ระบบการกํากับมาตรฐานวิทยานิพนธ
ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
การสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
นักศึกษาเรียบเรียงโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระในบทที่ 1,2 และ 3 เสร็จสมบูรณ
เขียนแบบ บฑศ.6 ยื่นตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นชอบและอนุญาตใหดําเนินการสอบได
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบและกําหนดวันสอบ ตามแบบ บฑศ. 6
พรอมเลมโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ไมนอยกวา 10 วัน กอนกําหนดวันสอบ
(สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน อาจมีผูทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกได
สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 5 คน และตองมีผูทรงคุณวุฒิภายในหรือ
ภายนอกสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันเพิ่มเติมอีกจํานวน 1 คน)
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัตคิ ณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบพรอมหนังสือเชิญสอบ
นักศึกษาผูขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ รับหนังสือเชิญกรรมการสอบพรอมเลมสอบโครงราง
นําไปมอบใหคณะกรรมการสอบทุกทานกอนวันสอบอยางนอย 5 วัน
ดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตามกําหนดการสอบ
คณะกรรมการสอบจะแจงผลการสอบใหนักศึกษาทราบภายหลังจากการสอบเสร็จ
กรณีที่ “สอบผาน” ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สงผลการสอบโครงรางตามแบบ บฑศ.20 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
กรณีที่ “สอบไมผา น” ใหนักศึกษาดําเนินการขอสอบใหมทุกขัน้ ตอน
เมื่อนักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธ
/การคนควาอิสระผานแลว ใหแกไขโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหสมบูรณ
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน
ติดตามความกาวหนาในการแกไขเลมโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
สงเลมโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับที่แกไขเสร็จ จํานวน 1 เลม ที่บัณฑิตวิทยาลัยพรอมแบบ บฑศ..21
จึงถือวาการอนุมัติผลการสอบโครงรางเสร็จสมบูรณ

การสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
1.
2.
3.
4.
5.

นักศึกษาที่จะสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระได ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
เรียนรายวิชาตางๆ ครบตามขอกําหนดของหลักสูตรและไดผลการเรียนตามเกณฑการประเมินผล
สอบผานภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร ความรูพื้นฐานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
สอบผานประมวลความรู
สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะระดับปริญญาเอก)

นักศึกษาเสนอขออนุมัตชิ ื่อเรื่อง และแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ โดยใชแบบ บฑศ.18
เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแตงตั้ง
นักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ เสร็จสมบูรณทุกองคประกอบที่ระบุไวในคูมือการทําวิทยานิพนธ
เขียนแบบ บฑศ.7 ยื่นตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นชอบและอนุญาตใหดําเนินการสอบได
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบและกําหนดวันสอบ ตามแบบ บฑศ. 7
พรอมเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ไมนอยกวา 10 วัน กอนกําหนดวันสอบ
(สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ตองมีคณะกรรมการสอบ
ไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ อาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธหลัก อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 1 คน และผูทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน
สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 5 คน ประธานกรรมการ อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธหลัก อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน)
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัตคิ ณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และออกคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการสอบพรอมหนังสือเชิญสอบ
นักศึกษาผูขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ รับหนังสือเชิญกรรมการสอบพรอมเลมสอบ
นําไปมอบใหคณะกรรมการสอบทุกทานกอนวันสอบอยางนอย 5 วัน
ดําเนินการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตามกําหนดการสอบ
คณะกรรมการสอบจะแจงผลการสอบใหนักศึกษาทราบภายหลังจากการสอบเสร็จ
กรณีที่ “สอบผาน”ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร จะสงแบบรายงานผลและแบบประเมินผลสอบ
ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
กรณีที่ “สอบไมผา น” ใหนักศึกษาดําเนินการขอสอบใหมทุกขัน้ ตอน
บัณฑิตวิทยาลัยสงผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระผานแลว ใหแกไขเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหสมบูรณ
โดยประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน กอนการสงตรวจรูปแบบ
ติดตามความกาวหนาในการแกไขเลมโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

สงเลเกณฑ
มวิทยานิ
พนธ/การค
นควาอิสระฉบั
บทีพ่แนธ
กไขเสร็
จ นจําคว
นวน
การประเมิ
นผลการสอบวิ
ทยานิ
/การค
าอิส1ระเลม ที่บัณฑิตวิทยาลัย
พรอมแบบ บฑศ.8 ขอตรวจแบบฟอรมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ กอนเสนอขออนุมัติผลการศึกษา
แบบประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ
แบบประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ นี้ สําหรับ คณะ กรรมการสอบใชประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ
เมื่อนักศึกษาสอบปากเปลา
วิธีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ปฏิบัติดังนี้
คณะกรรมการสอบแตละทาน พิจารณาคุณภาพวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ ตามรายการ แบบประเมิน ผลการสอบ
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่กําหนด โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการประเมินและรวมคะแนนในชองคะแนนรวม
โดยเกณฑการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหมีสัญลักษณการประเมิน ดังนี้
เกณฑการประเมิน
ระดับคะแนน
90 - 100
ระดับคะแนน
60 - 89
ระดับคะแนน
0 – 59

ผานดีเยี่ยม
ผาน
ไมผาน

Pass with Distinction
Pass
Fail

กรรมการและ เลขานุการรวบรวมผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ ใหประธานกรรมการการสอบ
สรุปผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ และใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
ลงนามรับรองผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธในแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

