ระบบและกลไกการกํากับมาตรฐานวิทยานิพนธ
กลุ ม งานมาตรฐานวิ ท ยานิ พ นธ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การกํ า กั บ ดู แ ลคุ ณ ภาพการทํ า
วิ ท ยานิ พ นธ /การค น คว า อิ ส ระ และการบริ ก ารมาตรฐานวิ ท ยานิ พ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
โดยประกอบดวย 5 กลุมงาน ดังนี้
(1) งานวิทยานิพนธ
กํากับการดําเนินการทําวิทยานิพนธ การอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ การออกหนังสือประสานงานการ
ทําวิทยานิพนธ การสอบโครงรางวิทยานิพนธ การสอบปากเปลาวิทยานิพนธ และการประเมินผลการสอบ
วิทยานิพนธ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
(2) งานตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ
แตงตั้งผูต รวจสอบความถูกตองของการพิมพและรูปแบบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามคูมือการจัดทํา
วิ ท ยานิ พ นธ การตรวจสอบการปรั บ แก ไ ขรู ป เล ม วิ ท ยานิ พ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาตามคํ า แนะนํ า ของผู ต รวจ
แบบฟอรม เพื่อใหผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาไดมาตรฐานและเปนไปตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง
(3) งานตรวจบทคัดยอ
แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองบทคั ด ย อ วิ ท ยานิ พ นธ ภ าษาไทย และแต ง ตั้ ง ผู ต รวจสอบ
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ใหเปนไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(4) การอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอสําเร็จการศึกษา และเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวน เขาสู
การพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด

กระบวนการทําวิทยานิพนธ
ไมอนุมัติ
นักศึกษายืนคํารอง
ตามแบบ บฑศ. 18

ขออนุมัติหัวขอ

จัดทําโครงราง

เสนอประธานกรรมการควบคุม
พิจารณาสอบ โครงราง
อนุมัติ

ไมอนุมัติ
ดําเนินการสอบ โครงราง
สงเลมแกไข
ตามแบบ บฑศ. 21
ปรึกษาอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

แกไข

ยื่นคํารองขอสอบโครงราง
ตามแบบ บฑศ. 6

อนุมัติ
สราง / ตรวจสอบเครื่องมือ

ยื่นคํารองขอแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
ตามแบบ บฑศ. 23

ทดลองเครื่องมือ
ไมอนุมัติ

เก็บขอมูล
วิเคราะห / สรุปผลการวิจยั

แกไข

เสนอประธานกรรมการควบคุม
พิจารณาแกไข / ขอสอบปากเปลา

ไมอนุมัติ
นักศึกษาปรับแกไข
ดําเนินการสอบ ปากเปลา
ยื่นคํารองตรวจสอบ
รูปแบบวิทยานิพนธ
ตามแบบ บฑศ.8

อนุมัติผลการตรวจรูปแบบ
ภายใน 2 สัปดาห

อนุมัติ
แกไขภายใน 45 วัน

ยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ
ตามแบบ บฑศ. 7

ยื่นคํารองขอตรวจการจบหลักสูตร
ตามแบบ บฑศ. 27

นศ.ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและสงเอกสารฉบับแกไขสมบูรณ
พรอมบทคัดยอไทยและอังกฤษ CD ขอมูล
และเอกสารตอบรับการตีพิมพผลงาน ที่บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่อผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวน
ขออนุมัตกิ ารสําเร็จศึกษา

