถาบันเจ้าภาพ  อย่างน้อยร้อยละ  ๒๕  โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ันด้วย  และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย  ๓  หน่วยงาน 
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๕ 

๑๔. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  (แบบ  ๑) 
 การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  (แบบ  ๑)  ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธ์

อย่างเดียว  ให้สถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 ๑๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  และเป็นผลงานที่ชี้ชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุน
การวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอนได ้

 ๑๔.๒ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีหลักสูตรที่ดี  มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เชื่อถือได้  และมีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

๑๔.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ  และสนับสนุน

งานวิจัยของผู้เรียน 

๑๔.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน 

 ๑๔.๕ สถาบันที่จะเปิดสอนควรพร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ 

๑๕. การศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 ๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  มิใช่ส่วนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาโท 

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  ให้เข้าศึกษา 

ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ทั้งนี้  ในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหน่วยกิต 

ได้ไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

 ๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเอก  

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หากต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

ให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา 

๑๕.๓ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา  ๖  ปี  หรือเทียบเท่า

ปริญญาโท  สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน 

159



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  ให้แสดงรายละเอียด

เก่ียวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา  ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  ทั้งนี้  เพื่อมิให้เกิดปัญหาเม่ือนําไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ 

๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 
 สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  แต่สภาสถาบันสามารถกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานหรือกําหนดแนวปฏิบัติที่เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ได้  ทั้งนี้  เพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน   

 ในกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนด  ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเข้าติดตามตรวจสอบและเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา 
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  พ.ศ. 2550 

 
เพื่อให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ มี

ความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ. 2548 และ 
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2548  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา  15 (1) (2) (6)   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ .ศ . 2533  สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  จึงออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 
หมวดที่  1 
บทท่ัวไป 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2550” 
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ นับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 รวมถึงระเบียบ 

ค าสั่ง ประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้   
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 “อธิการบด”ี หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

“คณะ” หมายถึง   คณะ  วิทยาลัย หรือหนว่ยงานที่เทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มี
การจดัการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณบด”ี หมายถึง  คณบดีของคณะ  วิทยาลัย  หรือหัวหน้าหนว่ยงานทีเ่ทียบเท่าคณะของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบณัฑติศึกษา  

“สาขาวิชา” หมายถึง  สาขาวิชาของหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา  
“คณะกรรมการบริหารหลักสตูร”  หมายถึง คณะกรรมการที่ไดร้ับการเสนอช่ือจากคณบดีและไดร้ับการ

แต่งตั้งจากอธิการบดี โดยองค์ประกอบและบทบาทหน้าท่ีให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลยั 

“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ”  หมายถึง   คณะกรรมการบัณฑติศึกษาของแต่ละคณะซึ่งได้รับ
การเสนอช่ือจากคณบดีและไดร้ับการแต่งตั้งจากอธิการบดี  โดยองค์ประกอบและ
บทบาทหน้าท่ีให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  คณะกรรมการบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี  โดยองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

“อาจารย์ระดับบณัฑิตศึกษา”  หมายถึง  ผู้ท าหน้าที่สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา และควบคุมการศึกษาใน
ระดับบณัฑติศึกษา   
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“อาจารย์ประจ า” หมายถึง  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยท าสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ท่ีมีหน้าที่หลักทางด้านการสอน การวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตาม
ภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจ าผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และหรือการค้นคว้าอิสระ   อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และหรือการค้นคว้า
อิสระ หรืออาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์ที่ก าหนด   ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น    

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร”  หมายถึง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบใน
การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผล
หลักสูตร และหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

“อาจารย์ผู้สอน” หมายถึง อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่ท าหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อใน
แต่ละรายวิชา 

“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

“อาจารย์ร่วมสอน”  หมายถึง  อาจารย์สังกัดคณะอื่น หรือสถาบันหรือส านักอื่นในมหาวิทยาลัย ที่ได้รับ
มอบหมายให้สอนในหลักสูตร 

“อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป” หมายถึง  อาจารย์ประจ าที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและการจัด
แผนการเรียนของนักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก”  หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ท าหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการ เรียนรู้ เพื่อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง  
การให้ค าแนะน า และควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม”  หมายถึง อาจารย์ประจ า หรือ อาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะ ที่ท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้ง
ช่วยเหลือให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษา 

“ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่ มีความรู้คว ามเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวง
หรือวงการวิชาชีพนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส านักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ”   หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี   ซึ่งอาจเป็น 
ผู้ที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิ หรือต าแหน่งทางวิชาการ แต่มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงาน
หรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ  

  “นักศึกษา”   หมายถึง นักศึกษาระดับบณัฑติศกึษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
“นักศึกษาต่างชาติ”  หมายถึง นักศึกษาผู้ซึ่งไม่ถือสัญชาตไิทย และเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคบันี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดมีี
อ านาจวินิจฉัยสั่งการให้ปฏิบัตติามที่เห็นสมควร และค าสั่งของอธิการบดีถือเป็นท่ีสิ้นสุดและใหม้ีอ านาจ
ก าหนดรายละเอียดวิธีปฏบิัติซึ่งไมข่ัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  

 
หมวดที่  2 

ระบบการจัดการศึกษา 
ข้อ 6  ระบบการจัดการศึกษา  ให้ใช้ระบบทวิภาคเป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษา (หนึ่งปีการศึกษา แบ่ง

ออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ และหนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
ส่วนภาคการศึกษาฤดรู้อนอาจจัดได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร โดยให้ก าหนดระยะเวลาและ
จ านวนหน่วยกิตมสีัดส่วนเทียบเคยีงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ) 

ในกรณีที่หลักสูตรใดไมเ่หมาะกับการใช้ระบบทวิภาค ให้ใช้ระบบการจัดการศึกษาระบบอ่ืนได้โดย
ต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค
ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

ข้อ 7 การคิดหน่วยกติส าหรับระบบทวิภาค เป็นดังน้ี  
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปญัหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ ใช้เวลาการศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  45 ช่ัวโมง               

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิต 
  

หมวดที่ 3 
หลักสูตร 

ข้อ 8 หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา มีดังนี้   
8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  เป็นหลักสูตรซึ่งเน้นการพัฒนา

นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะ  เพื่อให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน   

8.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต   เป็นหลักสูตรซึ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ  รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ  เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่าง
ต่อเนื่อง  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   

ข้อ 9 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
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9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย
แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผนคือ 
แผน ก   เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 

แบบ ก 1  ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต และหลักสูตรอาจก าหนดให้ศึกษา 
รายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรก าหนด 

แบบ ก 2  ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า           
12 หน่วยกิต 

แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน  6  หน่วยกิต  
 ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ให้นักศึกษาเลือก
ศึกษาไว้ด้วย 

9.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต      
ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มี

จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต  
ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจ านวน

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต    
แบ่งการศึกษาเป็น   2  แบบ คือ 

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกดิองค์ความรู้ใหม ่หลักสูตร
อาจก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่ต้องมผีลสัมฤทธ์ิตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร

บัณฑิต ช้ันสูง จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบตัรบัณฑติ

จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกติ 
ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

แบบ 2  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี ้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูง  จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต  และศึกษา
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิต จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา
อีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
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ข้อ 10 ประเภทของหลักสูตร แบ่งออกเปน็ 3 ประเภทคือ 
10.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ภาษาไทยในการเรียนการ

สอนรวมทั้ งการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิ สระ  และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ ใช้
ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอนด้วยก็ได้ 

10.2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อในการจัดเรียนการสอนทั้งหลักสูตร รวมทั้งการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

10.3 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่ง ที่มีนักศึกษา
ต่างชาติเข้ามาศึกษา และมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ   

หลักสูตรตามข้อ 10.1, 10.2 และ 10.3 อาจเป็นหลักสูตรร่วมสถาบัน ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอ่ืน ทั้งภายในหรือภายนอก
ประเทศ   

ข้อ 11 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลกัสูตรที่จดัแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เป็นดังนี ้
11.1   ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
11.2   ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน  5  ปีการศึกษา 
11.3  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญา

มหาบัณฑิตไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
11.4 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย อธิการบดีสามารถขยายระยะเวลาการศึกษาให้แก่นักศึกษา ได้ครั้งละ       

1 ภาคการศึกษาปกติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย   
11.5  การนับเวลา ให้นับต่อเนื่องกันตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเปน็นักศึกษา 

 
หมวดที่  4 

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
ข้อ 12 การแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละประเภทรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ ให้เป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ 13 จ านวนและคณุสมบัติอาจารยร์ะดบับัณฑิตศึกษา 

ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จ านวนไม่น้อยกว่า  
5 คน  ประกอบด้วย  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า  3  คน  และที่เหลือต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้น  และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา
เดียวกัน  และมหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรพหุวิทยาการ โดยต้องเป็นหลักสูตร
ที่ตรงและสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้วได้อีกหนึ่งหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสตูรต้องมีคุณสมบัตดิังนี้ 
13.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต     

13.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน   

13.1.2 อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
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สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ     
การท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

13.1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
13.1.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า  หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ในการ
วิจัยที่มิใช่ส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

13.1.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ของหน่วยงาน
ระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ  หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและต้องมีประสบการณ์ ในการท าวิจัยที่มิ ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจ าใน
มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้  ส่วนผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจเป็นบุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยหรือเป็นบุคคลภายนอก โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
13.1.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า      
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจแต่งตั้งผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์สอบ
วิทยานิพนธ์แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ได้  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

13.1.5 อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ   ที่มีคุณวุฒิ
ปริญ ญ าเอกหรือ เที ยบ เท่ า หรือ เป็ นผู้ ด ารงต าแห น่ งท างวิชาการไม่ ต่ ากว่ า               
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ผู้สอบ
การค้นคว้าอิสระได้  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย 

13.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
13.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน   

13.2.2 อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
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หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

13.2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
13.2.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า  หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ในการ
วิจัยที่มิใช่ส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

13.2.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ของหน่วยงาน
ระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน  และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่เป็น
บุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้   
ส่วนผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น
บุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยหรือเป็นบุคคลภายนอก  โดยคณะพิจารณา
เสนอช่ือขอแต่งตั้ง  และต้องผ่านคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และต้องแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

13.2.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการ
ท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจแต่งตั้งผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์สอบ
วิทยานิพนธ์แทนผู้ทรงคุณวุฒิได้  โดยคณะพิจารณาเสนอช่ือขอแต่งตั้ง  และต้องผ่าน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

13.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  จ านวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้อนุโลมตาม
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้อนุโลมตามหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ข้อ 14 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระ 
14.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา

มหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มี
ศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 10 คน 
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14.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตได้ไม่เกิน 15 คน   

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน  ทั้งนี้ให้นับ
รวมนักศึกษาท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียว 

 
หมวดที่  5 

การรับเข้าศึกษา 
ข้อ 15 คุณสมบัติของผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา 

15.1 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง ตามที่
หลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

15.2 หลักสตูรปริญญามหาบณัฑติ 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน       
ให้การรับรอง ตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนด 

15.3 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง 
ผู้ เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจา ก

สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
ให้การรับรอง  และมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

15.4 หลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑติ 
15.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูงตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  หรือ 

15.4.2 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดี
มากและมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ก าหนด 

ข้อ 16 การรับสมัคร  
 ใบสมัคร  ระยะเวลาสมัคร  หลักฐานและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 17 วิธีรับเข้าศึกษา 

17.1 การพิจารณารับเข้าศึกษาอาจกระท าได้โดยการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก หรือโดยวิธีอื่นใด  
ที่คณะเห็นสมควรและมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  
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17.2 คณะกรรมการประจ าคณะอาจให้ความเห็นชอบในการรับผู้มีพื้นความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาบัณฑิต และ
มีคุณสมบัติตามข้อ 15 เข้าศึกษาหรือวิจัย แต่มิใช่การศึกษาเพื่อรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ท้ังนี้หลักเกณฑ์และวิธีการรับเข้าให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

17.3 การรับนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ข้อ 18 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษา 

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะต้องไปรายงานตัวเพื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา  ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ 

ผู้ที่มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเพื่อเป็นนักศึกษา  จะต้องมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ครบถ้วนตาม ข้อ 15 และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

ข้อ 19 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ 
19.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา หรือ

รับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือ
ครบเง่ือนไขของแต่ละสาขาวิชาทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาปกติ จึงจะได้รับเข้าเป็น
นักศึกษาโดยสมบูรณ์ตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

19.2 นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา โดยไม่ขอรับปริญญาหรือ        
ประกาศนียบัตร การด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
หมวดที่  6 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 
ข้อ 20  การลงทะเบียนวิชาเรียน 

20.1 การลงทะเบียนวิชาเรียน  การขอเพิ่มและถอนรายวิชาต้องได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษา ก าหนดเวลาในการลงทะเบียน การขอเพิ่มและถอนรายวิชาและอัตราค่าธรรมเนียม  
การลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย   หากด าเนินการหลังระยะเวลา 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

20.2 การลงทะเบียนวิชาเรียน แบ่งออกเป็น  3  ประเภท คือ  
20.2.1 การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
20.2.2 การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non-Credit) 
20.2.3 การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit) 

20.3 ภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน           
15 หน่วยกิต  ภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต       
การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยกว่าที่ก าหนดจะท าได้กรณีที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์        
ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรเป็นผู้อนุมัติ 

20.4 นักศึกษาไม่สามารถจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ าเพื่อคิดค่าคะแนน ในวิชาที่เคยลงทะเบียน และ
ได้ผลการเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B  ขึ้นไป 

20.5 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ลาพัก
การศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในภาคการศึกษานั้นตามระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย
ก าหนด  
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20.6 นักศึกษาสามารถจะลงทะเบียนวิชาเรียนที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียน หรือเทียบเท่าในสถาบันอื่น 
เพื่อนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

ข้อ 21 การเปลีย่นวิชาเอก  สาขาวิชา  และแผนการศึกษา 
21.1 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนวิชาเอกและสาขาวิชาได้  เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้ว          

ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต   วิชาที่จะโอนได้ต้องได้ระดับคะแนน B ขึ้นไป  หรือ S จ านวนหน่วยกิต
ที่โอนจะต้อง ไม่เกิน  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตรวมในหลักสูตรที่รับโอน และหน่วยกิตท่ีโอนให้
น ามาคิดค่าคะแนนสะสมด้วย  ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