ขั้นตอนการขอสําเร็จการศึกษา
การขอสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่ขอจบตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
1. เรียนและสอบครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 3.00 และตองไดรับ
ผลการประเมินไมต่ํากวาระดับ B สําหรับรายวิชาบังคับ และไมต่ํากวา C ในรายวิชาอื่นที่ตองประเมินโดยมีคาระดับ
คะแนน 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 จํานวน 1 แผน
2. บทคัดยอภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด ที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาเรียบรอยแลว
3. บทความ จํานวน 3 ชุด หรือเอกสารการตอบรับการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ (สําหรับปริญญาเอก)
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอสําเร็จการศึกษา
เสนอรายชื่อและบทคัดยอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเพื่อขอความเห็นชอบผูสําเร็จการศึกษา
ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอรายชื่อและบทคัดยอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเพื่อขออนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ตอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
(สภาวิชาการอนุมัติผลการศึกษาใหผูใดสําเร็จการศึกษาวันใด ใหถือวาผูน ั้นสําเร็จการศึกษาในวันนั้น)
เสนอรายชื่อและบทคัดยอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเพื่อขออนุมัติปริญญา
ตอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ขั้นตอนการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
นักศึกษาปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
และคณะกรรมการสอบลงนามในใบหนาอนุมัติวิทยานิพนธครบทุกคน
ยื่นแบบ บฑศ.8, วิทยานิพนธปกออนฉบับแกไขแลว 1 เลม (ที่มีใบหนาอนุมัติพรอมลงลายมือชื่อกรรมการสอบ)
ผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบคํารอง และเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการสงผูตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ
รับผลการตรวจสอบรูปแบบ
นักศึกษาดําเนินการแกไขตามคําแนะนําของผูตรวจรูปแบบกอนเขาเลมฉบับสมบูรณ
นักศึกษาติดตอรับ บทคัดยอฉบับสมบูรณที่บัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อนําไปแนบเขาเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ยื่นแบบ บฑศ.31
เลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ (ปกแข็ง) จํานวน 5 เลม แผนซีดีขอมูล จํานวน 1 แผน
เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามหนาอนุมัติวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ

ขั้นตอนการตรวจบทคัดยอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ขั้นตอนการตรวจบทคัดยอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
นักศึกษาทําบทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ โดยผานการตรวจสอบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ยื่นแบบ บฑศ.29 พรอมบทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด
ตรวจสอบรูปแบบการพิมพบทคัดยอ และเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้ง
1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบทคัดยอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
หนาที่ 1) พิจารณาแกไขบทคัดยอของวิทยานิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) นําบทคัดยอของวิทยานิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ
ระยะเวลาที่กําหนด

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยตาม

2. แตงตั้งผูตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หนาที่ ตรวจบทคัดยอภาษาอังกฤษวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปดวยความถูกตอง
ในเนื้อหาและรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ปรับปรุงแกไขบทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษตามขอเสนอแนะ
ตรวจสอบบทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษใหถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
เสนอบทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ (ผานการแกไขแลว)
ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบผลการสําเร็จการศึกษา
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบผลการสําเร็จการศึกษา
เสนอบทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ (ผานการแกไขแลว)
ตอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาขออนุมัตผิ ลการสําเร็จการศึกษา
สภาวิชาการเห็นชอบอนุมัตผิ ลการสําเร็จการศึกษา
เสนอบทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ (ผานการแกไขแลว)
ตอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงเพื่อพิจารณาขออนุมัติปริญญา
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาติดตอขอรับบทคัดยอภาษาไทย-ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณที่บัณฑิตวิทยาลัย
สําหรับเขาเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ(ปกแข็ง)

ขั้นตอนการเผยแพรบทความวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ขั้นตอนการเผยแพรบทความวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
นักศึกษายื่นแบบ บฑศ.14 แบบรายงานตีพิมพบทความ และแบบฟอรมการนําสงบทความ
พรอมบทความ จํานวน 3 ชุด แผนซีดีขอมูลบทความและขอมูลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ จํานวน 1 แผน
(สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตนฉบับ แนวทางการเขียน และวิธีการสงตนฉบับ
ไดจาก คําแนะนําในการพิมพบทความ หรือจาก website ของบัณฑิตวิทยาลัย)

ตรวจสอบตนฉบับหากไมครบถวนตามรูปแบบ จะแจงเจาของบทความเพื่อทําการแกไขและสงตนฉบับใหม
เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกลั่นกรองกอนดําเนินการจัดสงผูท รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความตามเกณฑที่กําหนด
กําหนดเกณฑการประเมินบทความ
1) เห็นสมควรใหตีพิมพเผยแพร
2) เห็นสมควรใหตีพิมพเผยแพร แตตองไดรับการแกไข
3) ยังไมสมควรไดรับการตีพิมพเผยแพร

รวบรวมขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
ประสานงานกับเจาของบทความเพื่อแจงผลการพิจารณาและใหดําเนินการปรับแกไขตนฉบับ
นักศึกษาปรับแกไขบทความตามขอเสนอแนะ
และสงบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของตนฉบับใหสมบูรณกอนตีพิมพเผยแพร
จัดทําวารสารบัณฑิตศึกษาเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

จัดเก็บเอกสารและทําฐานขอมูลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

