ประกาศ
สานักบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
เรื่อง มาตรฐานภาคนิพนธ์และการขอสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
-----------------------------------------------------------------------เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดทาภาคนิพนธ์ของนักศึกษา การกาหนดหน้าที่ คุณสมบัติ และ
การเสนอคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานทางวิชาการในแต่ละกระบวนการของการจัดการศึกษา จึงขอ
ประกาศมาตรฐานภาคนิพนธ์และการขอสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2560 เป็นต้นไป ดังนี้
ความหมายของภาคนิพนธ์
ภาคนิพนธ์ หมายถึง ผลงานแสดงการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและเรียบเรียงในรูปแบบต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์และความสาคัญของผลงานนั้น ซึ่งสามารถจาแนกภาคนิพนธ์ออกได้ 4 ประเภท คือ
1. การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ในระดับปริญญามหาบัณฑิต
2. สารนิพนธ์ (Master’ Project) ในระดับปริญญามหาบัณฑิต
3. วิทยานิพนธ์ (Thesis) ในระดับปริญญามหาบัณฑิต
4. ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ความแตกต่างของภาคนิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
1. ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
ผู้วิจัยได้ทาการทดลองค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีวิธีการกระทาที่ถูกต้องและลึกซึ้งตามหลักวิชาการ
และมีข้อมูลซึ่งบ่งชัดเจนถึงสิ่งที่ได้ ค้นพบใหม่ ซึ่งอาจจะนาไปใช้ในการสร้างทฤษฎีใหม่ หรือนาไปประยุกต์ใช้
ต่อไปได้
2. วิทยานิพนธ์ (Thesis)
ผู้วิจัยได้ทาการทดลองค้นคว้าและทาการวิจัยมาอย่างดีพอสมควร ได้ข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูล
เพิ่มเติมหรือที่ได้ค้นพบใหม่ แต่ข้อมูลนั้น อาจจะยังต้องมีการทาวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเพื่อยืนยันความถูกต้องแน่นอน
3. สารนิพนธ์ (Master’ Project) หรือ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
เป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระที่กาหนด สาหรับ ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ข คือ
รายงานขนาดยาวเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ซึ่งได้มาจากการวิจัย การอ่าน รวบรวม และ/หรือการวิเคราะห์ของ
ผู้เขียน
ส่วนประกอบของภาคนิพนธ์
รายละเอียดส่วนประกอบของภาคนิพนธ์ ให้ปฏิบัติตามคู่มือภาคนิพนธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ขั้นตอนการทาภาคนิพนธ์และการขอสาเร็จการศึกษา
ให้ดาเนินการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
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ข้อพิจารณาประกอบขั้นตอนการทาภาคนิพนธ์
1. นักศึกษาจัดทาภาคนิพนธ์ ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา และเสนอขอสอบหัวข้อและโครง
ร่างภาคนิพนธ์ (กรณีดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ ) และขอสอบป้องกันภาคนิพนธ์ (กรณีสารนิพนธ์ หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ภายใน 2 ภาคการศึกษา นับแต่เริ่มลงทะเบียนภาคนิพนธ์
2. การขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อภาคนิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ สามารถกระทาได้
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์หลัก และผู้ อานวยการหลักสูตร และต้องได้รับ
อนุมัติจากคณบดี
3. นักศึกษาขอสอบภาคนิพนธ์ได้ต่อเมื่อ ได้ตรวจสอบว่าปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้อย่าง
ครบถ้วนแล้ว
3.1 ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ในการทาดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ และใช้เวลาไม่น้อยกว่า
30 วัน ในการทาสารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยนับจากวันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ จนถึงวันที่ขอสอบ
ภาคนิพนธ์
3.2 สอบผ่านทุกรายวิชา ครบตามจานวนหน่วยกิต ที่กาหนดในโครงสร้างหลักสูตรและได้ GPA
ไม่ต่ากว่า 3.00
3.3 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หรือ สอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.4 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์
3.5 เสนอเอกสารรูปเล่มภาคนิพนธ์ ให้คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ อ่านล่วงหน้าก่อนวันสอบ
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือกรณีมีความจาเป็นและมีเหตุผลอันสมควร จะส่งให้คณะกรรมการสอบอ่านน้อยกว่า
2 สัปดาห์ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ และได้รับความยินยอมจากกรรมการผู้สอบ