21.2 การเปลี่ยนสาขาวิชา   จะกระท าได้ต่อเมื่อมีที่ว่างส าหรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ขอศึกษานั้น ทั้งนี้
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่จะศึกษา  คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

21.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ข้อ 22 การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกติ 

22.1 นักศึกษาสามารถขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือ
สถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้
ให้การรับรองในรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนน B ขึ้นไป หรือ S หรือเทียบเท่า ซึ่งได้ศึกษามาแล้ว  
ไม่เกิน 5 ปี นับจากภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ   

22.2 จ านวนหน่วยกิตที่จะขอโอนจะต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตรวมในหลักสูตรที่รับโอน
และต้องใช้เวลาในการศึกษาในหลักสูตรที่รับโอนอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ  

22.3 หน่วยกิตท่ีโอนจะไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม  
22.4 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชา

เดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะ
เข้าศึกษา 

ข้อ 23 การเปลีย่นระดับการศึกษาภายในมหาวิทยาลยั 
นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ ากว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่

สูงกว่า หรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาใน
หลักสูตรระดับท่ีต่ ากว่าได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

 
หมวดที่ 7 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
ข้อ 24 ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ จัดให้มีการประเมินผลการศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ    

1 ครั้ง 
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ข้อ 25 การประเมินผลรายวิชาให้ก าหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ซึ่งมคีวามหมาย และค่าคะแนน ดังนี้  
 ล าดับขั้น (Grade)  ค่าคะแนน (Grade Point)  ความหมาย          
  A   4.0   ดีเยี่ยม (Excellent) 
   B+   3.5   ดีมาก (Very Good) 
  B   3.0   ดี (Good)  
  C+   2.5   ค่อนข้างดี (Above Average)  
  C   2.0   พอใช้ (Average)  
  D+   1.5   อ่อน (Below Average)  
  D   1.0   อ่อนมาก (Poor)  
  F          0   ตก (Fail)  
ข้อ 26 ในบางกรณีหลักสูตรอาจก าหนดไว้เป็นสัญลักษณ์อื่น  ซึ่งอักษรดังกล่าวไมม่ีคะแนน และหน่วยกติที่

ลงทะเบียนไม่น าไปคิดคะแนนเฉลีย่ (G.P.A.)  
26.1 สัญลักษณ์และความหมายมีดังนี้  
 

สัญลักษณ ์     ความหมาย  
    I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)   
    S   ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory)  
    U ผลการศึกษายังไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
    Au การลงทะเบยีนเพื่อร่วมฟัง (Audit) 
    W ถอนวิชาเรียนแล้ว  (Withdrawn)   และใหส้ าหรับรายวิชาที่ได้รับ

อนุมัติใหเ้พิกถอน 
      N   ยังไม่ส่งผลการเรยีน (Grade  not  reported)  

      EXE   ได้รับการยกเว้นไมต่้องเรียนรายวชิา (Exempted) 
      T   รับโอน (Transferred) 

26.2 การใช้สัญลักษณ์ 
I   ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีค่าคะแนนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี ้

(1)  นักศึกษายังปฏิบัติงานไม่ครบเกณฑต์ามที่ผูส้อนก าหนด  หรือ 
(2)  นักศึกษา ไม่สามารถเข้าสอบโดยเหตุสดุวิสัย   

ทั้งนี้ต้องมีเหตุผลและหลักฐานโดยไดร้ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ   

โดยนักศึกษาต้องด าเนินการแก ้ I  ภายใน  60  วัน หาก
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้อ านาจคณบดีอนุมตัิโดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการขยายเวลาแก้ I ภายในภาค
การศึกษาถัดไป เมื่อพ้นก าหนดแลว้ยังแก ้I ไม่แล้วเสร็จให้เปลี่ยน I 
เป็น F 

S ใช้ส าหรับรายวิชาที่ ไม่คิดค่าคะแนน (Non-Credit) รวมทั้งวิชาร่วมฟัง (Audit)         
ที่นักศึกษาเข้าเรียนครบร้อยละ 80 ของเวลาการศึกษา และใช้ในการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งมีผลเป็นที่พอใจ 
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  U ใช้ส าหรับรายวิชาที่ ไม่คิดค่าคะแนน (Non-Credit) รวมทั้งวิชาร่วมฟัง (Audit)           
ที่นักศึกษาเข้าเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ของเวลาการศึกษา    

  W ใช้ส าหรับรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เพิกถอน หรือใช้ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติ      
ให้ลาพักการศึกษา หรือใช้ในกรณีที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  

ข้อ 27 การสอบมี   5 ประเภท  คื อ  การสอบรายวิชา การสอบประมวลความรู้  (Comprehensive 
Examination)   การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ การสอบภาษาต่างประเทศ 
27.1 การสอบรายวิชาเป็นการสอบของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  ซึ่งวิธีการสอบหรือประเมินผลให้

เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด   
27.2 การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบ (เฉพาะนักศึกษา

ระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข)  โดยให้มีคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้ด าเนินการสอบ  การสอบประมวลความรู้
จะกระท าได้เมื่อนักศึกษาสอบผ่านรายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด  และคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
รายวิชาที่ก าหนดต้องไม่ต่ ากว่า 3.00 

27.3 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่าหรือทั้งสองแบบในสาขา
วิชาเอก  และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  โดยให้มี
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเป็นผู้พิจารณา
แต่งตั้งให้เป็นผู้ด าเนินการสอบ      

ทั้งนี้คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะก าหนด 

27.4 การสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบปากเปล่า เพื่อทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา  ให้คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ด าเนินการสอบ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการสอบ 

27.5 การสอบภาษาต่างประเทศ  ส าหรบันักศึกษาในหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติให้เป็นไปตาม      
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลัยก าหนด 

ข้อ 28 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบวิทยานิพนธ์ และการสอบ       
การค้นคว้าอิสระ  
28.1 การสอบประมวลความรอบรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ ประเมินผล โดยใช้ค าว่า “สอบผ่าน” หรือ 

“Pass” เมื่อการวัดผลเป็นที่พอใจ และใช้ค าว่า  “สอบไม่ผ่าน” หรือ “Fail” เมื่อการวัดผล        
ไม่เป็นท่ีพอใจการสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

28.2 การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระ  ก าหนดการประเมินผลเป็น 4 ระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent)  หมายความว่า ผลการประเมินข้ันดเียี่ยม  
ด ี(Good)   หมายความว่า ผลการประเมินข้ันดี  
สอบผ่าน (Pass)  หมายความว่า ผลการประเมินข้ันผ่าน 
สอบไมผ่่าน (Fail)  หมายความว่า ผลการประเมินข้ันตก  
การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน  2  ครั้ง 
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ข้อ 29 นักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนนต่ ากว่า  B  ในรายวิชาในหมวดบังคับ  หรือวิชาเอก  หรือวิชาเฉพาะที่หลักสูตร
ก าหนด  ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ า  

ข้อ 30 วิธีการปฏิบัติในการสอบและการคุมสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการสอบ 
ข้อ 31 การนับหน่วยกิตสะสม ให้ปฏิบตัิดงันี้  

31.1 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้นับหน่วยกิตของทุกรายวิชา ในหลักสูตร
ที่ได้ไม่ต่ ากว่า C หรือ S  ยกเว้นรายวิชาเอกหรือวิชาบังคับให้นับหน่วยกิตของวิชาที่ได้ไม่ต่ ากว่า B 

31.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตของวิชานั้น
สะสมเพียงครั้งเดียว 

ข้อ 32 การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้ค านวณจากทุกรายวิชาท่ีมคี่า
คะแนน ดังนี้  
32.1 คะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอา

ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าคะแนนของสัญลักษณ์ที่นักศึกษาได้ในแต่ละรายวิชา เป็นตัว
ตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น 

32.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาค
การศึกษาที่มีการคิดค านวณ  โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าคะแนน
สัญลักษณ์ที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิต
สะสม  ทั้งนี้รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ า ตามข้อ 32 ให้น าค่าคะแนนสุดท้ายที่ได้รับในรายวิชา 
นั้น ๆ มาใช้ในการค านวณและคิดจ านวนหน่วยกิตเพียงครั้งเดียว  การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมในต าแหน่งที่สามขึ้นหากมีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป 

 
หมวดที่  8 

การท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ข้อ 33 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระกระท าได้ เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่แต่ละ

หลักสูตรก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ทั้งนี้
หลักเกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย     

ข้อ 34 การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้อีกตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อก าหนดของคณะ โดยเสนอผ่านมหาวิทยาลัยในการแต่งตั้ง 
ข้อ 35 การจัดท าและการน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

และปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ จึงจะ

ด าเนินการจัดท าเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้  
ข้อ 36 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

36.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องกระท าใน           
ทุกภาคการศึกษา 

36.2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่
ได้รับการประเมินให้ได้สญัลกัษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น  แต่ทั้งนี้ต้อง
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ไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จ านวนหน่วยกิต
ที่ได้ในภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็น S เท่ากับ 0 หน่วย (ศูนย์หน่วย) และให้รายงานผลการ
ประเมินต่อกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะ 

36.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว ได้รับการประเมินผลความก้าวหน้า
เป็น  S เท่ากับ 0  หน่วย (ศูนย์หน่วย) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหาสาเหตุ และ
แนวทางแก้ไขโดยอาจให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  หรืออ่ืนๆ แล้วแต่กรณี 
และประธานหลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดีเพื่อหาข้อยุติ 

ข้อ 37 เมื่อได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ
ของเนื้อหา ให้คณะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระใหม่ 
และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวนหน่วยกิตจากหัวข้อเดิมที่สามารถน าไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้อง
ไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้นับจ านวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิตท่ีผ่านได้
สัญลักษณ์ S  ซึ่งสามารถน ามานับเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งให้คณะแจ้งหน่วยกิตที่ได้ S มายังมหาวิทยาลัย 
ภายในภาคการศึกษานั้น   

ข้อ 38 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
38.1 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องด าเนินการภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ครบหรือภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากได้สัญลักษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  

ในกรณีที่ไม่สามารถมาท าการสอบได้ภายใน 1 ภาคการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันควรและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ ให้ถือว่าการสอบครั้งท่ี 1 ไม่ผ่าน 

38.2 การสอบวิทยานิพนธ์ 
38.2.1 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 1 คน  อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ท้ังนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยได้ โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

38.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการน าเสนอและตอบค าถามของผู้เข้า
สอบได้ และคณะวิชาต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน   

โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอ านาจ หน้าที่ ในการควบคุมให้
ด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

38.2.3 กระบวนการสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบ
ออกไป   ในกรณีที่จ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้  โดยให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
กรรมการแทนหรือเพิ่มและก าหนดวันสอบใหม่  
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38.2.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผลให้นับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็น 1 เสียง อาจารย์ประจ าเป็น       
1 เสียง และผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจ านวน
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

38.3 การสอบการค้นคว้าอิสระ  
38.3.1 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์

ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 2 คน และอาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก ท้ังนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยได้  โดย
ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

38.3.2 กระบวนการสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย         
อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 คน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบ
ออกไปในกรณีที่จ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้  โดยให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
กรรมการแทนหรือเพิ่มและก าหนดวันสอบใหม่  

38.3.3 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผลให้นับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็น 1 เสียง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
อาจารย์ประจ าที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้นับเป็น 2 เสียง และให้ถือผลการประเมิน
ตามมติกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ข้อ 39 ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นลายลักษณ์
อักษรแก่คณบดีภายใน 3 วันท าการถัดจากวันสอบ และแจ้งผลให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน 15 วัน โดย 
39.1 ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไข พร้อมทั้งมีการ

อธิบาย ช้ีแจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ท้ังนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบ
ให้ความเห็นชอบภายใน 60 วัน นับจากวันสอบ หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนด
ดังกล่าวให้ถือว่าผลการสอบครั้งนั้นไม่ผ่าน  และให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อ
คณบดีและมหาวิทยาลัย 

39.2 กรณีสอบไม่ผ่าน  คณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดยบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรรายงานต่อคณบดี 

ข้อ 40 หากนักศึกษาขาดสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการ
สอบครั้งนั้น 

ข้อ 41 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระครั้ งแรกไม่ผ่าน มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที่  2 ภายในเวลาที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะก าหนด การขอสอบทั้ง 2 ครั้ง ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าลงทะเบียนสอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด    

ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินการตามก าหนดข้างต้น โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 

ข้อ 42 รูปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
42.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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42.2 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบรูณต์ามจ านวน ลักษณะ และ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด  

42.3 ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระ รวมถึงสิทธิประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจยั 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีเกิดจากวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระ  
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 
หมวดที่  9 

การส าเรจ็การศึกษา 
ข้อ 43 การส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัตติ่อไปนี ้
43.1 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ และประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

43.1.1 สอบไดจ้ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
43.1.2 ได้คะแนนเฉลีย่สะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00 
43.1.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสตูรก าหนด 

43.2 หลักสตูรปริญญามหาบณัฑติ 
43.2.1 แผน ก  แบบ ก 1  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  

โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) พร้อมส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่
หลักสูตรก าหนด 

43.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) พร้อมส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  และมีคุณสมบัติอื่นๆ 
ตามที่หลักสูตรก าหนด 

43.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้และการค้นคว้าอิสระ พร้อมส่งรูปเล่ม          
การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์  และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

43.3 หลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑติ 
43.3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาตา่งประเทศ ตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 
43.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
43.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปลา่ขั้นสดุท้าย โดยคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
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สิ่ งพิ ม พ์ ท างวิ ช าก ารที่ มี ก รรมการภ ายน อกร่ วมก ลั่ น ก รอ ง (Peer Review)  
ก่อนการตีพิมพ์  และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น พร้อมส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
ฉบับสมบูรณ์และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด   

43.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 พร้อมทั้ งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) 
ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น พร้อมส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด   

การยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการนั้น จะต้องมีหลักฐานการตอบ
รับที่ระบุช่ือวารสาร ฉบับที่พิมพ์ ช่วงวันเดือนและปีที่พิมพ์ จากบรรณาธิการวารสารตามเกณฑ์มาตรฐานสากล   
 โดยต้องส่งเอกสารที่ได้รับ การตีพิมพ์ให้มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักฐาน ภายใน 3 เดือนหลังจากวันตีพิมพ์  
ข้อ 44 ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรซึ่งก าหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหน่ึงของเงื่อนไขใน

