
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบวิทยานิพนธ์  

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

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ . ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๙ ข้อ ๔๓ 
เรื่องการส าเร็จการศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย      
จึงประกาศแนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑. หลักสูตรปริญญาโทแผน ก แบบ ก๒  
 ๑ .๑ นักศึกษาจะสามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ต้องศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร          
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (เฉพาะหลักสูตรที่ก าหนดให้สอบ) และผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มาแล้ว           
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับจากวันที่มีการสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
โดยต้องด าเนินการสอบก่อนวันก าหนดพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๙๐ วัน        
โดยพิจารณาจากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของแต่ละปีการศึกษา 
  ๑.๒ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบและด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑     
โดยคณะกรรมการสอบต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 
๓ คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสอบที่ไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และกรรมการสอบอีกไม่น้อยกว่า ๒ คน และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี 
  ๑.๓ ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์และ    
แบบค ารับรองการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนวันสอบ
อย่างน้อย ๑๕ วัน พร้อมกับด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดเท่ากับจ านวน
ของคณะกรรมการสอบและส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับร่างให้
คณะกรรมการสอบก่อนวันสอบอย่างน้อย ๑๕ วัน และด าเนินการสอบภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับ
อนุมัติคณะกรรมการสอบ โดยระบบการสอบต้องเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 



๒ 

 

 ๑.๔ เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น ให้ประธานกรรมการสอบแจ้งผลการสอบมายัง
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยภายใน ๗ วันหลังการสอบ  
   ๑.๔.๑ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ให้ถือมติคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์เสียงข้างมาก และหากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการสอบเป็นผู้ชี้ขาด 
   ๑.๔.๒ ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไข คณะกรรมการสอบต้องแจ้งประเด็น
ให้นักศึกษารับทราบ และนักศึกษาต้องด าเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันหลังวันที่มี
การสอบโดยถือว่าวันที่ลงรับของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นวันส่งเล่มวิทยานิพนธ์สมบูรณ์ ทั้งนี้หากการ
แก้ไขไม่สามารถแล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมท าเรื่องขอเลื่อนก าหนด     
ส่งเล่มวิทยานิพนธ์มายังงานประสานจัดการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบจากอธิการบดี
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  
   ๑.๔.๓ ในกรณีสอบไม่ผ่าน ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องสรุป
สาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ผ่าน โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรรายงานต่ออธิการบดีโดยให้ผ่าน
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน ๑๕ วันจากวันที่มีการสอบ 
   ๑.๔.๔ ในกรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ให้มีสิทธิ์สอบได้อีกเพียง ๑ ครั้ง 
หลังจากการสอบครั้งแรกไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน  
  ๑.๕ การพิมพ์ และการจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์ให้ยึดตามคู่มือ ข้อปฏิบัติ ระเบียบ และ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง    
 ๒. หลักสูตรปริญญาเอกแบบ ๒ 
  ๒ .๑ นักศึกษาจะสามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ต้องศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร         
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติและผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับจากวันที่มีการสอบ และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยต้องด าเนินการสอบก่อนวันก าหนด            
พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๙๐ วัน โดยพิจารณาจากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
วันสุดท้ายของการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละปีการศึกษา  
  ๒ .๒ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบที่มี
คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการสอบต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
และกรรมการสอบอีกไม่น้อยกว่า ๔ คน และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี 
  ๒.๓ ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์และ    
แบบค ารับรองการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนวันสอบ



๓ 

 

อย่างน้อย ๑๕ วัน  พร้อมกับด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดเท่ากับจ านวน
ของคณะกรรมการสอบและส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับร่างให้
คณะกรรมการสอบก่อนวันสอบอย่างน้อย ๑๕ วัน และด าเนินการสอบภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับ
อนุมัติคณะกรรมการสอบ โดยระบบการสอบต้องเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
  ๒.๔ เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น ให้ประธานกรรมการสอบแจ้งผลการสอบมายังงาน
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วันหลังการสอบ  
   ๒.๔.๑ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ให้ถือมติคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์เสียงข้างมาก และหากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการสอบเป็นผู้ชี้ขาด 
   ๒.๔.๒ ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไข คณะกรรมการสอบต้องแจ้งประเด็น
ให้นักศึกษารับทราบ และนักศึกษาต้องด าเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน หลังวันที่มี
การสอบ โดยถือว่าวันที่ลงรับของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นวันส่งเล่มวิทยานิพนธ์สมบูรณ์ ทั้งนี้หากการ
แก้ไขไม่สามารถแล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมท าเรื่องขอเลื่อนก าหนดส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์มายังงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย  
   ๒.๔.๓ ในกรณีสอบไม่ผ่าน ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องสรุป
สาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ผ่าน โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรรายงานต่ออธิการบดีโดยให้ ผ่าน
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน ๑๕ วันท าการหลังจากวันสอบ 
   ๒.๔.๔ ในกรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ให้มีสิทธิ์สอบได้อีกเพียง ๑ ครั้ง 
หลังจากวันที่มีการสอบครั้งแรกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน  
  ๒.๕ การพิมพ์ และการจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์ให้ยึดตามคู่มือ ข้อปฏิบัติ ระเบียบ และ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้น 
ให้เสนอเหตุผลที่จ าเป็น ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ความเห็นและเสนอความเห็นนั้นต่ออธิการบดีพิจารณาตัดสินเป็นกรณีไป และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
    

ทั้งนี้ประกาศฉบับนี้ให้เริ่มใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาตั้งแต่ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
 

ประกาศ ณ  วันที่   ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑     
 

                   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 