4. นักศึกษาจัดทาภาคนิพนธ์ตามหัวข้อเรื่องที่ได้รับการอนุมัติ และติดต่อกับคณะกรรมการที่ปรึกษา
ภาคนิพนธ์อย่างใกล้ชิด ผ่านสมุดพบอาจารย์ที่ปรึกษา
5. คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี และมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ประกอบด้วย
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์หลัก
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(4) อาจารย์ประจา
โดยอาจารย์ ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบ กรณีที่มีความจาเป็นและ
เหมาะสม คณบดีอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้ทาหน้าที่กรรมการสอบภาคนิพนธ์ด้วยได้
6. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้อานวยการหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามภาระงานที่กาหนด มายัง คณบดี เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กาหนด
7. กรณีกรรมการสอบไม่สามารถมาสอบได้ ให้ คณบดีออกคาสั่งเลื่อนกาหนดการสอบ หรือหาก
ผู้อานวยการหลักสูตรเห็นสมควรที่จะให้ มีการสอบตามกาหนดไว้ต่อไป ผู้อานวยการหลักสูตรต้องขอผลการ
ตรวจภาคนิพนธ์จากกรรมการผู้ที่เข้าสอบไม่ได้ เสนอคณบดีเพื่อขออนุมัติผลการสอบ และต้องชี้แจงสาเหตุ
การที่กรรมการไม่สามารถมาสอบได้ และหากไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้และมีเหตุผลอันสมควร ให้
ผู้อานวยการหลักสูตรนาเสนอข้อมูลการจัดกรรมการสอบทดแทน เพื่อให้มีกรรมการสอบครบจานวนคณบดี
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โดยกรรมการสอบทั้งคณะต้องมีข้อมูลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใน ข้อ 5 . และคณบดีทาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
สอบ โดยพิจารณาเป็นรายกรณี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณบดี
เกณฑ์การตัดสินผลการสอบภาคนิพนธ์
ในการตัดสินผลการสอบภาคนิพนธ์ ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
"ผ่าน" หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถแสดงผลงานภาคนิพนธ์ และตอบข้อซักถามได้เป็นที่พอใจ
ของคณะกรรมการสอบภาคนิ พนธ์ โดยไม่ต้ องมีการแก้ไขหรื อเพิ่มเติ มสาระส าคัญ ซึ่ง นักศึกษาสามารถ
จัดพิมพ์รูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ทันที
"ผ่าน โดยมีเงื่อนไข" หมายถึง การที่นักศึกษายังไม่สามารถแสดงผลงานภาคนิพนธ์ หรือตอบข้อ
ซักถามให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ ได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์จึงมี
ความเห็นว่าสมควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสาคัญ หรือแก้ไขวิธีการเรียบเรียงภาคนิพนธ์ ทั้งนี้คณะกรรมการ
สอบภาคนิพนธ์จะต้องระบุเงื่อนไขนั้นๆ พร้อมทั้งระบุระยะเวลาที่กาหนดให้นักศึกษาดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
นับตั้งแต่วันที่นักศึกษาทราบผลการตัดสินผลการสอบคือ ต้องไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่สอบ หากนักศึกษา
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กาหนด นักศึกษาต้องแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติขยายเวลา
การปฏิบัติงานไปยังคณบดี ผ่านผู้อานวยการหลักสูตร มิฉะนั้นคณะจะถือว่าผลการสอบเป็น "ตก" ซึ่งจะมีผล
ให้นักศึกษาต้องดาเนินการจัดทาภาคนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่องใหม่และเริ่มขั้นตอนการทาภาคนิพนธ์ใหม่
ทั้งหมด ทั้งนี้การขออนุมัติขยายเวลาต้องดาเนินการก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลา ที่กาหนดตามเงื่อนไขของผล
การสอบ
"ไม่ผ่าน" หมายถึง นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานภาคนิพนธ์ ให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการ
สอบภาคนิพนธ์ หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ได้ แสดงให้เห็นว่านักศึกษา
ไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงสาระของภาคนิพนธ์หรือวิธีการวิจัยที่ตนได้ ดาเนินการจัดทา นักศึกษาที่สอบ
"ไม่ผ่าน" จะต้องดาเนินการปรับปรุงจัดทาภาคนิพนธ์ใหม่ ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
คุณสมบัติกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการตามที่กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
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เป็ น ที่ย อมรั บ ซึ่งตรงหรื อสั มพัน ธ์กับ หัว ข้อวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิส ระ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
3) อาจารย์ผู้สอบ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