การส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาได้ด าเนินการจนผ่านเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว     
แต่อยู่ในระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรก าหนด  นักศึกษา
สามารถยื่นค าร้องขอขยายเวลาการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย หากไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยเหตุใดๆ ต้องเสนอสภาพิจารณา 

ข้อ 45 การขออนุมัติปริญญา 
45.1 นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอ

ส าเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  ตามก าหนดในประกาศของมหาวิทยาลัย 
45.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 
48.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 43 และหรือข้อ 44 
48.2.2 ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
48.2.3 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างด าเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

45.3 การเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยที่วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าคณะมีมติ
รับรองการส าเร็จการศึกษา     

 
ข้อ 46 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 47 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาหนึ่งผู้ใดไปแล้วตามกรณีดังต่อไปนี้ 
47.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หรือผู้ส าเร็จ

การศึกษา ของหลักสูตรที่ตนได้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ 15 หรือข้อ 43 หรือข้อ 44 แห่ง
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ข้อบังคับนี้    การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น 

47.2 วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ลอกเลียนงานผู้อื่น หรือมิได้กระท าด้วย
ตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น 

47.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระท าการอันเป็นที่เสื่อมเสียร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรือต่อศักดิ์ศรี     
แห่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนได้รับ  การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ 
ให้มีผลตั้งแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 

หมวดที่  10 
สถานภาพของนักศึกษา 

ข้อ 48 การลาพกัการศึกษา และการลาออกของนักศึกษา 
48.1 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศกึษาหรือลาออกต้องยื่นค าร้องต่อคณะ โดยผา่นการพิจารณาของ

อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสตูร และคณบดี แล้วเสนอต่อมหาวทิยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
48.2 การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ สองเป็นต้นไปและลาพักได้ไม่เกิน 

2 ภาคการศึกษาปกติตลอดหลักสูตร  ยกเว้นกรณีสุดวิสัยให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
48.3 นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย หลังจากท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
ข้อ 49 การพ้นจากการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี ้

49.1 ตาย 
49.2 ลาออก 
49.3 ส าเรจ็การศึกษา 
49.4 ไม่ส่งเอกสารลงทะเบียนเรียน และ/หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 

หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพนักศึกษา ในทุกภาคการศึกษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

49.5 เป็นนักศึกษาทดลองและไม่ผ่านการประเมินผลหรือเง่ือนไขของสาขาวิชาภายใน 1 ภาคการศึกษา
ปกติ 

49.6 เรียนได้จ านวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหนึ่ง จากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนใน
หลักสูตรและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 

49.7 เรียนได้จ านวนหน่วยกติเกินก่ึงหนึง่ จากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนในหลักสูตร
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75 

49.8 ใช้เวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษา  
ตามข้อ 11.4 และ 44 

49.9 สอบประมวลความรู้  สอบวัดคุณสมบัติ  สอบวิทยานิพนธ์  หรือสอบการค้นคว้าอิสระครั้งที่สอง 
ไม่ผ่าน 

49.10 ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากความประพฤติไม่เหมาะสม 
49.11 อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 50 การขอคืนสถานภาพนักศึกษา 
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 49.2 และ ข้อ 49.4 เป็นผู้มีสิทธิ์ขอคืน

สถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ โดยต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการคืนสถานภาพให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย    

ทั้งนี้เมื่อได้รับการคืนสถานภาพแล้ว ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินระยะเวลา 
ที่ก าหนดในหลักสูตร 

หมวดที่ 11 
การประกันคุณภาพการศกึษา 

ข้อ 51 การจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
51.1 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  เป็นผู้รักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 
51.2 งานบริหารบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ส่วนคณะและภาควิชามีหน้าท่ีจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
ข้อ 52 ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะนั้นๆ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 53 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
ให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และจัดท ารายงานตามแนวทางการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้อย่างน้อยแต่ละหลักสูตรต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองปีละ 
หนึ่งครั้ง ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณบดีต้นสังกัดหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  
พร้อมส่งส าเนาให้งานบริหารบัณฑิตศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด  และทุกหลักสูตรต้องมีการปรับปรุงเมื่อเปิด  
การเรียนการสอนแล้วทุก 5 ปี    

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 54 ส าหรับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 ให้ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2550 
ส่วนนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2549 ให้ใช้ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนดใน
หลักสูตร (ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  
2541 หรือตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  ในกรณีที่หลักสูตรก าหนด) 

ข้อ 55 การใดมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้น าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาและแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษามาบังคับใช้โดย
อนุโลม 

ประกาศ  ณ วันที่  28  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 

(ศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน  จันทรสกุล) 
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาคผนวก ง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โดยที่เป็นการเห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๓  และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒.๑ ระดับบัณฑิตศึกษา (๔) ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นตน้ไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒.1 และ ข้อ 22.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๒๒.๑ นักศึกษาสามารถขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หรือสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ให้การรับรอง  
ใน ร า ย วิช า ที่ ไ ด ้ร ับ ค ะ แ น น  B ขึ ้น ไป ห รือ S หรือเทียบเท่า ซึ ่ ง ไ ด ้ศึกษามาแล้ว ไม่เกิน ๖ ปี นับจาก 
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ”  

“๒๒.๒ จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนที่จะขอโอนต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนหน่วยกิต   
รวมในหลักสูตรที่รับโอน โดยต้องใช้เวลาการศึกษาในหลักสูตรที่รับโอนอย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษาปกติ และ   
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียน หรือวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า  
๑๒ หน่วยกิต”   

ข้อ ๔  ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒.๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

“22.5 นักศึกษาที่ เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถเทียบ โอนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ห รือ การค้นคว้าอิส ร ะ  โดยนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนในครั้งแรกไม่เกิน 5 ปี และผ่านการอนุมัติ        
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ”   

ข้อ 5  ให้อธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

ประกาศ   ณ  วันท่ี    28    พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   (ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ภาคผนวก จ 

ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏบิัติเกี่ยวกับ 
การแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2557
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑแ์นวปฏิบัติเกี่ยวกับการแตง่ตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.๒๕๕๗ 

เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นไปอย่างถูกต้อง และบังเกิดผลดี
ต่อการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

อาศัยอ านาจตามความ ในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ ข้อ ๕ ข้อ ๑๓.๑.๓ และข้อ ๓๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ฉบับลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ประกอบกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗   
จึงออกประกาศดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้นับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ ใช้ประกาศฉบับนี้  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี   ทุกหลักสูตร 
ข้อ ๓ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 
       ๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าที่ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ในการวิจัยที่มิใช่ส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

       ๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ ๙ ของหน่วยงานระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ หรือเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ข้อ ๔ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีหลักเกณฑ์และ  
แนวปฏิบัติดังนี้ 

        ๔.๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ แบบเน้นการวิจัย (ปริญญาเอก แบบ ๑ และ
ปริญญาโท แผน ก ๑) ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาให้ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้อนุมัติ 
การลงทะเบียนเรียน โดยต้องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ภายในภาคการศึกษาที่เข้า
ศึกษา  หากไม่ด าเนินการตามประกาศจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได ้

/๔.๒ นักศกึษา... 

        ๔.๒ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบมีรายวิชา (ปริญญาเอก แบบ ๒ และปริญญาโท   
แผน ก ๒ และแผน ข) ต้องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

        ๔.๓ นักศึกษาที่เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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        ๔.๔ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต้องด าเนินการก่อนสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ 

ข้อ ๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ เสนอผ่าน    
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยด าเนินการ 

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย โดยมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ และให้ค าวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่สิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวฒันสุข) 
รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ภาคผนวก ฉ 

ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏบิัติเกี่ยวกับ 
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2552 
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง  หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกีย่วกับการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

พ.ศ. 2552 
…………………………….. 

เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับท าวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2550   เป็นไปอย่างถูกต้อง และบังเกิดผลดีต่อการจดัการศึกษาในระดบั
บัณฑิตศึกษา   

ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 และข้อ 35 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑติศึกษามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งท่ี 2/ 2552   เมื่อวันท่ี   20  ตุลาคม  2552   จึงออกประกาศ ดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการสอบเค้าโครงวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระ พ.ศ. 2552” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มผีลบังคับใช้นับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ใช้ประกาศฉบับนี้ ส าหรับนักศกึษาระดับบณัฑติศึกษาของมหาวทิยาลัย ทุกหลักสูตร 
ข้อ 4 การสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตดิังนี้ 

4.1  เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาและได้หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระแล้ว  ให้นักศึกษา
ด าเนินการศึกษาหาข้อมูล  และจดัท ารายงานเสนออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการ ตามที่คณะหรือหลักสูตร
ก าหนด 

4.2   เง่ือนไขการยื่นค าร้องขอสอบเค้าโครง 
4.2.1  นักศึกษาลงทะเบียนรายวชิาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว ต้องเสนอ     

เค้าโครงท่ีได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละ
สาขาวิชา 

4.2.2  นักศึกษาระดับปรญิญาดษุฎีบัณฑติ จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying  Examination) จึงจะด าเนินการเสนอขออนุมัติจัดท าเค้าโครงได้ 

4.3  นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้ าอิสระที่คณะ 
ตามแบบฟอร์มของคณะก าหนด  และต้องด าเนินการยื่นเอกสารดังกล่าวก่อนสอบเค้าโครงไม่น้อยกว่า 7 วัน 
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  และกระบวนการที่คณะก าหนด 

4.4  การสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ใช้วิธีการสอบปากเปล่า  ทั้งนี้ต้องเปิด
โอกาสให้ผู้ทีส่นใจเข้ารับฟังการน าเสนอและการตอบค าถามของผู้เขา้สอบได้  โดยใหฝ้่ายวิชาการคณะประกาศให้
ผู้สนใจทราบก่อนสอบไม่น้อยกว่า  5  วัน 

4.5  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  เป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบเค้าโครง ต่อคณบดี จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้า
มี)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

187



4.6  กระบวนการสอบจะต้องมีกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน จึงถือว่าการสอบนั้นมผีล
สมบูรณ ์

4.7  การประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ถือผลการประเมิน
ตามมติกรรมการสอบเค้าโครงจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียง ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ข้อ 5  การเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
5.1  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบแล้ว (เรียนแบบมีรายวิชา) จะต้องสอบเค้าโครง

ภายในภาคการศึกษาถัดไป  ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์เฉพาะของแต่ละหลักสูตรก าหนด 
 5.2  นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (แบบเน้นการวิจัย) ต้องสอบเค้าโครงไม่เกิน 2 ภาค

การศึกษานับจากเข้าศึกษา  ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์เฉพาะของแต่ละหลักสูตรก าหนด 
ข้อ 6  การประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

6.1 กระบวนการสอบจะต้องมีกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน จึงถือว่าการสอบนั้นมีผล
สมบูรณ์ 

6.2  การประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้ถือผลการประเมิน
ตามมติกรรมการสอบเค้าโครงจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียง ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

6.3  ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงแจ้งผลสอบแก่ผู้เข้าสอบโดยทันทีภายในวันสอบ และ
รายงานผลการสอบเค้าโครงต่องานวิชาการคณะ  ก่อนเสนอคณบดีเพื่อทราบต่อไป 

6.4 กรณีผลสอบผ่านแบบไม่มีเง่ือนไข ให้นักศึกษาด าเนินการส่งส าเนาเค้าโครง  ภายใน 7 วัน 
นับจากวันสอบ  

6.5  กรณีผลสอบผ่านแบบมีเง่ือนไข ให้นักศึกษาด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน 
นับจากวันสอบ 

6.6  กรณีผลสอบไม่ผ่าน  นักศึกษาประสงค์จะขอสอบเค้าโครงในหัวข้อเดิม ต้องยื่นขอสอบ
ใหม่ตามระยะเวลาที่คณะก าหนด 

ข้อ 7  ในกรณีที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติไว้  หรือกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้   ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการให้ปฏิบัติตามที่เห็นสมควร  
และค าสั่งคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

ข้อ 8  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี ้

ประกาศ  ณ   วันท่ี   1  เดือน   ธันวาคม    พ.ศ. 2552 

(ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ   วิโรจนกูฏ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ภาคผนวก ช 

ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เรื่อง เกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง  เกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดเกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกแรกเข้าศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบัณฑิต  ให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ และความในข้อ ๕ ข้อ ๒๗.๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ความในข้อ ข้อ 12.4  ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และความใน
ข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังที่ 18/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษา 
1/2560 เป็นต้นไป     

ข้อ 2 เกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
2.1 เกณฑ์แรกเข้าศึกษา  นักศึกษาจะต้องมีผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดสอบหรือจากสถาบันทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบไม่เกินสองปี นับตั้งแต่วัน
ประกาศผลจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือสถาบันทดสอบทางภาษา จนถึงวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) UBU-TEST  (100 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 35 คะแนน 
(2) TOEFL (Paper Based) (667 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 425 คะแนน 
(3) TOEFL (Computer Based) (300 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 120 คะแนน 
(4) TOEFL (Internet Based) (120 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
(5) IELTS (Academic Module) (9 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 3.5 คะแนน 
(6) TU-GET (1000 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน 
(7) CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 45 คะแนน 
(8) TOEIC (990 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน 

/กรณีนักศึกษา.... 
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กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งใน 2.1 คณบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะวิชาเจ้าของหลักสูตร อาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาเข้าศึกษาโดยมีเงื่อนไขว่า
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (English Preparation for Graduate Studies) ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดสอน ภายในปีการศึกษาแรก  

กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านตามวรรคสอง ให้นักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา    
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาแรก 

2.2 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะยื่นค าขอส าเร็จการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 
43.3 โดยมีผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดสอบหรือจากสถาบันทดสอบ
ทางภาษาที่มีผลการสอบไม่เกินสองปี นับตั้งแต่วันประกาศผลจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือสถาบัน
ทดสอบทางภาษา จนถึงวันที่มีการยื่นผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษต่อหลักสูตรหรือสาขาวิชา โดยให้ใช้
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) UBU-TEST  (100 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 
(2) TOEFL (Paper Based) (667 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 
(3) TOEFL (Computer Based) (300 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 173 คะแนน 
(4) TOEFL (Internet Based) (120 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน 
(5) IELTS (Academic Module) (9 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 5 คะแนน 
(6) TU-GET (1000 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน 
(7) CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 
(8) TOEIC (990 คะแนน) ไม่ต่ ากว่า 600 คะแนน 

กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งใน 2.2 นักศึกษาจะต้องมีผลสอบผ่านใน
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา (English for Graduate Studies) ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดสอน 