1. งานวิทยานิพนธ
1) การสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ไดกําหนดขั้นตอนการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ไวดังนี้
ขัน้ ที่ 1 นักศึกษาที่จะสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ไดรับอนุมัติหัวขอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระแลว ตามแบบคํารองขออนุมัติ
ชื่อเรื่องและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ (บฑศ.18) และนําสงบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
1.2 ไดเรียบเรียงโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเสร็จสมบูรณในบทที่ 1, 2 และ 3
และไดสรางตัวอยางเครื่องมือการวิจัยสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว
1.3 การเรียบเรียงโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และการสรางตัวอยางเครื่องมือ
การวิจัยสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลตามขอ 1.2 นี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ทุกทาน ไดใหคําปรึกษาแนะนําและนักศึกษาไดปรับปรุงแกไขโครงรางวิทยานิพนธและเครื่องมือการ
วิจัยสําหรับ เก็บรวบรวมขอมูลตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาแลว
1.4 โครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่จะเสนอสอบตองผานการเรียบเรียงตาม ขอ 1.3
และคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกทานเห็นชอบอนุญาตใหดําเนินการได
1.5 การจัดทําสําเนาโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับที่มีคุณสมบัติสมบูรณ
ตามขอ 1.3 และ 1.4 มีองคประกอบ ดังนี้ ปกนอก ปกใน สารบั ญ บทที่ 1, 2, 3 บรรณานุ กรม และ
ตัวอยางเครื่องมือการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ใหถายเอกสารหนาเดียว เขาปกออน เย็บเลมเขาสันปก
ใหเรียบรอย (ตามจํานวนคณะกรรมการสอบ) เพื่อดําเนิน การยื่น คํารองขอสอบตอสาขาวิ ชาและ
บัณฑิตวิทยาลัย
ขั้นที่ 2 การขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 ใหนักศึกษานัดหมายคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกทาน เพื่อกําหนด วัน เวลา
สอบ โดยวั น เวลาที่ กํ าหนดนี้ ต องมีเวลาไม น อยกว า 15 วั น นั บจากวั นที่ เจ าหน าที่ บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย
ลงทะเบียนรับคํารองขอสอบโครงราง (บฑศ.6)
2.2 ให นั กศึ กษาเขี ยนคํ าร องขอสอบโครงร าง (บฑศ.6) อย างชั ดเจน ให นั กศึ กษาเขี ยนชื่ อ
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ พรอมตําแหนงทางวิชาการ ตลอดทั้งระบุ วัน
เดือน ป สถานที่ที่ดําเนินการสอบดวยตัวบรรจง และใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระ ทุกทานลงนาม เพื่อแสดงวาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระทุกทานไดอนุญาต
ใหสอบไดตามวันเวลาที่กําหนดไวแลว
2.3 สงคํารองขอสอบพรอมเลมโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่เขาเลมเรียบรอย
ตามจํานวนคณะกรรมการสอบ ที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป
ขั้นที่ 3 คํารองขอสอบโครงร างวิ ทยานิพนธ/การคนควาอิสระ พรอมทั้งสํ าเนาโครงรางที่
ดําเนินการตามขั้นที่ 2 เสร็จสมบูรณแลวตามขอ 2.3 เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้