3.1) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่ว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
3.2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุ ณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาหนดข้างต้นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
2. อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาดุ ษ ฎี ร่ ว มที่ เ ป็ น อาจารย์ ป ระจ า ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิ ช าการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ท รงคุณวุฒิ
ภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5
เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณ วุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาหนด ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ ดุษฎี
นิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
3) อาจารย์ ผู้ ส อบดุ ษ ฎี นิ พนธ์ ต้ องประกอบด้ ว ยอาจารย์ป ระจ าหลั ก สู ต รและผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบ
ดุษฎีนิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
3.1) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
3.2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทาง
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วิชาการตามที่กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
มากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ ดุษฎีนิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และ
แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์
อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ รวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา
2) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดารงตาแหน่งระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ เทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ รวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาค
การศึกษา
3) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
และมีความจาเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจานวนที่กาหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจาเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คนให้ขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
5) อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจานวนนักศึกษาที่ทาดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจานวน
นักศึกษาที่ทาสารนิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาค
การศึกษา
การยกเลิกผลการสอบภาคนิพนธ์
กรณีที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลภาคนิพนธ์
ครบถ้วน ภายในกาหนดเวลา 90 วัน หลังจากวันสอบภาคนิพนธ์ มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิก ผลการสอบ
ภาคนิพนธ์ของนักศึกษา และหากนักศึกษายังต้องการรับปริญญานั้นอีก จะต้องลงทะเบียน และชาระ
ค่าลงทะเบียนภาคนิพนธ์อีกครั้ง และเริ่มขั้นตอนการทาภาคนิพนธ์ใหม่ทั้งหมด
มาตรการการลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกภาคนิพนธ์ของผู้อื่น หรือตรวจสอบพบว่าให้ผู้อื่นทาภาคนิพนธ์ให้
เพื่อให้การทาภาคนิพนธ์ของนั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มาตรฐานทางวิชาการ จึงกาหนด
มาตรการการลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกภาคนิพนธ์ของผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นจัดทาภาคนิพนธ์ให้ ดังต่อไปนี้
1. กรณีที่ตรวจสอบพบในขณะที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัยนักศึกษาและ
มีโทษในระดับลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา
2. กรณีที่ตรวจพบเมื่อได้มีการอนุมัติปริญญาแล้ว มหาวิทยาลัยจะนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
เพิกถอนการอนุมัติปริญญาที่ได้รับโดยทันที และสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะบดีแต่ละคณะ มีอานาจวินิจฉัยสั่งการ และ
คาวินิจฉัยของคณบดีถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร)
รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง มาตรฐานภาคนิพนธ์และการขอสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
ขั้นตอนการทาภาคนิพนธ์และการขอสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาลงทะเบียนทาภาคนิพนธ์ โดยการจัดส่งแบบ บว.01 (แบบเสนอหัวข้อ โครงร่าง และอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์)
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และผู้อานวยการหลักสูตร เพื่อเสนอคณะบดีอนุมัติ
โดยจัดส่งที่เลขานุการหลักสูตร

1

เลขานุการหลักสูตร จัดทาคาสั่งอนุมัติหัวข้อและโครงร่างภาคนิพนธ์ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์

2

นักศึกษาจัดทาภาคนิพนธ์ โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน กรณีเป็นดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์
และไม่น้อยกว่า 45 วัน กรณีเป็นสารนิพนธ์ หรือ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (นับจากวันที่ได้รับอนุมัตหิ ัวข้อ)

3

นักศึกษาตรวจสอบเกณฑ์ต่างๆ ประกอบการเสนอขอสอบภาคนิพนธ์
- มีผลการเรียนครบทุกรายวิชาที่กาหนดในโครงสร้างของหลักสูตร
- สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ หรือ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และสอบผ่านภาษาต่างประเทศ
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
- ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบตามเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยปทุมธานี กาหนด

4

นักศึกษาเสนอขอสอบภาคนิพนธ์ ตามแบบ บว.04 (ใบสมัครสอบภาคนิพนธ์) โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) พร้อมจัดส่งรูปเล่ม จานวน 6 เล่ม (เป็นรูปเล่มที่มีรูปแบบถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยปทุมธานีกาหนด)
ที่เลขานุการหลักสูตร

5

เลขานุการหลักสูตร นาส่ง บว.04 ที่ผ่านความเห็นชอบเรื่อง วัน เวลา และรายชื่อคณะกรรมการสอบจากผู้อานวยการหลักสูตร
พร้อมรูปเล่ม เพื่อขออนุมัติจากคณบดี

6

เลขานุการหลักสูตร ตรวจสอบเกณฑ์การสอบ จัดทาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ จัดทาประกาศวัน เวลา และสถานทีส่ อบ
ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์

7

นักศึกษาสอบภาคนิพนธ์ต่อคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามกาหนดการในประกาศ

8

คณะกรรมการสอบ ตัดสินผลการสอบ ตามแบบ บว.05 (แบบรายงานและประเมินผลการสอบความก้าวหน้าภาคนิพนธ์) กรณีสอบ
หัวข้อและโครงร่าง หรือกรณีสอบสัมมนา และตามแบบ บว.06 (แบบรายงานและประเมินผลการสอบป้องกันภาคนิพนธ์) กรณีสอบ
ป้องกันภาคนิพนธ์ และนาส่งมายังคณบดี ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่สอบ

9

มาตรฐานภาคนิพนธ์และการขอสาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

8

ผลการสอบป้องกันภาคนิพนธ์

ผ่าน

ผ่าน โดยมีเงื่อนไข

กรณีหลักสูตรมีการสอบมากกว่า 1 ครั้ง หรือสอบไม่ผ่าน

นักศึกษาแก้ไขภายใน 90 วัน นับจากวันที่สอบ

5

นักศึกษาจัดส่งรูปเล่ม จานวน 1 เล่ม พร้อมแบบ บว.07 (แบบเสนอภาคนิพนธ์เพื่อตรวจสอบ) ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา มายังเลขานุการหลักสูตร เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการ จากผู้อานวยการหลักสูตรหรือ
คณบดี และตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ ขอรับหน้าอนุมัติ และจัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์
นักศึกษาดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
- นาส่งแบบ บว.08 (แบบเสนอภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์) พร้อมข้อมูลแนบตามเอกสาร
- นาส่งแบบคาขอขึ้นทะเบียนผูส้ าเร็จการศึกษา พร้อมข้อมูลแนบตามเอกสาร
- ชาระค่าขึ้นทะเบียน จานวน 35,800 บาท สาหรับปริญญาเอก หรือ
- ชาระค่าขึ้นทะเบียน จานวน 21,700 บาท สาหรับปริญญาโท
เลขานุการหลักสูตร ตรวจสอบเกณฑ์ประกอบการสาเร็จการศึกษา ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง
ที่เกี่ยวข้องเสนอรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาต่อคณบดี และนาส่งฝ่ายทะเบียนและวัดผล
เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาวิชาการ ในการอนุมตั ิให้สาเร็จการศึกษา

สภาวิชาการ เห็นชอบให้สาเร็จการศึกษา
ดาเนินการจัดส่งเข้าสู่การพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัยปทุมธานี เพื่ออนุมัติการให้ปริญญา

สภาวิชาการ ไม่เห็นชอบให้สาเร็จการศึกษา

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาจากเว็บไซด์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี (www.ptu.ac.th)
นักศึกษาเข้าพิธีปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประทานปริญญาบัตร ตามวันและเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด (โดยติดตามจาก เว็บไซด์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี)
นักศึกษาเข้าพิธีซ้อม และพิธีรบั ประทานปริญญาบัตร ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร)
รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
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