ข้อ 3 เกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้าศึกษาและส าเร็จการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโทให้คณะกรรมการประจ าคณะเจ้าของหลักสูตรเป็นผู้ก าหนด ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง
มาตรฐานและความเหมาะสมกับระดับการศึกษา และให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เร่ือง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 

ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ 
ค าสั่ง หรือแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือประกาศนี้ไม่ได้ก าหนดไว้ ให้
อธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ประกาศ  ณ   วันที่    7    กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

(รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวฒันสุข) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ภาคผนวก ซ 

ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพรว่ิทยานิพนธ์
เพื่อขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

192



ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
เรื่อง  หลักเกณฑ์การเผยแพรว่ทิยานิพนธ์ เพื่อขอส าเร็จการศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
__________________________

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพรว่ิทยานิพนธ์ เพือ่ให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทแผน ก แบบ ก ๑ และแบบ ก ๒ และนกัศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติในการขอส าเร็จการศึกษา และเพือ่ให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยและถูกต้องเหมาะสม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๑   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
๑๐/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“บทความตีพิมพ์เผยแพร่ระดับปริญญาโท” หมายความว่า บทความที่เป็นผลงานหรือส่วน

หนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์  จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)  

“บทความตีพิมพ์เผยแพร่ระดับปริญญาเอก” หมายความว่า บทความที่เป็นผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์  จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer review) 

ข้อ ๓ ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่จะต้องเป็นผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ
การอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้จัดท าเป็นวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
สามารถด าเนินการได้ ๓ วิธี ดังนี้ 

๔.๑ เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการใน
สาขาวิชานั้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) หรือที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 

๔.๒ เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการที่มีคณะกรรมการกลั่นกรองและมีการจัดท าบทความ
วิจัยเต็มเรื่อง (Full paper) เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding)  

 /๔.๓ กรณีงานสร้างสรรค.์..
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๔.๓ กรณีงานสร้างสรรค์ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัดหรือใน
ระดับประเทศ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คั ดเลือกผลงานไม่น้อยกว่า ๓ คน และจะต้องมี
บุคคลภายนอกสถานศึกษาเข้าร่วมพิจารณาด้วย 

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
สามารถด าเนินการได้ ๓ วิธี ดังนี้ 

๕.๑ เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการใน
สาขาวิชานั้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) หรือที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  

๕.๒ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus หรือวารสารระดับนานาชาติตาม
ประกาศของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

๕.๓ กรณีงานสร้างสรรค์ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัดหรือ ใน
ระดับประเทศ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คัดเลือกผลงานไม่น้อยกว่า ๓ คน และจะต้องมี
บุคคลภายนอกสถานศึกษาเข้าร่วมพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ผลงานต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ อันเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น 

ข้อ ๖ หากคณะใดได้ก าหนดให้หลักสูตรใดมีหลักเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่มีมาตรฐานสูง
กว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นแทน 

ข้อ ๗ ผลงานและการระบุชื่อนักศึกษาในการเผยแพร่ผลงานเพื่อขอส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ให้ระบุเป็นชื่อแรก โดยต้องระบุว่ าผลงานเป็นส่วนหนึ่งของการท า
วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย โดยมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ และให้ค าวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่สิ้นสุด 

ประกาศ  ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวฒันสุข) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ภาคผนวก ฌ 

ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เรื่อง การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอสิระ
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

------------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควร  ก าหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 12 “ให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ าซ้อนกับงานของผู้อื่น หรือการจ้างท ารายงาน
การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบที่ทันสมัย เช่น ผ่านการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หากพบว่ามีการ
คัดลอก การซ้ าซ้อนกับงานของผู้อื่น หรือมีการจ้างท ารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ให้สถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ช้ินนั้น” 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550 ข้อ 47.2ประกอบกับ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕9 
จึงออกประกาศดังน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ ๒ นักศึกษาจะต้องด าเนินการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระก่อนและ

หลังสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
ข้อ 3 การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ตรวจสอบระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ า (Similarity  Index) ของวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th/ โดยใช้อีเมล์ของ
มหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน @ubu.ac.th เป็น user name ในการล็อกอินเข้าใช้งาน 

3.2  พิมพ์ใบรายงานผลระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ าของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานแสดงการตรวจสอบ  

ข้อ 4  ให้นักศึกษายื่นแบบค ารับรองการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ซึ่งผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา  และใบรายงานผลระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ า (3.2) พร้อมการยื่นขอร้อง
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ข้อ 5  หากนักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข นักศึกษาไม่ต้อง
ยื่นตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระอีก 

ข้อ 6  หากนักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระผ่านโดยมีเง่ือนไข ให้นักศึกษา
ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระใหม่อีกครั้ง  หลังจากแก้ไขเนื้อหาวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว 
โดยให้นักศึกษาด าเนินการตาม ข้อ 3 ใหม่และยื่นแบบค ารับรองการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ ใบรายงานผลระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ า พร้อมกับ
การส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์   

ข้อ 7 ใหอ้ธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้   

ประกาศ ณ วันท่ี 30 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวฒันสุข) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ภาคผนวก ญ 

ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เรื่อง การส่งตรวจรปูเล่มวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง การส่งตรวจรูปเล่มวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระส าหรบันักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๓๓ และข้อ ๕ และข้อ ๔๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ 
จึงออกประกาศดังนี้  

๑. ประกาศนี้ให้ใชบ้ังคบัตั้งแตว่นัถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

๒. ประกาศฉบับนี้ให้ใชก้ับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 

๓. การส่งตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ภายหลังการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแล้ว 
ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดดังนี ้

 ๓.๑ กรณี สอบผ่านแบบไม่มีเงื่อนไขให้ส่งรูปเล่มตรวจสอบที่ ส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา โดยต้องได้รับอนุมัติให้เข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันสอบ 

 ๓.๒ กรณีสอบผ่านแบบมีเงื่อนไขให้ส่งรูปเล่มตรวจสอบที่ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
โดยต้องได้รับอนุมัติให้เข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่คณะกรรมการสอบรับรองการแก้ไข 

หากไม่สามารถด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในวรรคแรก ใหถ้ือว่า 
ผลการสอบครัง้นั้น ไม่ผ่าน 

๔. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย โดยมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้ให้
ข้อเสนอแนะ และค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวฒันสุข) 
รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ภาคผนวก ฎ 

ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงาน
บัณฑติศึกษา คณะเภสัชศาสตร ์พ.ศ. 2552 
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ภาคผนวก ฏ 

แบบค าร้องเกี่ยวกับเรื่องการเสนอชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
การปรบัเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ  

และการขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
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แบบค ำร้องขอเสนอชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ 
Request for Advisor and Committee Appointment 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
Ubon Ratchathani University 

วัน/เดือน/ปี Date………………………………………………..… 
เรื่อง    ขอเสนอช่ือคณะกรรมการที่ปรึกษา  Request for Advisor and Committee Appointment 
เรียน    รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ Dear Vice President for Academic Affairs, 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) Mr./Mrs./Ms……………………….…..……………................รหัสประจ าตัว Student ID…………………….……….. 
เป็นนักศึกษาระดับ    ประกาศนียบัตร   ปริญญาโท   แผน ก  / แผน ข   ปริญญาเอก   แบบ 1  /  แบบ 2  
Degree and plan         Diploma         Master plan A/ Plan B          Doctorate Plan 1/Plan 2 
สาขาวิชา Field of study …………………………………..……..คณะ Faculty of ………………………………………….… มีความประสงค์เสนอช่ืออาจารย์
ที่ปรึกษา Would like to request: Advisor and Committee appointment for   วิทยานิพนธ์  Thesis    การค้นคว้าอิสระ 
Independent Study (IS) 
เรื่อง Title (ภาษาไทย Thai) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         (ภาษาอังกฤษ English) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. …………………………………………………………………… อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก (Advisor)
(…………………………………..……………………………….)

2. ……………………………………..……………………………. อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม (Co Advisor)
(…………………………………….………………………………)

3. ……………………………………..……………………………..อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม (Co Advisor)
(……………………………………….…………………………..)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา Please consider this request. 
   ลงชื่อ……………………….……………………. นักศึกษา (Student’s signature) 
      (......................................................) 
         …………/…………….…/…………….. (Date)  

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น: For official use only (ควำมเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง: Advice/Recommendation) 
1. ตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีคณะ/นักวิชาการ Approved by
officials  สัดส่วนภาระงาน Ratio ………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 
 ลงชื่อ  ………..………………………………. Signature 

 (……………….……………….………) 
 ……../…………………/…………..   

2. ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
Advisor ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 

 ลงชื่อ  ………..………………………………. Signature 
 (……………….……………….………) 
 ……../…………………/…………..   

3. ความเห็นของประธานหลักสูตร   Head of the Program
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 ลงชื่อ  ………..……………………………….………… Signature 
 (……………….………………………....………) 
 ………...../…………………/………….……. 

4. ความเห็นของคณบดี/ ผู้แทน Dean/Authorized person
……………………………………………………………………………………… 

และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณา         
To the Vice President for Academic Affairs for consideration 

ลงชื่อ  ………..…………………..……………………. Signature 
   (……..……..………………..………………) 
 คณบดี/ ผู้แทน  Dean/Authorized person 

 …………../………………/………….. 
หมำยเหต:ุ กรณีบุคคลภายนอกให้แนบประวัติการศึกษาและผลงานดว้ย 
Note: For outside Advisor to be appointed, educational profile and academic experiences must be attached. 

บศ. 3.3 
GS  3.3 
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แบบค ำร้องขอเปลี่ยนชื่ออำจำรยท์ี่ปรึกษำ 
Request for Change of Advisor(s)/Committee members 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
Ubon Ratchathani University 

วัน/เดือน/ปี Date………………………………………………..… 
เรื่อง   ขอเปลี่ยนช่ือคณะกรรมการที่ปรึกษา Request for Change of Advisor/Committee members 
เรียน   รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ Dear Vice President for Academic Affairs 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) Mr./Mrs./Ms……………………….…..…………….............รหสัประจ าตัว Student ID…………………….……….. 
เป็นนักศึกษาระดับ    ประกาศนียบัตร    ปริญญาโท   แผน ก  / แผน ข   ปริญญาเอก   แบบ 1  /  แบบ 2  
Degree and plan             Diploma       Master plan A/ Plan B       Doctorate Plan 1/ Plan 2 
สาขาวิชา Field of study …………………………………..….………………………………คณะ Faculty of ..……………………….……………………………….. 
มีความประสงค์จะเปลี่ยนช่ือคณะกรรมการที่ปรึกษา  Would like to change Advisor/ Committee members for   
 วิทยานิพนธ์  Thesis        การค้นคว้าอิสระ Independent Study 

1. จาก From ……………………..…………………………………………………... เป็น To ………….………………………………………………………….
2. จาก From ……………………..…………………………………………............ เป็น To ………….…………………………………………………………
3. จาก From ……………………..…………………………………………............ เป็น To ………….…………………………………………………………

เหตุผลเนื่องจาก (Reason)....……………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา Please consider this request. 
   ลงช่ือ……………………….……………………. นักศึกษา (Student’s signature) 

  (......................................................) 
        …………/…………….…/…………….. (Date)      

      ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น: For official use only (ควำมเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง: Advice/Recommendation)        
1. ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก (คนเดิม)  Previous Advisor

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ  ………..…………………………..……………………  Signature 
 (……………………………….….…………………) 
 ……….../……………………/……………. 

2. ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา (คนใหม่) New Advisor
 ……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

 ลงชื่อ  ………..…………………………..………….  Signature 
 (……………………………….….…………………) 
 ……….../……………………/……………. 

3. ความเห็นของประธานหลักสูตร   Head of the Program
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 ลงชื่อ  ………..…………………………..………………….   Signature 
        (……………………………….….…………………) 

        ……….../……………………/……………. 

4. ความเห็นของคณบดี/ ผู้แทน Dean/Authorized person
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณา        
To the Vice President for Academic Affairs for consideration 

ลงชื่อ  ………..……………………………………….    Signature 
     (……..……..……………………..……………) 
 คณบดี/ ผู้แทน Dean/ Authorized person 

 ……../…………………/……  

บศ. 3.4 
GS 3.4 
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แบบคําร้องขอเปลี่ยนช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

Request for Change of Thesis/ Independent Study Title     

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
Ubon Ratchathani University 

วัน/เดือน/ปี Date………………………………………………..… 
เรื่อง ขอเปลี่ยนชื่อเร่ือง Request for Change of Thesis/IS Title
เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ Dear Vice President for Academic Affairs 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) Mr./Mrs./Ms……………………….…..…………….............รหัสประจําตัว Student ID…………………….……... 
เป็นนักศึกษาระดับ    ประกาศนียบัตร    ปริญญาโท   แผน ก  / แผน ข   ปริญญาเอก   แบบ 1   /   แบบ 2  
Degree and plan         Diploma              Master plan A/ Plan B               Doctorate Plan 1/Plan 2 
สาขาวิชา Field of study………………………………………………………………….. คณะ Faculty of …………………………………………..……………… 
ได้รับอนุมัติให้จัดทํา  have been approved to do      วิทยานิพนธ์  Thesis         การค้นคว้าอิสระ Independent Study 
Title  เรื่อง (ภาษาไทย Thai) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ภาษาอังกฤษ English) ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อเร่ืองเป็น And propose to change Title as follows 
(ภาษาไทย Thai) ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ภาษาอังกฤษ English) ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เนื่องจาก Reason:.............................................................................................................................................................................................. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา Please consider this request. 
   ลงชื่อ……………………….……………………. นักศึกษา (Student’s signature) 

 (......................................................) 
            …………/…………….…/…………….. (Date) 

  สําหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น: For official use only (ความเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง:  Advice/Recommendation)   
1. ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา(หลัก)วิทยานิพนธ ์/ การค้นคว้าอสิระ

Advisor
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
ลงช่ือ  …………………………….……………………. Signature 

 (……………………………………..……………) 
                …….…../…………………/………………. 

2. ความเห็นของประธานหลักสูตร /คกก.บริหารหลักสูตร Head
of the Program/Program committee
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
ลงช่ือ  …………………………….……………………. Signature 

    (……………………………………..……………) 
     …….…../…………………/………………. 