3.1 เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยนําคํารองขอสอบพรอมเลมโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระ เสนอคณบดีพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบที่เปนคณะกรรมการประจําหลักสูตรประจํา
สาขา
3.2 เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยทําคําสั่งและหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบ ตามขอ 2.2 ของการ
สอบโครงรางและเก็บไวเปนหลักฐาน 1 เลม
ขั้นที่ 4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ เลมโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และ
หนังสือเชิญสอบ
บัณฑิตวิทยาลัยสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบพรอมหนังสือเชิญสอบและเลมโครงราง
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหคณะกรรมการสอบทุกทาน กอนวันสอบอยางนอย 10 วัน
ขั้นที่ 5 การดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
5.1 กอนถึงกําหนดการสอบโครงราง 1-2 วัน บัณฑิตวิทยาลัยจะติดตอประสานกับกรรมการ
สอบทุกทานเพื่อเนนย้ํากําหนดการสอบอีกครั้ง
5.2 นักศึกษาควรมาถึงหองสอบกอนเวลาไมนอยกวา 1 ชั่วโมง เพื่อเตรียมอุปกรณ การสอบ
5.3 ผูสอบอาจจะใชสื่อประเภทตาง ๆ ในการสอบตามความเหมาะสม
5.4 ในขณะดําเนินการสอบอาจมีผูสนใจเขารวมฟงการสอบดวยไดตามความเหมาะสม
และไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการสอบ
5.5 เครื่องดื่ม อาหารวางสําหรับคณะกรรมการสอบ นักศึกษาผูเขาสอบจะตองจัดเตรียม
หามาเองตามความเหมาะสมหรื อติ ดต อประสานงานขอยื มภาชนะใส อาหารได จากเจ าหน าที่บั ณฑิต
วิทยาลัย เมื่อสอบเสร็จใหนักศึกษาจัดลางภาชนะและนําสงคืนเจาหนาที่ ถามีการชํารุดแตกหักนักศึกษา
ผูเขาสอบตองหามาทดแทน
ขั้นที่ 6 ผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
6.1 คณะกรรมการสอบจะแจงผลการสอบใหนักศึกษาทราบในหองที่ทําการสอบ โดยการแจง
ผลการสอบโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ / การค น คว า อิ ส ระนี้ จ ะกระทํ า ภายหลั ง จากการสอบเสร็ จ และ
คณะกรรมการไดประชุมพิจารณาผลการสอบแลว
6.2 กรณีที่สอบไมผานใหดําเนินการขอสอบใหม โดยใหนักศึกษาดําเนินการทุกขั้นตอน
ใหมทั้งหมด
ขั้นที่ 7 การสงโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับที่สอบผานแลว
7.1 เมื่อนักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระผานแลว ใหนักศึกษาแกไขให
สมบูรณ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบ โดยดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน หลังจากวันที่
สอบ
7.2 ทําสําเนาโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ฉบับที่แกไขเสร็จตามขอ 7.1 เขาเลม
ปกออนจํานวน 2 เลม นําสงงานบัณฑิตวิทยาลัยพรอมแบบ บฑศ.20 แบบอนุมัติผลการประชุมพิจารณา
โครงร างวิ ทยานิ พนธ /การค นคว าอิสระ และ บฑศ.21 แบบขออนุ มัติ ดํ าเนิ นการจั ดทําวิ ทยานิ พนธ /
การคนควาอิสระ จึงถือวาการอนุมัติผลการสอบโครงรางเสร็จสมบูรณ หากไมดําเนินการตามขั้นตอน
อาจสงผลเสียตอนักศึกษาได

ระบบการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
นักสึกษายืน่ คํารอง บฑศ.6 ตออาจารยท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบและอนุญาตใหดําเนินการสอบได

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชือ่ คณะกรรมการสอบและกําหนดวันสอบ
พรอมเลมโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ไมนอยกวา 10 วัน กอนกําหนดวันสอบ

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
เสนอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบพรอมหนังสือเชิญสอบ

นักศึกษา รับหนังสือเชิญกรรมการสอบพรอมเลมสอบโครงราง
นําไปมอบใหคณะกรรมการสอบทุกทานกอนวันสอบอยางนอย 5 วัน
ดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตามกําหนดการสอบ
คณะกรรมการสอบจะแจงผลการสอบใหนักศึกษาทราบภายหลังจากการสอบเสร็จ
กรณีที่ “สอบผาน” ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สงผลการสอบโครงรางตามแบบ บฑศ.20
ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อนักศึกษาสอบโครงรางผานแลว ใหแกไขโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหสมบูรณ
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน

สงเลมโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับที่แกไขเสร็จ จํานวน 1 เลม
ที่บัณฑิตวิทยาลัยพรอมแบบ บฑศ..21
จึงถือวาการอนุมตั ิผลการสอบโครงรางเสร็จสมบูรณ

2) การสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
งานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง ได กํ า หนดขั้ น ตอนการสอบ
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ไวดังนี้
ขั้นที่ 1 นักศึกษาที่จะสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เรียนรายวิชาตาง ๆ ครบตามขอกําหนดของหลักสูตร และไดผลการเรียนตามเกณฑ
การประเมินผลระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งรายวิชาที่อยูในหมวดวิชาสัมพันธ หมวดวิชาเฉพาะดานและวิชา
พืน้ ฐานเสริม (ถามี)
1.2 สอบผ า นภาษาอั ง กฤษ, คอมพิ ว เตอร ความรู พื้ น ฐานตามเกณฑ ก ารประเมิ น ผล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.3 สอบผานประมวลความรู
1.4 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
1.5 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะปริญญาเอก)
ขั้นที่ 2 วิทยานิพนธที่จะเสนอสอบไดตองประกอบดวย
2.1 ไดเรียบเรียงวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณทุกองคประกอบของวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ที่ระบุไวในคูมือการทําวิทยานิพนธ
2.2 วิทยานิพนธที่เรียบเรียงเสร็จตามขอ 2.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกทาน
ไดใหคําปรึกษาแนะนําและแกไขเปนไปตามโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ฉบับที่สอบผานแลว
และนักศึกษาไดแกไขและเรียบเรียงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ทุกทานตามขอกําหนดของคูมือวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.3 วิ ทยานิ พนธ ที่จ ะเสนอสอบได คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาทุ กทา นต อ งเห็ น ชอบและ
อนุญาตใหดําเนินการสอบได
2.4 การจั ด ทํ า สํ า เนาวิ ท ยานิ พ นธ / การค น คว า อิ ส ระฉบั บ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ 2.2
ประกอบดวย ปกนอก ปกใน ใบอนุมัติวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ บทคัดยอ ABSTRACT สารบัญ
บัญชีตาราง บัญชีภาพประกอบ บทที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 บรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผูวิจัย โดย
ถายเอกสารหนาเดียวเขาปกออน เย็บเลมเขาสันปกใหเรียบรอย (ตามจํานวนคณะกรรมการสอบ) เพื่อ
ดําเนินการยื่นคํารอง บฑศ.7 คํารองขอสอบปากเปลาตอสาขาวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย
ขั้นที่ 3 การขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหดําเนินการดังนี้
3.1 ให นั ก ศึ กษานั ด หมายคณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พ นธ / การค น คว าอิ ส ระทุ กท า น
เพื่อกําหนดวัน เวลาสอบใหชัดเจน โดยวันเวลาที่กําหนดนี้ตองมีเวลาไมนอยกวา 15 วัน นับจากวันที่
เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยลงทะเบียนรับคํารองขอสอบปากเปลา (บฑศ.7)
3.2 ใหนักศึกษาเขียนคํารองขอสอบปากเปลา (บฑศ.7) อยางชัดเจน เขียนชื่อคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ พรอมตําแหนงทางวิชาการ ระบุวัน เดือน ป สถานที่ที่ดําเนินการ
สอบดวยตัวบรรจง และใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระลงนาม เพื่อแสดงวา
คณะกรรมการที่ปรึกษาไดอนุญาตใหสอบไดตามวันและเวลาที่กําหนดไวแลว

3.3 ใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ลงความเห็นและลงนามในคํารองขอสอบปากเปลา
(บฑศ.7) เพื่ออนุญาตใหสอบได
3.4 ส ง คํ า ร อ งขอสอบปากเปล า วิ ท ยานิ พ นธ / การค น คว า อิ ส ระ (บฑศ.7) พร อ มเล ม
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ (ตามจํานวนคณะกรรมการสอบ) เพื่อใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ
ความถูกตองของคํารอง ขอสอบปากเปลา (บฑศ.7) ความสมบูรณของเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ขั้นที่ 4 คําร องขอสอบปากเปล าวิ ทยานิ พนธ /การคนคว าอิ สระ (บฑศ.7) พร อมทั้ งส งสํ าเนา
วิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ ตามขอ 3.4 จํานวนเลมตามคณะกรรมการสอบที่ดําเนินการตาม ขั้นที่ 3
เสร็จสมบูรณแลว เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
4.1 เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอคํารองขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ(บฑศ.7)
พรอมเลมวิทยานิพนธใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ที่เปนคณะกรรมการประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิ
4.2 เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยทําคําสั่ง และหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบ ตามขอ 3.2 ของการสอบ
ปากเปลาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และเก็บไวเปนหลักฐาน 1 เลม
4.3 เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยสําเนาแจงเจาหนาที่คณะทราบ
ขั้นที่ 5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ เลมวิทยานิพนธ และหนังสือเชิญสอบ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ส ง คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบพร อ มหนั ง สื อ เชิ ญ สอบและเล ม
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหคณะกรรมการสอบทุกทาน กอนวันสอบอยางนอย 5 วัน
ขั้นที่ 6 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
6.1 กอนถึงกําหนดการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 1-2 วัน บัณฑิตวิทยาลัยจะติดตอ
ประสานกับคณะกรรมการสอบทุกทาน เพื่อเนนย้ํากําหนดการสอบอีกครัง้
6.2 นักศึกษาควรมาถึงหองสอบกอนเวลาสอบไมนอยกวา 1 ชั่วโมง เพื่อเตรียมอุปกรณการ
สอบใหพรอม
6.3 ผูสอบอาจจะใชสื่อประเภทตางๆ ในการสอบตามความเหมาะสม
6.4 ในขณะดําเนินการสอบอาจมีผูสนใจเขารวมฟงการสอบดวยไดตามความเหมาะสม และ
ไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการสอบ
6.5 เครื่องดื่ม อาหารวาง สําหรับคณะกรรมการสอบ นักศึกษาผูเขาสอบจะตองจัดเตรียม
หามาเองตามความเหมาะสม หรือติดต อประสานงานขอยืมภาชนะใส อาหารได จากเจาหน าที่บัณฑิต
วิทยาลัย เมื่อสอบเสร็จ ใหนักศึกษาจัดลางภาชนะและนําสงคืนเจาหนาที่ ถามีการชํารุดแตกหักนักศึกษา
ผูเขาสอบตองหามาทดแทน