3. เรียน   รองอธกิารบดีฝา่ยวิชาการ
Dear Vice President for Academic Affairs

 เห็นชอบ Approved

 ไม่เห็นชอบ เพราะ Not Approved due to……………………………
ลงช่ือ  ………………………………..……………..  Signature

 (……………………………..…………………) 
               คณบดี/ ผู้แทน Dean/Authorized person 

..……..../………………/…………… 

บศ. 3.5 
GS  3.5 
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ภาคผนวก ฐ 

แบบค าร้องเกี่ยวกับเรื่องการสอบประมวลความรู้ หรือการสอบวัดคุณสมบัติ 
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แบบคําร้องขอสอบประมวลความรู้/ สอบวัดคุณสมบัติ  
Request for Comprehensive/ Qualifying Examination (QE) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
Ubon Ratchathani University 

วัน/เดือน/ปี Date………………………………………………..… 

เรื่อง    ขอสอบประมวลความรอบรู้ / สอบวัดคุณสมบัติ (QE)  Request for Comprehensive Examination/QE 

เรียน    คณบดี Dear Dean, 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) Mr./Mrs./Ms……………………….…..…………….............รหัสประจําตัว Student ID…………………….……….. 
เป็นนักศึกษาระดับ     ประกาศนียบัตร    ปริญญาโท   แผน ก  / แผน ข   ปริญญาเอก   แบบ 1   /   แบบ 2   
Degree and plan                Diploma                Master plan A/ Plan B              Doctorate Plan 1/Plan 2 
หลักสูตร Program………………………………….…………สาขาวิชา Field of study…………………………………. คณะ Faculty of ………………….……
ตั้งแต่ภาคการศกึษา Since ต้น First  ปลาย Second    ฤดูร้อน Summer  semester of  ปีการศึกษา Academic Year 
……………………….……  รวมเป็นเวลา Total …………. ภาคการศึกษา Semesters    สอบได้รายวิชาจํานวน Having completed ………......... 
วิชา Subjects    รวมเป็น Total………....... หน่วยกิต Credits    คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA……………………. 
มีความประสงค์ขอสอบ  Would like to request  ประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Exam)   สอบวัดคุณสมบัติ  (QE) 
    - เป็นการสอบ Which is     ครั้งท่ี 1 (1st  test)   ครั้งท่ี 2 (2nd  test)  ในวันท่ี  On day…… เดือน Month……….… พ.ศ. Year……… 
สถานท่ีสอบ ณ  At ………………………………………………………………….. เวลา Time……………………………………….. น. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา Please consider this request. 

               ลงชือ่  ……………………………………………………นักศึกษา (Student’s signature) 
 (……………………………….……………………) 

 ….………/……………/……………   (Date) 

สําหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น: For official use only (ความเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง: Advice/Recommendation)
1. ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา(หลัก)วิทยานิพนธ์/ การค้นคว้า
อสิระ Advisor 
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ  …………………………………………………..….….   Signature 
 (…………………………………………...………) 

       ……../…………………/…………………. 

2. ความเห็นของประธานหลักสูตร /คกก.บริหารหลักสูตร
       Head of the Program/Program committee  

 ……..……………………………………………………………….
 ……..………………………………………………………………. 
 ……..………………………………………………………………. 

  ลงชื่อ  ………………………………………………….….   Signature 
 (………………………………………… ..………) 

     ………../…………………/……..……. 
3. เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

Dear Vice President for Academic Affairs
 เห็นชอบ Approved
 ไม่เห็นชอบ Not Approved due to …………………………………

           ลงชื่อ  ………………………………..…………………..  Signature  
  (……………………………..…………………………)   

                 คณบดี/ ผู้แทน Dean/Authorized person 
         ..……../………………/…………… 

4. ความเห็นของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 Vice President for Academic Affairs 

  อนุมัติ Approved      
  ไม่อนุมัติ Not Approved due to ………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
  ลงชื่อ  ………………………………………………….….   Signature 

 (………………………………………… ..………) 
     ………../…………………/……..……. 

บศ. 3.7 
GS 3.7 
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แบบคําร้องขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้/ สอบวัดคุณสมบติั 
Request to Establish a Committee for a Comprehensive Examination/Qualifying Examination 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
Ubon Ratchathani University 

วัน/เดือน/ปี Date………………………………………………..… 

เรื่อง   เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ / สอบวัดคุณสมบัติ 
เรียน   คณบดี Dear Dean of Faculty of …………………………………………………………………… 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  The curriculum committee  …..………………………………………………….………………………………….. 
คณะ Faculty ............................................................ ขอเสนอแต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสอบ  

  ประมวลความรู้ระดับปริญญาโท Comprehensive examination for master degree 
  สอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก Qualifying Examination for doctoral degree 

นาย/นาง/นางสาว Mr./Mrs./Ms. ............................................................................รหัสประจําตัว (student ID) ..........................................*** 
(ในกรณีนักศึกษามากกว่า 1 ราย  ตามเอกสารแนบ) If there is more than 1 student, please find an attachment. 
หลักสูตร Course ………………………………………….… สาขาวิชา Major ………………………………..….………. คณะ Faculty ………………….….…… 
สําหรับภาคการศึกษา for Semester 

  ต้น 1st Semester            ปลาย 2nd Semester           ฤดูร้อน Summer Semester     
ปีการศึกษา academic year ……………………………………………………… 
      ท้ังน้ี  ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  This has been approved by the curriculum committee   ในคราวประชุม  
In Meeting ครั้งท่ี No. ................................ เม่ือวันท่ี On date ..................................................... 

1. ……………………………………………………………………. ประธานกรรมการ Committee Chairperson
2. ……………………………………………………………………. กรรมการ Committee member
3. ……………………………………………………………………. กรรมการ Committee member
4. ……………………………………………………………………. กรรมการ Committee member
5. ……………………………………………………………………. กรรมการ Committee member

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   Please consider this request. 

  ลงชื่อ  …………………………………………………….ประธานหลักสูตร (Head of the Program)
(………………..………………………………) 

 ….………/……………/……………  (Date) 

 

บศ. 3.8 
GS. 3.8 

1. ความเห็นของคณบด ีDean’s  Recommendation:
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
      ลงชื่อ  ……………………………………………… Signature  

 (…………………………………………..) 
      ……../……………/………. 
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แบบแจ้งผลสอบประมวลความรู้/ สอบวัดคุณสมบัติ 
Result of Comprehensive Examination/ Qualifying Examination 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
Ubon Ratchathani University 

วัน/เดือน/ปี Date………………………………………………..… 

เรื่อง   แจ้งผลการสอบประมวลความรู้/ สอบวัดคุณสมบัติ  Result of Comprehensive / Qualifying examination 
เรียน   คณบดี Dear Dean of Faculty of ……………………………………………………………... 

คณะกรรมการสอบประจําหลักสูตร  Committee of the curriculum …..………………………………………………….……………………… 
สาขาวิชา Major ………………………………..….………. คณะ Faculty ………………….….………………………  สําหรับภาคการศึกษา for Semester 
   ต้น 1st Semester    ปลาย 2nd Semester     ฤดูร้อน Summer Semester  ปีการศึกษา academic year ………………….. 

ได้ดําเนินการสอบ     ประมวลความรู้ระดับปริญญาโท  Comprehensive Examination for master Degree 
            สอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก Qualifying Examination for Doctoral Degree 

นาย/นาง/นางสาว  Mr./Mrs./Ms. ..........................................................................................รหัส (Student ID) ......................................... 
นักศึกษาระดับ      ประกาศนียบัตร      ปริญญาโท   แผน ก  / แผน ข         ปริญญาเอก   แบบ 1 / แบบ 2   
Degree and plan                 Diploma             Master plan A/ Plan B                   Doctorate Plan 1/Plan 2 
เม่ือวันท่ี On Day.………...……. เดือน Month………………..………………. พ.ศ Year………………….…. เวลา Time …………………น.  เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งผลการสอบ คือ In this regards, I would like to inform the result of the Comprehensive /Qualifying examination of 
his /her :-  

   สอบผ่าน  Passed        ครั้งท่ี (Round) ................ 
   สอบไม่ผ่าน  Not Passed   คร้ังท่ี (Round) ................ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  Please be informed   . 
1. ……………………………………………………………………. ประธานกรรมการ  (Signature of Chairperson of Committee)

(………………..……………………………………….…………)
2. ……………………………………………………………………. กรรมการ Committee member

(………………..……………………………………….…………)
3. ……………………………………………………………………. กรรมการ Committee member

(………………..……………………………………….…………)
4. ……………………………………………………………………. กรรมการ Committee member

(………………..……………………………………….…………)
5. ……………………………………………………………………. กรรมการ Committee member

(………………..……………………………………….…………)

สําหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น: For official use only (ความเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง: Advice/Recommendation)   
1.ความเห็นของประธานหลักสูตรHead of Program’s opinion 
     เห็นชอบ Approved      
     ไม่เห็นชอบ Not Approved due to ……………………………. 
          …………………………………………………………………………………… 

 ลงช่ือ  ……………………………………………….. Signature 
 (…………………………………………………)    

 …..…../…………………/…..…….     

2. เรียน   รองอธกิารบดีฝา่ยวิชาการ
Dear Vice President for Academic Affairs

 อนุมัต ิApproved
 ไม่อนมุัต ิNot Approved   due to ……………………………….

          ……………………………………………………………………………………
          ลงช่ือ  ………………………………..…………….  Signature  

   (……………………………..……………….)     
               คณบดี/ ผู้แทน Dean/Authorized person 

     ....……../………………/…………… 

บศ. 3.9 
GS. 3.9 
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ภาคผนวก ฑ 

แบบค าร้องเกี่ยวกับเรื่องการขอสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
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แบบคําร้องขอเสนอเค้าโครง 
Request for Thesis/IS Proposal Approval 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
Ubon Ratchathani University 

Date………………………………………………… 

เรื่อง    ขอเสนอเค้าโครง Request for Thesis/IS Proposal Approval 
เรียน    คณบดีคณะ Dear Dean,  

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว Mr./Mrs./Ms …………….…………………………………รหัสประจําตัว Student ID……………………..……………….. 
เป็นนักศึกษาระดับ     ประกาศนียบัตร    ปริญญาโท   แผน ก  / แผน ข   ปริญญาเอก   แบบ 1   /   แบบ 2  
Degree and plan                   Diploma                 Master plan A/ Plan B               Doctorate Plan 1/Plan 2 
หลักสูตร Program……………………………….…..…สาขาวิชา Field of study………………..…………………… คณะFaculty of ………………….…………
มีความประสงค์ขอเสนอเค้าโครง would like to have approved   วิทยานิพนธ์   Thesis     การค้นคว้าอิสระ IS 
ชื่อเรื่อง Title  (ภาษาไทย Thai)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

   (ภาษาอังกฤษ English) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
และได้แนบเค้าโครงมาพร้อมนี้ Proposal attached จํานวน……………………ชุด Copy(ies) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา Please consider this request. 

              ลงชื่อ  ……………………………………………. นักศึกษา (Student’s signature) 
(……………………………………………..………) 

       …………/………………/……….…… (Date) 
สําหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น: For official use only (ความเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง: Advice/Recommendation)  
1. ความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์ การค้นควา้อิสระ
Committee 
             ลงช่ือ  ………………………….….   Advisor 

       (……………..………….………) 
             ลงช่ือ  ………………..…………….…. Committee member 

        (……………………….………) 
             ลงช่ือ  ………………………….….   Committee member 

     (……………………….………)       
 ……../…………………/………. 

2. ความเห็นหัวหน้าภาควิชา/ประธานบรหิารหลกัสูตร   Head of the
Department/Head of the Program 

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

............................................................................. 
    ลงช่ือ  ………………………………….…………….….   Signature 

     (…………………………………..……….………) 
         ……../…………………/………. 

3. ความเห็นของประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
Chairperson of Faculty Graduate Study Committee 

     ลงช่ือ  ………………………………………………..….….   Signature 
(……………………………………………..………) 

………../…………………/………. 

4. คําสั่ง คณบดี Dean
               อนุมัต ิApproved 
               ไม่อนุมัต ิNot approved 

      ลงช่ือ  ……………………………………………….….   Signature 
(…………………………….…………….………) 

           ……../…………………/………. 
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แบบคําร้องขอสอบเค้าโครง 
Request for Thesis/IS Proposal Examination 

คณะGraduate Study of Faculty of …………………….. 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
Ubon Ratchathani University 

Date………………………………………………… 

เรื่อง    คําร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Request for Thesis/IS Proposal Examination 

เรียน    คณบดี Dear Dean, 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) Mr/Mrs/Ms…………….………………………………..รหัสประจําตัว Student ID……………………..………………… 
เป็นนักศึกษาระดับ a student of   ปริญญาโท Master   ปริญญาเอก   Doctorate  สาขาวิชา  
field of study……………………………………….………คณะ Faculty of ……………………….…………….….…………….… ตั้งแต่ภาคการศึกษา from  

  ต้น 1st   ปลาย 2nd  ฤดูร้อน summer semester of ปีการศึกษา academic year ……………. รวมเป็นเวลา total ..………………
ภาคการศึกษา Semesters. สอบได้รายวิชาจํานวน I have completed ………..… วิชา Subjects   รวมเป็น total ………. หน่วยกิต Credits   
คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA.……..….. ได้ลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ และได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครง Thesis has been registered and thesis 
title and proposal have been approved on ตั้งแต่วันท่ี Day ….……..… เดือน Month ………………..… พ.ศ Year…………....…. 
      เรื่อง Title  (ภาษาไทย Thai) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            (ภาษาอังกฤษ English) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มีความประสงค์จะขอสอบเค้าโครง  I would like to do the examination for  วิทยานิพนธ์ Thesis การค้นคว้าอิสระ IS 
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเรียบร้อยแล้ว with the approval of the Advisor. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา Please consider this request 
        ลงช่ือ……………………….…………………………………นกัศึกษา (Student’s signature) 

(…………………………………..……………………….) 
       …………………/…….………………/………………….. (Date) 

สําหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น: For official use only (ความเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ Advice/Recommendation)  
1. ความเห็นของประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /
การค้นควา้อิสระ    Advisor          
     เห็นชอบ Approved      
     ไม่เห็นชอบ Not Approved 
     ลงช่ือ  ……………………………………………….. Signature 
             (…………………………………………………)      

 …..…../…………………/…..…….     

2.ความเห็นของประธานหลักสูตร Head of the Program 

          เห็นชอบ  Approved 
          ไม่เหน็ชอบ Not Approved                
   ลงช่ือ  ………………………………………………….. Signature 
             (…………………………………..……………) 

    ……../…………………/……….     
3. ความเห็นของคณบดี Dean

 เห็นชอบ Approved
 ไม่เห็นชอบ Not Approved

ลงช่ือ  ……………………………………………….. Signature
            (…………………………………………………) 
             ………../…………………/…………..….     

4. ความเห็นของรองอธกิารบดีฝา่ยวิชาการ Vice President for
Academic Affairs   เห็นชอบ Approved      

 ไม่เห็นชอบ Not Approved………………………    
     ลงช่ือ  ……………………………………………….. Signature 
             (…………………………………………………)      
                ……../…………………/………….….     
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แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 
  วทิยานพินธ์         การค้นคว้าอิสระ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
วันท่ี………เดือน ……………...…….. พ.ศ………. 

เรื่อง     ขอเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ 
เรียน    คณบดีคณะ…………………..…………… 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) …………………………………………..รหัสประจําตัว…………….………..………………. 
เป็นนักศึกษาระดับ     ปริญญาโท     ปริญญาเอก  สาขาวิชา…………………………………………...………………...........
คณะ……………………………………………………….   ได้รับอนุมัติจัดทํา      วิทยานิพนธ์       การค้นคว้าอิสระ   
ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
เรียบร้อยแล้ว  และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษา  ให้ทําการสอบเค้าโครง/ป้องกันในวันท่ี................. 
เดือน..............................................พ.ศ........................เวลา...............................น.   ณ ....................................................... 
ในการนี้  งานบัณฑิตศึกษาประจําคณะ.................................................................................จึงขอเสนอบุคคลต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการสอบของนักศึกษาดังกล่าว

1. …………………………………………………….………………………..ประธานกรรมการ
2. .........................................................................................กรรมการ
3. .........................................................................................กรรมการ
4. .........................................................................................กรรมการ
5. .........................................................................................กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ลงชื่อ…………………………………. 
 (…………………………………….) 
  ………../……………/………….

1. ความเห็นของประธานกรรมการท่ีปรกึษา 3. ความเห็นของคณบดี
…………………………………………………………..                   อนุมตั ิ

        ………………………………………………………….       ไม่อนุมตั ิ
        ลงช่ือ………………………………….….…          ลงช่ือ…………………..…..………… 

           (………………………………….)            (…………………………...……….) 
…………/…………/………..            ………../…………../………… 

2. ความเห็นของประธานหลกัสูตร 4. ความเหน็ของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
……………………………………………………………  ……………….…………………………………………. 
ลงช่ือ…………………………………………………             ลงช่ือ....................................................................          
        (……………..………………………………)  (........................................................)               

 ………../……………/………….   ………/……………../……..… 
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ใบแจ้งผลการสอบเค้าโครง  
(       ) วิทยานิพนธ์   (      ) การค้นคว้าอิสระ 

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 วันท่ี   เดือน  พ.ศ. 
เรื่อง   ใบแจ้งผลการสอบเค้าโครง 

เรียน   คณบดีคณะ 

คณะกรรมการได้ด าเนินการสอบเค้าโครง (   )วิทยานิพนธ์    (    ) การค้นคว้าอิสระ  ของ 
(นาย,นาง,นางสาว)                           รหัสประจ าตัว        นักศึกษาระดับ  (     ) ปริญญาโท (   ) ปริญญาเอก 
สาขาวิชา      คณะ   เมื่อวันท่ี   เดือน  พ.ศ.        เวลา        น. 
ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย)   

ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) 

เรียบร้อยแล้ว  จึงขอแจ้งผลการสอบเค้าโครง  คือ 
(   )   สอบผ่าน   โดยไม่มีเงื่อนไข 
(   )   สอบผ่าน   โดยมเีงื่อนไข  คือ 
(   )   สอบไม่ผ่าน  เพราะ 

  ลงช่ือ  ประธานกรรมการสอบ 
       (  ) 

  ลงช่ือ   กรรมการ 
  (   ) 

  ลงช่ือ   กรรมการ 
    (  ) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ 
  ลงช่ือ  ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

 (  ) 

1. ความเห็นของประธานหลักสูตร 2. ความเห็นของคณบดี
(   ) อนุมัติ
(   ) ไม่อนุมัติ

ลงช่ือ ลงช่ือ

    (  )     (     ) 
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สรุปข้อแนะน ำของคณะกรรมกำรสอบเค้ำโครง/ป้องกัน 
(      ) วิทยำนิพนธ์ (    ) กำรค้นคว้ำอิสระ 

วันท่ี ...............  เดือน ........................  พ.ศ. ................... 
ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทย) 

 (ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อนักศึกษา (นาย,นาง,นางสาว) ……………………………….…….……………………  รหัสประจ าตัว .................................................................. 
นักศึกษาระดับ ( /  ) ปริญญาโท  (    ) ปริญญาเอก สาขาวิชา …………………………….………………………………………………………………..…… 
สรุปข้อแนะน ำ 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………...………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………...………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………...………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………...………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………. 

ลงชื่อ   ………………………………………..………………………….  ประธานกรรมการสอบ 

( .............................................................................. ) 

ลงชื่อ   ……………………………………………..……..……………….  กรรมการสอบ 

( .............................................................................. ) 

ลงชื่อ   ………………………………………..………………………..….  กรรมการสอบ 

( .............................................................................. ) 

     

  
 

 

 

216



ใบรับรองการแก้ไขการสอบเค้าโครง/ป้องกัน 
 วิทยานิพนธ์     การค้นคว้าอิสระ

บัณฑิตศึกษาประจ าคณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

วันท่ี .…….. เดือน ……………………… พ.ศ………… 

เรื่อง   ใบรับรองการแก้ไขการสอบเค้าโครง 
เรียน   คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)…………..………………….……… ……………..รหัสประจ าตัว ……………………………………… 
นักศึกษาระดับ    ประกาศนียบัตร    ปริญญาโท     ปริญญาเอก  สาขาวิชา ……………………………………………. 
คณะเภสัชศาสตร์ ได้ท าการตรวจสอบแก้ไขการสอบเค้าโครง      วิทยานิพนธ ์   การค้นคว้าอิสระ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรยีบร้อยแล้ว 

ลงช่ือ  ……….............……………………... 
      (……....................……………………) 

  ………./………../………. 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบการแก้ไขการสอบเค้าโครง  วิทยานิพนธ์  การค้นควา้อิสระ   ของ

นักศึกษาดังกล่าวแล้ว  ผลปรากฏว่านักศึกษาได้ด าเนินการแกไ้ขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้ว 

ลงช่ือ  ............………………......….………. ประธานกรรมการสอบ 
 (  ) 

ลงช่ือ  ……………….......……………………………… กรรมการสอบ 
 (  ) 

ลงช่ือ  ……………….......……………………………… กรรมการสอบ 
  (    ) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ลงช่ือ  ………………………………………………………… 
 (                                 ) 

  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
  ………./………../………. 

บศ. 2.3 217
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แบบค าร้องเกี่ยวกับเรื่องการขอสอบวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ 
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แบบค ำร้องขอสอบวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ 
Request for Thesis/ Independent Study Examination 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
Ubon Ratchathani University 

วัน/เดือน/ปี Date………………………………………………..… 
เรื่อง   ขอสอบป้องกัน  Request for Thesis/ Independent Study (IS) Examination 
เรียน   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ Dear Vice President for Academic Affairs, 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) Mr./Mrs./Ms……………………….…..…………….............รหสัประจ าตัว Student ID…………………….……….. 
เป็นนักศึกษาระดับ    ประกาศนียบัตร   ปริญญาโท   แผน ก  / แผน ข   ปริญญาเอก   แบบ 1   /   แบบ 2  
Degree and plan  Diploma  Master plan A/ Plan B         Doctorate Plan 1/Plan 2 
หลักสูตร Program………………………………….….……สาขาวิชา Field of study……………..………………………….. คณะFaculty of ………………….……………. 
ตั้งแต่ภาคการศึกษา Since ต้น First  ปลาย Second    ฤดูร้อน Summer semester of  ปีการศึกษา Academic Year ………………….…….. 
รวมเป็นเวลา Total ………….…. ภาคการศึกษา Semesters    สอบได้รายวิชาจ านวน Having completed ……….…......... วิชา Subjects    รวมเป็น 
Total………....... หน่วยกิต Credits คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA…………………….ได้ลงทะเบียน And having been registered for  วิทยานิพนธ์ Thesis 
การค้นคว้าอิสระ IS   และผ่านการสอบเค้าโครง  And the proposal having been approved as per the following details 
เรื่อง Title  (ภาษาไทย Thai) …………………………………………………………..……………………………………………………………………………….……………………………. 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………... 

     (ภาษาอังกฤษ English) ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………... 
 เมื่อวันท่ี On day.………...……. เดือน Month………………..………………. พ.ศ Year………………….…. 

มีความประสงค์จะขอสอบ would like to request for the examination of    วิทยานิพนธ์ Thesis  การค้นคว้าอิสระ IS  
ครั้งท่ี No.....................ในวันท่ี On day ……… เดือน Month……………………พ.ศ.Year ………….โดยได้รับการพิจารณาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเรียบร้อยแล้ว 
by the approval of advisor. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา Please consider this request 
 ลงชื่อ……………………….…………………………………นักศึกษา (Student’s signature) 

(…………………………………..……………………….) 
 …………………/…….………………/………………….. (Date) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น: For official use only (ควำมเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง: Advice/Recommendation)  
1. ความเห็นของประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ /
การค้นคว้าอิสระ  Advisor 

  เห็นชอบ  Approved      
  ไม่เห็นชอบ Not Approved 
 ลงชื่อ  ……………………………………………….. Signature 

 (…………………………………………………) 
   …..…../…………………/…..……. 

2.ความเห็นของประธานหลักสูตร Head of the Program 
  เห็นชอบ  Approved 
  ไม่เห็นชอบ Not Approved 

   ลงชื่อ  ………………………………………………….. Signature 
 (…………………………………..……………) 
       ……../…………………/……….     

3. ความเห็นของคณบดี Dean
 เห็นชอบ Approved
 ไม่เห็นชอบ Not Approved
ลงชื่อ  ……………………………………………….. Signature

 (…………………………………………………) 
 ………../…………………/…………..…. 

4. ความเห็นของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ Vice President for
Academic Affairs   เห็นชอบ Approved 

         ไม่เห็นชอบ Not Approved……………………… 
 ลงชื่อ  ……………………………………………….. Signature 

 (…………………………………………………) 
    ……../…………………/………….….     

บศ. 3.10 
GS 3.10 
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แบบค ำร้องขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ 
Request for establishment of a committee for an oral Thesis/Independent Study 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
Ubon Ratchathani University 

วัน/เดือน/ปี Date………………………………………………..…. 
เรื่อง   เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน (Request for establishment of a committee for an oral defense of thesis) 

เรียน   รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ Dear Vice President for Academic Affairs, 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร The curriculum committee....................................................  ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ Request the establishment of a committee for the oral defense of thesis of/ การค้นคว้าอิสระ ครั้งท่ี 
Independent Study No. ………. (นาย/นาง/นางสาว) Mr./Mrs./Ms………………………….……………รหัสประจ าตัว Student ID ………………………        
นักศึกษาระดับ Degree      ประกาศนียบัตร Diploma      ปริญญาโท   แผน ก Master Plan A   ปริญญาโท   แผน ข Master Plan B 

   ปริญญาเอก แบบ 1 Doctorate Plan 1    ปริญญาเอก แบบ 2 Doctorate Plan 2 

สาขาวิชา Field of study ………………………………………………………คณะ Faculty of ……………………………………….……..…   ได้รับอนุมตัิจัดท า 
Has been approved and passed by committee   วิทยานิพนธ์ Thesis       การค้นควา้อิสระ Independent Study (IS) 
ช่ือเรื่อง  Title (ภาษาไทย Thai) ………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       (ภาษาอังกฤษ English) ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา ให้ท าการสอบป้องกัน And approved by the Adviser Committee  ใน
วันท่ี On day ………  เดือน Month …………………… พ.ศ.Year ………… เวลา At ………………. น.  ณ At place …………………………………… 

ในการนี้  จึงขอเสนอบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการสอบป้องกันของนักศึกษาดังกล่าว 
In this regard, I would like to request the following persons as members of the committee for the student’s oral 

defense of the thesis   
ลงชื่อ  ……………………………………….. ประธานกรรมการสอบ Signature of Chairperson of Committee 
        (………………………………………….) 
ลงชื่อ  …………………………………………. (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) Committee member (advisor) 
        (………………………………………….) 
ลงชื่อ  …………………………………………. กรรมการ committee 
        (…………………………………………..) 
ลงชื่อ  …………………………………………. กรรมการ committee 
        (…………………………………………..) 
ลงชื่อ  ………………………………………… กรรมการ committee 

 (………………………………………….) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  Please consider this request. 
 ลงช่ือ  ………………………………………………………. ประธานหลักสูตร Signature of Head of the Program  

   (………………..……………………………………) 
        …………………/…….………..…/……………… (Date) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น: For official use only (ควำมเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง: Advice/Recommendation)  
1. ความเห็นของคณบดี Dean
 เห็นชอบ Approved
 ไม่เห็นชอบ Not Approved
ลงชื่อ  ……………………………………………….. Signature

 (…………………………………………………) 
 ………../…………………/…………..…. 

2. ความเห็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ Vice President for Academic Affairs
 อนุมัติ Approved
 ไมอ่นุมัติ Not Approved
ลงชื่อ  ……………………………………………….. Signature

 (…………………………………………………) 
    ……../…………………/………….….     

หมำยเหต ุ: ในกรณีผู้เช่ียวชาญเป็นกรรมการสอบ ขอให้แนบประวัตกิรรมการผูน้ั้นพร้อมผลงานย้อนหลัง 5 ปี 
Note: If one in committee is a specialist please attach his/her academic profile for the 5 years. 

บศ.3.11 
GS.3.11 
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.

แบบคํารับรองการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา  

คณะ Graduate Study of Faculty of …………………….. 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
Ubon Ratchathani University 

Date………………………………………………… 
เร่ือง    การรับรองการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ 
 

ข้าพเจา้ (นาย,นาง,นางสาว Mr./Mrs./Ms) …………….…………………………………รหัสประจําตัว Student ID……………………..……………….. 
เป็นนักศึกษาระดบั   ประกาศนียบัตร   ปริญญาโท   แผน ก  / แผน ข  ปริญญาเอก   แบบ 1   /   แบบ 2 
Degree and plan                   Diploma                 Master plan A/ Plan B               Doctorate Plan 1/Plan 2 
หลักสูตร Program……………………………….…..…สาขาวิชา Field of study………………..…………………… คณะFaculty of………………….……… 
ได้ดําเนินการตรวจสอบการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระผ่านโปรแกรมอักขราวสิทุธิ์ 

วิทยานิพนธ์ Thesis การค้นคว้าอสิระIndependent study 
ช่ือเร่ือง Title (ภาษาไทย Thai)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ช่ือเร่ือง Title (ภาษาอังกฤษ English).......................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

ผลการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
บทที ่  ชื่อบท ระดับเปอร์เซน็ตก์ารเทียบซ้ํา

(Similarity  Index) 

ผลการตรวจสอบโดยเฉลี่ยทกุบท .....................% 

ลงช่ือ  ……………………………………………. นกัศึกษา (Student’s signature) 
(……………………………………………..………) 

…………/………………/……….…… (Date) 

ความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระต่อการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ข้าพเจ้า...............................................................................ได้ตรวจสอบวิทยานิพนธ์โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์แล้วพบว่ามีค่าระดับเปอร์เซ็นต ์

การเทยีบซ้ํา (Similarity Index) เท่ากับ.............................% และข้าพเจ้าได้พิจารณาตรวจสอบความซ้ําซ้อนของขอ้มูลที่แสดงจากโปรแกรมดังกล่าวแล้ว 
พบว่าอยู่ในระดับที่ข้าพเจ้ายอมรับได้  

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ  ……………………………………………….. อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) 
 (…………………………………………………)      

            ....……../…………………/………….…(Date) 
หมายเหตุ: 1. ให้นักศึกษาทุกคนยื่นตรวจสอบความซ้ําซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ก่อนแต่งต้ังคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

2. ในกรณีที่นักศึกษาสอบป้องกันผา่นโดยไม่มีเงื่อนไข นักศึกษาไม่ต้องย่ืนแบบคํารับรองการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
3. ในกรณีที่นักศึกษาสอบผ่านแบบมีเงื่อนไขให้นักศึกษายื่นแบบคํารับรองการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระใหม่อีกคร้ัง

โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและย่ืนพร้อมกับการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ เพ่ือใช้ประกอบการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
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แบบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
Result of Oral of  The Thesis/ Independent Study Examination 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
Ubon Ratchathani University 

วัน/เดือน/ปี Date………………………………………………..… 
เร่ือง แจ้งผลการสอบปอ้งกัน Title: Result of Oral Defense  
เรียน รองอธกิารบดีฝา่ยวิชาการ Dear Vice President for Academic Affairs, 

คณะกรรมการสอบได้ดาํเนินการสอบป้องกัน The Committee of the Oral Defense of   วิทยานิพนธ์ Thesis   การค้นคว้าอิสระ 
Independent Study ครั้งท่ี (round; 1st, 2nd) ......................... Has proceeded with the oral defense of 
ของ (นาย,นาง,นางสาว) Mr./Mrs./Ms ……………………………………………….…………….. รหัสประจําตวั Student ID …………………………….……………………. 
นกัศึกษาระดบั Degree   ปริญญาโท   แผน ก (Master Degree; Plan A)   ปริญญาเอก แบบ 1 (Doctoral degree; Plan 1) 

  ปริญญาโท   แผน ข (Master Degree; Plan B)   ปริญญาเอก แบบ 2 (Doctoral degree; Plan 2) 
สาขาวิชา Major in …………………………………………………….……..………........คณะ Faculty …………………………………………………………………….……………… 
เมื่อวันท่ี On date …………….. เดือน Month …………………………… พ.ศ. Year ………………….. เวลา Time …………………...น. (a.m./p.m.) 
ช่ือเร่ือง Title  (ภาษาไทย Thai)………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………... 

    (ภาษาอังกฤษ English) ………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………... 
เรียบร้อยแลว้ จงึขอแจ้งผลการสอบ The result of the Thesis/ Independent Study Examination oral defense is คือ  

 สอบผา่น Passed with NO condition โดยไม่มีเงื่อนไข ได้รับการประเมินผลเป็น and received an assessment as 
 ผา่น Pass        ดี  Good       ดีเย่ียม  Excellent 

 สอบผา่น Passed with condition โดยมีเงื่อนไข คือ which is/are …………………………………………………………………….......... (ตามเอกสารแนบ) 
ได้รับการประเมินผลเป็น and received an assessment as  Pass     Good      Excellent 

 สอบไมผ่่าน เพราะ NOT passed because ……………………………………………………………………………....................... 
ลงช่ือ  ……………………………………….. ประธานกรรมการสอบ Signature of Chairperson of Committee 

 (………………………………………….) 
           ลงช่ือ  ……………………………………………. (อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก) Committee member (Advisor) 

 (………………………………………….) 
ลงช่ือ  …………………………………………. กรรมการ committee 

 (…………………………………………..) 
ลงช่ือ  …………………………………………. กรรมการ committee 

 (…………………………………………..) 
ลงช่ือ  ………………………………………… กรรมการ committee 

 (………………………………………….) 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ Please be informed 

ลงช่ือ  ……………………………….…………..  ประธานกรรมการสอบ Signature of Chairperson of Committee 
 (……………………………………………)       

       ..…………/….………..…/…………… (Date) 
สําหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น: For official use only (ความเห็นของบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง: Advice/Recommendation)       
1. ความเห็นประธานหลักสูตร Head of Program

 เห็นชอบ Approved
 ไม่เห็นชอบ Not Approved

ลงชื่อ  ……………………………………….. Signature
 (…………………………………………) 
 ………../…………………/…………..…. 

2. ความเห็นของคณบดี  Dean
             เห็นชอบ Approved 
             ไม่เห็นชอบ Not Approved 
   ลงชื่อ …………………………………….. Signature      
         (…………………………………….…)      
           ……../………………/………….…     

3. ความเห็นของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
     Vice President for Academic Affairs    
ทราบ  
     ลงชื่อ ……………………………………….. Signature   
             (…………………………………….…)      

  ……../………………/………….…     

หมายเหตุ  :   ต้องแจ้งผลต่อคณบดีภายใน 3 วัน แล้วแจ้งมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน   กรณีสอบผ่านแต่มีแก้ไขต้องแล้วเสร็จภายใน  60 วัน 
    การสอบป้องกันโดยนัยนี้ สอบไดไ้ม่เกิน  2 คร้ัง 

Note: This result needs to be informed to the Dean within 3 days and the Office of Graduate Studies Affairs within 15 days. In case of “Passed 
with conditions,” the student is required to finish editing within 60 days. This oral defense can be re-arranged but not more than twice. 

บศ. 3.12 
GS. 3.12 
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สรุปข้อแนะน ำของคณะกรรมกำรสอบเค้ำโครง/ป้องกัน 
(      ) วิทยำนิพนธ์ (    ) กำรค้นคว้ำอิสระ 

วันท่ี ...............  เดือน ........................  พ.ศ. ................... 
ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทย) 

 (ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อนักศึกษา (นาย,นาง,นางสาว) ……………………………….…….……………………  รหัสประจ าตัว .................................................................. 
นักศึกษาระดับ ( /  ) ปริญญาโท  (    ) ปริญญาเอก สาขาวิชา …………………………….………………………………………………………………..…… 
สรุปข้อแนะน ำ 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………...………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………...………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………...………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………...………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………. 

ลงชื่อ   ………………………………………..………………………….  ประธานกรรมการสอบ 

( .............................................................................. ) 

ลงชื่อ   ……………………………………………..……..……………….  กรรมการสอบ 

( .............................................................................. ) 

ลงชื่อ   ………………………………………..………………………..….  กรรมการสอบ 

( .............................................................................. ) 
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ใบรับรองการแก้ไขการสอบเค้าโครง/ป้องกัน 
 วิทยานิพนธ์     การค้นคว้าอิสระ

บัณฑิตศึกษาประจ าคณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

วันท่ี .…….. เดือน ……………………… พ.ศ………… 

เรื่อง   ใบรับรองการแก้ไขการสอบเค้าโครง 
เรียน   คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)…………..………………….……… ……………..รหัสประจ าตัว ……………………………………… 
นักศึกษาระดับ    ประกาศนียบัตร    ปริญญาโท     ปริญญาเอก  สาขาวิชา ……………………………………………. 
คณะเภสัชศาสตร์ ได้ท าการตรวจสอบแก้ไขการสอบเค้าโครง      วิทยานิพนธ ์   การค้นคว้าอิสระ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรยีบร้อยแล้ว 

ลงช่ือ  ……….............……………………... 
      (……....................……………………) 

  ………./………../………. 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบการแก้ไขการสอบเค้าโครง  วิทยานิพนธ์  การค้นควา้อิสระ   ของ

นักศึกษาดังกล่าวแล้ว  ผลปรากฏว่านักศึกษาได้ด าเนินการแกไ้ขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้ว 

ลงช่ือ  ............………………......….………. ประธานกรรมการสอบ 
 (  ) 

ลงช่ือ  ……………….......……………………………… กรรมการสอบ 
 (  ) 

ลงช่ือ  ……………….......……………………………… กรรมการสอบ 
  (    ) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ลงช่ือ  ………………………………………………………… 
 (                                 ) 

  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
  ………./………../………. 
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ภาคผนวก ณ 

แบบค าร้องเกี่ยวกับเรื่องการส่งตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

225



รายการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ทั้งน้ี  ให้แนบเอกสารรูปเล่มต้นฉบบั  แนบมาเสนอทกุครัง้   โทร. 045-353128, 3134 

ชื่อนักศึกษา....................................................................ระดับ.........................สาขาวิชา..........................................................คณะ.................................................... 
ชื่อเร่ือง วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................โทรศัพท์ติดต่อ...................................................................... 
 

ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเน้ือหาและความเรียบร้อยของรูปเล่มแล้ว สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษารับรูปเล่มตามท่ี ศธ 0529. ......../ ........ลว.............. 
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์ที่ปรึกษา ลงชื่อ....................................................................ผู้รับ 
        (            ) วันที่....................................         ( ) วันที่.................................... 

ผลการตรวจ ลําดับ รายการตรวจสอบ ส่วนที่ต้องแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

1 ปกหน้า  ตรามหาวิทยาลัยขนาดประมาณ 3 x  3.5 ซม. 
และตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

2 ปกใน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

3 การต้ังขอบกระดาษ (กําหนดเพ่ือรูปเล่มได้มาตรฐาน) 
- ขอบกระดาษด้านบน  (หัวกระดาษ)  เว้นไว้ 3.75 เซนติเมตร (หรือ 1.5 นิ้ว         

ยกเว้นหน้าที่ขึ้นบทใหม่ของแต่ละบท  ให้เว้น  5  เซนติเมตร  (2  นิ้ว) 
- ขอบกระดาษด้านซ้ายเว้นไว้  3.75  เซนติเมตร  (1.5  นิ้ว) 
- ขอบกระดาษด้านขวาเว้นไว้  2.5  เซนติเมตร  (1.0  นิ้ว) 
- ขอบกระดาษด้านล่างเว้นไว้ 2.5 เซนติเมตร  (1.0  นิ้ว)  

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

4 ใบรับรองวิทยานิพนธ์  ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ คําผิด คําฉีก

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

5 บทคัดย่อภาษาไทย  ตรวจรูปแบบและเน้ือหาการพิมพ์ คําผิด คําฉีก

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

6 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ตรวจรูปแบบและเน้ือหาการพิมพ์ คําผิด คําฉีก

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

7 - รูปเล่มที่เป็นภาษาไทย ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  
- รูปเล่มที่เป็นอังกฤษ ใช้ตัวอักษร Times New Roman 
- การเรียงลําดับหัวข้อ  ระยะห่างระหว่างอักษรหรือประโยค   การตรวจคําผิด คําฉีก     
และการอ้างอิงในเน้ือหา 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

8 รายการอ้างอิง  รูปแบบการพิมพ์ อ้างอิงในเน้ือหาและอ้างอิงท้ายเล่มต้องตรงกัน

สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  ได้ตรวจสอบแล้ว : 
  คร้ังที่ 1  เมื่อวันที่.............................ผู้ตรวจ.............................................ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
  คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่.............................ผู้ตรวจ.............................................ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
  คร้ังที่ 3  เมื่อวันที่.............................ผู้ตรวจ.............................................ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
  คร้ังที่ 4  เมื่อวันที่.............................ผู้ตรวจ.............................................ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 

เข้าเล่มได้ จํานวน ๔ เล่ม พร้อม CD ๒ แผ่น ส่งคณะ
เพ่ือดาํเนินการต่อไป 

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

........../................../............. 
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แบบรับรองการตรวจสอบและกล่ันกรองบทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ ์  การคน้คว้าอิสระ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
วันท่ี …….. เดือน …………………… พ.ศ………… 

เรื่อง     ขอเสนอบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรอง 

เรียน    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) …………….………………………..…รหัสประจําตัว ……………………… 

นักศึกษาระดับ             ปริญญาโท   แผน ก   ปริญญาโท   แผน ข 

  ปริญญาเอก แบบ 1   ปริญญาเอก แบบ 2 

สาขาวิชา …..……………คณะ ……………..…   ได้รับอนุมัติจัดทํา       วิทยานิพนธ์        การค้นคว้าอิสระ 

ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

              (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

และได้ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ให้ทําการสอบป้องกันผลงาน                

ในวันท่ี ………  เดือน …………………… พ.ศ. ………… เวลา ………………. น.  ณ ……………………………… 

โดยผลสอบผ่านแบบ ไม่มีเงื่อนไข มีเงื่อนไข   และอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ตรวจสอบบทคัดย่อแล้ว  มีความสอดคล้องกับ

เนื้อหาและสอดคล้องกับบทคัดย่อท้ังฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ  

ดังน้ันจึงขอเสนอบทคัดย่อท้ังฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ   วิทยานิพนธ์    การค้นคว้าอิสระ  

ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องก่อนเข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่ตีพิมพ์  พร้อมนี้ได้แนบ

เอกสารดังกล่าว  จํานวน   2  ชุด  เพ่ือพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ลงชื่อ  ………………………………………… นักศึกษา 

(……………………….……………) 

1. ความเห็นของประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /
การค้นควา้อิสระ /คณะกรรมการสอบ                
เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ 
     ลงช่ือ  ………………………………….. 
              (………………………………)      
             ……../…………………/……….     

2. ความเห็นของประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
   เห็นควรอนุมัติให้เข้ารูปเลม่สมบูรณแ์ละเผยแพร่ตีพมิพ์   
   เห็นควรไมอ่นุมัต ิ
       ลงช่ือ  ………………………………….. 

  (………………………………)    
             ……../…………………/……….     

3. ความเห็นของคณบดี
เรียน  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ

          เพ่ือโปรดทราบและพจิารณาดําเนินการตอ่ไป       
               ลงช่ือ …………………………………. 

        (………………………………) 
         ……../……………/………. 

4. ความเห็น  ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยวชิาการ
       อนุมัติให้เข้ารปูเล่มสมบูรณ์และเผยแพร่          
       ไม่อนุมัตใิห้เข้ารูปเล่มสมบรูณ์และเผยแพร่    
     ลงช่ือ  ………………………………..    

(……………………………..) 
                ………./ ……………/ ……… 
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แบบขอรับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของบทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
วันท่ี …….. เดือน …………………… พ.ศ……….....… 

เรื่อง  ขอรับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของบทคัดย่อ ภาษา................................................. 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) …………….……….....................................................……..…รหัสนักศึกษา………....................……………… 
นักศึกษาระดับ ปริญญาโท แผนก 1 ปริญญาโท แผนก 2  ปริญญาโท   แผน ข 

ปริญญาเอก แบบ 1.1 ปริญญาเอก แบบ 1.2 ปริญญาเอก แบบ 2.1 ปริญญาเอก แบบ 2.2 
สาขาวิชา …..………..............................……คณะ …………..........................…..…   ได้รับอนุมัติจัดทํา   วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ 
ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………….……………………...............................………………………………. 
…………………………………………………………………………………….……………………................................………………………………................................... 
…………………………………………………………………………………….……………………................................………………………………................................... 
           (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………...............................……………….………………………….. 
…………………………………………………………………………………….……………………...............................………………………………................................... 
…………………………………………………………………………………….……………………................................………………………………................................... 
โดย คาดว่าจะสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในวันท่ี.............เดือน..........................................พ.ศ. .................................. 

สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแล้วเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................................พ.ศ. .................................. 
  ดังนั้นจึงขอเสนอบทคัดย่อท้ังฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต่อ
สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาพร้อมนี้ได้แนบเอกสารและ File ข้อมูล ดังกล่าว จาํนวน 1 ชุด เพ่ือพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ลงชื่อ  ……………………………………........…… นักศึกษา 
        (…………………….....….…………......…)

1. เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
ได้ตรวจสอบและแก้ไขบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของ

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

.......................................................................................................... 
ลงชื่อ….....…...…………………….....……….. 
(…...……………………............………) 
     เจ้าหน้าท่ีวเิทศสัมพันธ์ 
วันท่ี……........./………........………/…..……. 

2. ความเห็นของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 

ลงชื่อ….....…...…………………….....……….. 
(…...……………………............………) 
วนัท่ี……........./………........………/…..……. 

3. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
 รับทราบ 

ลงชื่อ….....…...…………………….....……….. 
      (…...……………………............………) 
วันท่ี……........./………........………/….……. 

บศ. 3.18 
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ภาคผนวก ด 

แบบค าร้องเกี่ยวกับเรื่องการส าเร็จการศึกษา 
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แบบค ำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
Request for Graduation Application and Graduate Registration 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
Ubon Ratchathani University 

วัน/เดือน/ปี Date………………………………………………..… 

เรื่อง   ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต Request for Graduation Graduate Registration 
เรียน  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ Dear Vice President for Academic Affairs, 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) Mr./Mrs./Ms……………………….…..…………….............รหสัประจ าตัว Student ID…………………….……….. 
เป็นนักศึกษาระดับ    ประกาศนียบัตร    ปริญญาโท   แผน ก / แผน ข  ปริญญาเอก   แบบ 1 /  แบบ 2  
Degree and plan         Diploma     Master plan A/ Plan B        Doctorate Plan 1/ Plan 2 
หลักสตูร Program………………………….………...สาขาวิชา Field of study …………..………………………. คณะ Faculty of ………………….………… 
ตั้งแต่ภาคการศึกษา Since ต้น First   ปลาย Second    ฤดูร้อน Summer semester of   
ปีการศึกษา Academic year   …………………………… รวมเป็นเวลา Total ………………. ภาคการศึกษา Semesters  

  สอบได้รายวิชาจ านวน Number of completed subjects .................  Number of credits …………………….   
      จ านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร Completed required coursework 
  คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ……………………… 
 ได้สอบผ่านวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ และส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์แล้ว  Thesis/IS examination has been passed and 

thesis/ Independent study has been submitted  เมื่อวันท่ี On day…………. เดือน Month ………………..…….. พ.ศ. Year ……….….  และ
มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบยีนบัณฑิต  Would like to request for Graduation Graduate Registration 

 ประกาศนียบัตรบณัฑิต Graduate Diploma    มหาบณัฑิต Master   ดุษฎีบัณฑิต Doctorate 

 โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว Would like to apply for graduation  with the approval of my advisor. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา Please consider this request. 
       ลงช่ือ……………………….……………….............นักศึกษา (Student’s signature) 

 (……………………….………………………….) 
         …………../…………………/………………… (Date) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น: For official use only (ควำมเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง: Advice/Recommendation)  
1. ความเห็นของนักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าท่ีคณะ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการส าเร็จการศึกษาแล้วครบตามหลักสูตร 
I verify that s/he is qualified to graduate. 

ลงชื่อ  ……………………………………….….….   Signature 
 (……………………………………..………) 

 ……../…………………/………. 

2. ความเห็นของประธานหลักสูตร Head of the Program
 เห็นควรอนุมัติ Approved      
 เห็นควรไมอ่นุมัติ Not Approved 

 ลงชื่อ  ………………………………………..…..…  Signature 
  (…………………………………………...…) 
      ………../………………/……….. 

3. ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน Registrar Officer

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการส าเร็จการศึกษาแล้วครบตามหลักสูตร 
I verify that s/he is qualified to graduate. 

 ลงชื่อ  ………………………………….……Signature 
 (…………………………………..………) 
  ………../..……………/………………. 

4. ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีการเงิน Financial officer
 ได้รับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (มหาบัณฑิต/ ดุษฎีบัณฑิต) 

 Already paid  จ านวน ................................. บาท baht 
 ลงชื่อ  ………………………………….……….….   Signature 

 (………………………………….…...………) 
     …………./……………/……….…. 

5. ความเห็นของหัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา Head of
Graduate Study  เห็นควรอนุมัต ิApproved 

    เห็นควรไมอ่นุมัติ Not Approved 
 ลงชื่อ  ………………………………….……Signature 

 (………………………………..………) 
 ………../…………………/…………. 

6. ความเห็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ Vice President for Academic Affairs
 อนุมัติ  Approved 
 ไมอ่นุมัติ Not Approved 

 ลงชื่อ  ………………………………….……….….   Signature 
 (………………………………….....………) 
 ………../…………………/……….…. 

บศ.3.13 
GS 3.13 
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แบบค ำร้องขออนุมัติปริญญำ 
Request for Graduation Application 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
Ubon Ratchathani University 

วัน/เดือน/ปี Date………………………………………………..… 

เรื่อง   ขออนุมัติปริญญา Request for Graduation Application  
เรียน  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ Dear Vice President for Academic Affairs, 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) Mr./Mrs./Ms……………………….…..…………….............รหสัประจ าตัว Student ID…………………….………….. 
เป็นนักศึกษาระดับ    ประกาศนียบัตร    ปริญญาโท   แผน ก  / แผน ข   ปริญญาเอก  แบบ 1 /  แบบ 2  
Degree and plan              Diploma    Master plan A/ Plan B          Doctorate Plan 1/Plan 2 
หลักสตูร Program………………………….………...สาขาวิชา Field of study …………..………………………. คณะ Faculty of ………………….………… 
ตั้งแต่ภาคการศึกษา Since ต้น First   ปลาย Second    ฤดูร้อน Summer semester of   
ปีการศึกษา Academic year   …………………………… รวมเป็นเวลา Total ………………. ภาคการศึกษา Semesters  

  สอบได้รายวิชาจ านวน Number of completed subjects .................  Number of credits …………………….   
      จ านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร Completed required coursework 
  คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ……………………… 
 ได้สอบผ่านวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ และส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์แล้ว  Thesis/IS examination has been passed and 

thesis/IS has been submitted   เมื่อวันท่ี On day…………. เดือน Month ………………..…….. พ.ศ. Year ……….…. 
 ได้น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ/ ตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวทิยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ ในวารสาร..........................................

ปีท่ี/ฉบับท่ี.....................ในวันท่ี .........................................
       

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา Please consider this request. 
       ลงช่ือ……………………….……………….............นักศึกษา (Student’s signature) 

 (……………………….………………………….) 
         …………../…………………/………………… (Date) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น: For official use only (ควำมเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ Advice/Recommendation)  
1. ความเห็นของประธานหลักสูตร Head of the Program
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการส าเร็จการศึกษาแล้วครบตามหลักสูตร 
I verify that s/he is qualified to graduate. 

ลงชื่อ ……………………………………….….….  Signature 
 (……………………………………..………) 
 ……../…………………/………….. 

2. ความเห็นของประธานคณะกรรมการประจ าคณะ Chairperson of
Faculty Graduate Study Committee 

  เห็นควรอนุมัติ Approved      
  เห็นควรไมอ่นุมัติ Not Approved 

 ลงชื่อ  ………………………………………..………...….   Signature 
 (…………………………………………...………) 
      …………/…………………/………….. 

3. ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน  Registrar Officer

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการส าเร็จการศึกษาแล้วครบตามหลักสูตร 
I verify that s/he is qualified to graduate. 

 ลงชื่อ  ………………………………….……Signature 
         (…………………………………..………) 
         ..……../…………………/………………. 

4. ความเห็นของหัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา Head of
Graduate Study  เห็นควรอนุมัติ  Approved 

 เห็นควรไม่อนุมัติ Not Approved 
 ลงชื่อ  ………………………………….……Signature 

  (…………………………………..………) 
 ….……../………………/……………. 

5. ความเห็นของนายทะเบียน Registrar
 เห็นควรอนุมัติ   Approved 
 เห็นควรไม่อนุมัติ Not Approved 

 ลงชื่อ  ……………………………….……… Signature 
         (…………………………………...………) 

         ………../…………………/……….…. 

6. ความเห็นของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ Vice President for
Academic Affairs 

  อนุมัติ   Approved 
  ไม่อนุมัติ Not Approved 

 ลงชื่อ  ……………………………….……… Signature 
 (…………………………………...………) 

 ..……../…………………/……….…. 

บศ.3.14 
GS 3.14 
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ภาคผนวก ต 

แบบค าร้องเกี่ยวกับเรื่องการขอรับเงินสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
ส าหรับนักศึกษา
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ใบส ำคัญรับเงิน 
วันที ่ เดือน พ.ศ. 

ข้ำพเจ้ำ เลขประจ ำตัวประชำชน 

อยู่บ้ำนเลขที่  ถนน  ต ำบล 

อ ำเภอ จังหวัด 
ได้รับเงินจำก    มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  กระทรวงศึกษำธิกำร ดังรำยกำรต่อไปนี้.- 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 

จ ำนวนเงิน บำท 

ลงช่ือ ผู้รับเงิน 

เลขที ่
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แบบคําร้องขอเบิกเงนิคา่สนับสนนุ 
   วิทยานพินธ ์    การคน้คว้าอิสระ 

บัณฑิตศึกษาประจําคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วันที่………..เดือน……………………พ.ศ…………… 

เร่ือง ขอเบิกเงินค่าสนับสนุน 
เรียน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

ข้าพเจ้า  (นาย,นาง, นางสาว)………………………………………รหัสประจําตัว……………………............. 
เป็นนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต        หลักสตูร………………………………………………....................................... 
สาขาวิชา………………………….........................................................................……..…..........คณะเภสัชศาสตร์  
ต้ังแต่ปีการศึกษา........................ปีการศึกษา.............................รวมเป็นระยะเวลา......................ภาคการศึกษา 
สอบได้รายวิชาจํานวน..................วิชา   รวมเป็น........................หน่วยกิต  คะแนนเฉลีย่................................. 
ทั้งน้ีขา้พเจ้าสอบเค้าโครง/ป้องกัน   (      )  วิทยานิพนธ์   (     )  การค้นคว้าอิสระ 
ผ่านแล้วต้ังแต่วันที่.......................เดือน.........................................พ.ศ.................................. 
ช่ือเร่ือง 
(ภาษาไทย)................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................            
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

 มีความประสงค์ขอเบิกเงินค่าสนับสนุน   (      )  วิทยานิพนธ์   (     )  การค้นคว้าอิสระ 
จํานวน.........................................บาท (...............................................................................................................) 
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ลงช่ือ……………………………………… 

 (………………………………………) 
 ............./......................../.............. 

1. ความเห็นของประธานกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 
………………………………………………………… 
..............................................................................
. 
ลงช่ือ…………………………………………………. 
         (………………………………………………..) 
           ……………./………………/…………….. 

2. คําสั่งคณบดี
(               )  อนุมัติ 
(               )   ไม่อนุมัติ 

ลงช่ือ…………………………………………………. 
         (………………………………………………..) 
           ……………./………………/…………….. 
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ภาคผนวก ถ 

เอกสารประกอบการเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน
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เอกสารประกอบการเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน 

 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน 

 บันทึกข้อความขออนุมัตจัิดท าผลงานและการเผยแพร่ผลงาน 
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แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน 

      คู่มือปฏิบัติงาน งานเชิงวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ 
  งานวิจัย ผลงานลักษณะอ่ืน ได้แก่.......................................................... 

ชื่อเรื่อง.....คู่มือปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ร่วมงาน  จ านวน........1...........คน  แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ : 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ รับผิดชอบในส่วนใดของงาน 
๑. นางสาวสุขุมา พวงมะลิ 100 - ออกแบบคู่มือ 

- ก าหนดชื่อเรื่อง 
- รวบรวมหลักเกณฑ์และระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
- เขียนคู่มือตั้งแต่บทที่ 1 – 5 
- เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องต้น 
- ผลิตคู่มือ 

๒. 

๓. 

หมายเหตุ 

ลงชื่อ........................................................... 
(........นางสาวสุขุมา พวงมะลิ.......) 

ลงชื่อ........................................................... 
(........................................................) 

ลงชื่อ........................................................... 
(........................................................)
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๒๔๒ 

ประวัติผู้จัดท ำ 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุขุมา พวงมะลิ 

ประวัติกำรศึกษำ พ.ศ. 2544 – 2547 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) 
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

ประวัติกำรท ำงำน พ.ศ. 2550 - 2555  หัวหน้าแผนกแก๊สโครมาโทกราฟี 
บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการวิจัยทางการแพทย์
และเกษตรแห่งเอเชีย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ต ำแหน่งงำน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ   
สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3625 
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