ขั้นที่ 7 ผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
7.1 คณะกรรมการสอบจะแจงผลการสอบใหนักศึกษาทราบในหองที่ทําการสอบ โดยการ
แจงผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระนี้ จะกระทําภายหลังจากการสอบเสร็จ และคณะกรรมการ
สอบไดประชุมตกลงพิจารณาผลการสอบแลว
7.2 กรณีที่สอบไมผาน ใหดําเนินการขอสอบใหม โดยใหนักศึกษาดําเนินการทุกขั้นตอนใหม
ทั้งหมด
7.3 กรณีที่นักศึกษาสอบผานแลว แตตองแกไขบางสวนใหนักศึกษาดําเนินการแกไขใหเสร็จ
สิ้น ภายใน 45 วัน โดยประสานงานกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กอนยื่นคํารองขอตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ (บฑศ.8)
7.4 ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธ /การคนควาอิสระ จะเปนผูนําผลการสอบส ง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อลงนาม และจัดสงผลการสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อสงไปยัง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตอไป

ระบบการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
นักศึกษาที่จะสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระได ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เรียนรายวิชาตาง ๆ ครบตามขอกําหนดของหลักสูตร และไดผลการเรียนตามเกณฑการประเมินผล
2. สอบผานภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร ความรูพ้ืนฐานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย
3. สอบผานประมวลความรู
นักศึกษายื่นคํารอง บฑศ.7 ยื่นตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร เห็นชอบและอนุญาตใหดําเนินการสอบได
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบและกําหนดวันสอบ ตามแบบ บฑศ. 7
พรอมเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ไมนอยกวา 10 วัน กอนกําหนดวันสอบ
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และออกคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการสอบพรอมหนังสือเชิญสอบ
นักศึกษาผูขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ รับหนังสือเชิญกรรมการสอบพรอมเลมสอบ
นําไปมอบใหคณะกรรมการสอบทุกทานกอนวันสอบอยางนอย 5 วัน
ดําเนินการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตามกําหนดการสอบ
คณะกรรมการสอบจะแจงผลการสอบใหนักศึกษาทราบภายหลังจากการสอบเสร็จ
กรณีท่ี “สอบผาน” ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร จะสงแบบรายงานผลและแบบประเมินผลสอบไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัย
กรณีท่ี “สอบไมผาน” ใหนักศึกษาดําเนินการขอสอบใหมทุกขัน้ ตอน
บัณฑิตวิทยาลัยสงผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระผานแลว
ใหแกไขเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหสมบูรณ กอนการสงบัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบ

2. งานตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ
1. วิธีการดําเนินงานตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ โดยมีการตรวจรูปแบบตามหลักเกณฑของ
คูมือการจัดทําวิทยานิพนธ ดังนี้
1.1 คูมือการจัดทําวิทยานิพนธ ป 2553 ใหใชกับนักศึกษาที่สอบโครงรางวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระ กอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
1.2 คูมือการจัดทําวิทยานิพนธ ป 2559 ใหใชกับนักศึกษาที่สอบโครงรางวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระ ตั้งแต ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
2. บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ให คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ รู ป แบบของวิ ท ยานิ พ นธ กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา
3. นั ก ศึ ก ษาที่ ดํ า เนิ น การแก ไ ขเล ม วิ ท ยานิ พ นธ ต ามคณะกรรมการสอบภายใน 45 วั น
หลังจากวันที่สอบ
4. นักศึกษายื่นคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ ตามแบบ บฑศ. 8 พรอมเลมวิทยานิพนธ
ปกออน 1 เลม
5. แตงตั้งผูตรวจสอบความถูกตองของแบบฟอรมวิทยานิพนธ
6. ผูตรวจแบบฟอรมแจงผลการตรวจสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแจงใหนักศึกษารับผล
การตรวจสอบเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข
7. นักศึกษาที่ดําเนินการแกไขเลมวิทยานิพนธแลว นําสงเลมฉบับสมบูรณที่บัณฑิตวิทยาลัย
พรอมแนบหลักฐานการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา
8. การสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเพื่อขออนุมัติผลการศึกษา ผูปฏิบัติงานตองตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสาร ประกอบดวย คํารองขออนุมัติผลการศึกษา (บฑศ.30) เลมวิทยานิพนธ
ปกออนเขาเลมกระดูกงู 1 เลม และแผนซีดี 1 แผน

ระบบการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
นักศึกษาแกไขวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
และคณะกรรมการสอบลงนามในใบหนาอนุมัติวิทยานิพนธครบทุกคน

ยื่นคํารอง บฑศ.8, วิทยานิพนธปกออนฉบับแกไขแลว 1 เลม
(ที่มใี บหนาอนุมัติพรอมลงลายมือชื่อกรรมการสอบ)
ผานอาจารยท่ปี รึกษาวิทยานิพนธและประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคํารองและเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อแตงตั้งผูตรวจสอบความถูกตองของวิทยานิพนธ

แตงตั้งผูตรวจสอบความถูกตองของวิทยานิพนธ
และจัดสงเลมไปยังผูตรวจ
ผูต รวจสอบความถูกตองของวิทยานิพนธแจงผลการตรวจสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัย
นักศึกษารับผลการตรวจสอบรูปแบบ
ประมาณ 7 วันทําการ หลังจากวันที่ย่นื คํารอง

นักศึกษาดําเนินการแกไขตามคําแนะนําใหเรียบรอยและนําสงบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อแนบเปนหลักฐานการขออนุมัติผลการศึกษา

3. งานตรวจบทคัดยอ
1. นักศึกษาทําบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียบรอยแลว และผานการตรวจสอบ
จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
2. ยื่ น คํา ร องขอตรวจบทคัด ย อ ตามแบบ บฑศ.29 พร อมแนบบทคัด ย อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ ผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
3. บัณฑิต วิทยาลัยแตงตั้ งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบทคัดย อวิทยานิพนธ/ การคนคว า
อิสระ เพื่อพิจารณาแกไขบทคัดยอของวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระภาษาไทย
4. บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ส ง บทคั ด ย อ ภาษาไทยไปยั ง คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองบทคั ด ย อ
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และแจงใหนักศึกษาปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
5. บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ตรวจสอบการแก ไ ขให ถู ก ต อ ง จึ ง แต ง ตั้ ง ผู ต รวจสอบบทคั ด ย อ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองในเนื้อหา
6. ตรวจสอบและปรับแกไขบทคัดยอใหมีความสมบูรณกอนเสนอเขาสูการประชุมพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา
7. บัณฑิตวิทยาลัยแจงผลการพิจารณา และใหนักศึกษาติดตอขอรับบทคัดยอภาษาไทยภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณที่บัณฑิตวิทยาลัย

ระบบการตรวจบทคัดยอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
นักศึกษาทําบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียบรอยแลว
และผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ยื่นคํารอง บฑศ.29, บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
ผานอาจารยท่ปี รึกษาวิทยานิพนธและประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคํารอง, ตรวจรูปแบบการพิมพบทคัดยอ
และเสนอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเพื่อแตงตัง้
1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบทคัดยอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
หนาที่ พิจารณาแกไขบทคัดยอของวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระภาษาไทย
2. แตงตั้งผูตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หนาที่ ตรวจบทคั ดย อวิ ทยานิ พนธ /การค นคว าอิ สระภาษาอั งกฤษของนั กศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาใหเปนไปดวยความถูกตอง ในเนือ้ หาและรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
บัณฑิตวิทยาลัยสงบทคัดยอภาษาไทยไปยังคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
บทคัดยอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแจงผลการตรวจสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัย
นักศึกษาปรับปรุงแกไขบทคัดยอภาษาไทยตามขอเสนอแนะ
และสงกลับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจบทคัดยอภาษาอังกฤษ
บัณฑิตวิทยาลัยสงบทคัดยอภาษาอังกฤษไปยังผูต รวจสอบ

ปรับแกไขบทคัดยอใหมีความสมบูรณเพื่อเสนอเขาสูการประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยแจงผลการพิจารณา และใหนกั ศึกษาติดตอขอรับ
บทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณที่บัณฑิตวิทยาลัย

4. งานขออนุมัติผลการศึกษา
การยื่นคํารองเพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหดําเนินการ ดังนี้
1 นักศึกษาไดดําเนินการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระผานเรียบรอยแลว
2 นักศึกษายื่นคํารอง บฑศ.27 ขอตรวจสอบการจบหลักสูต ร และบฑศ.8 เพื่อขอตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
3 นักศึกษารับเลมที่ตรวจสอบรูปแบบ แกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบ และนําสงเลม
ฉบับสมบูรณเขาเลมกระดูกงู จํานวน 1 เลม พรอมผลการตรวจรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย
4 การยืน่ ขออนุมัติสําเร็จการศึกษา ตองดําเนินการตามกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานการประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบคํารองและเอกสาร ดังนี้
1) บฑศ.30 ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรลงนาม
2) บฑศ.29 พรอมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ผานการตรวจจากอาจารยที่ปรึกษา
3) เอกสารตอบรับการตีพิมพเผยแพรบทความวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
4) แผนบันทึกขอมูล วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ จํานวน 1 แผน
5 แจงจบการศึกษาที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แนบรูปถายชุดครุยขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 2 รูป และขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
6 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่อเขาสูการพิจารณาเพื่ออนุมัติปริญญาจากคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ

ระบบการขอสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่ขอจบตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
1. เรียนและสอบครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 3.00 และตอง
ไดรับผลการประเมินไมต่ํากวาระดับ B สําหรับรายวิชาบังคับ และไมต่ํากวา C ในรายวิชาอื่นที่ตองประเมิน
โดยมีคาระดับคะแนน และตองไดคะแนนไมต่ํากวาระดับ P กรณีรายวิชา หรือการประเมินผลการสอบอื่น ๆ
ที่ไมมีคาระดับคะแนน
2. สอบประมวลความรู และ/หรือ สอบวัดคุณสมบัติผานตามเกณฑที่กําหนด
3. สอบคอมพิวเตอร และภาษาตางประเทศผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. สอบปากเปลาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ผานตามเกณฑที่กําหนด
ยื่นเอกสารประกอบการขอสําเร็จการศึกษา ดังนี้
1. เลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ (ปกออน) จํานวน 1 เลม และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน
2. บทคัดยอภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด ที่ผา นการตรวจสอบจากอาจารยท่ปี รึกษา
3. เอกสารการตอบรับการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอสําเร็จการศึกษา
เสนอรายชื่อและบทคัดยอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเพื่อขอความเห็นชอบผูสําเร็จการศึกษา
ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอรายชื่อและบทคัดยอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเพื่อขออนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ตอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
(สภาวิชาการอนุมัติผลการศึกษาใหผใู ดสําเร็จการศึกษาวันใด ใหถือวาผูนั้นสําเร็จการศึกษาในวันนั้น)
เสนอรายชื่อและบทคัดยอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเพื่อขออนุมัติปริญญา
ตอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
สภามหาวิทยาลัยอนุมัตปิ ริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา

