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แก้ไขครัง้ท่ี วนัท่ีแก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้แก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. วตัถปุระสงค ์:  

เพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑม์าตรฐาน ในการดําเนินการสอบวดัคุณสมบตัขิองนักศกึษาระดบัปรญิญาเอก ใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอน และ

ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2559 หมวด 

11 วทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระ 
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2. ขอบเขต : 

มาตรฐานวธิปีฏิบตัิน้ีใชเ้ป็นขอบเขตครอบคลุมหลกัเกณฑ์สําหรบัทุกส่วนงานวชิาการ ในการดําเนินการสอบวดัคุณสมบตัขิอง

นักศกึษาระดบัปรญิญาเอก ใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอน และถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2559 หมวด 11 วทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระ 

 

3. กฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ ท่ีเก่ียวขอ้งจากภายนอกสถาบนั 

หมายเลข เอกสารเลขที ่ ชื่อเอกสาร 

1 STD-63-OAQ-GS-001 ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบั

บณัฑติศกึษา พ.ศ.2558 

 

4. กฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจากภายในสถาบนั 

หมายเลข เอกสารเลขที ่ ชื่อเอกสาร 

1 STD-63-OAQ-GS-003 ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ว่าดว้ย

การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2559 

2 STD-63-OAQ-GS-004 คู่มอืนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ปรบัปรุงปีการศกึษา 2563 

3 SFM-63-OAQ-GS-009 แบบฟอรม์คาํรอ้งขอสอบวดัคุณสมบตั ิ

4 SFM-63-OAQ-GS-010 แบบเสนอชื่อคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบตั ิ

5 FWC-63-OAQ-GS-

008 

Flowchart กระบวนการขอสอบวดัคุณสมบตั ิ

 

5. นิยาม 

5.1 อาจารยป์ระจาํ  หมายถงึ  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ใน

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั มหีน้าทีร่บัผดิชอบตามพนัธกจิ และปฏงิานเตม็เวลา 

5.2 อาจารยพิ์เศษ  หมายถงึ ผูส้อนทีไ่ม่ใช่อาจารยป์ระจาํ 

5.3 นักศึกษา  หมายถึง  ผู้เขา้รบัการศกึษาในหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก ในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั  

5.4 ส่วนงานวิชาการ  หมายถงึ ส่วนงานวชิาการทีด่าํเนินการสอนหลกัสูตรสงูกว่าระดบัปรญิญาตร ีในสถาบนัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

5.5 หวัหน้าส่วนงานวิชาการ  หมายถงึ  คณบด ีและใหห้มายรวมถงึรองอธกิารบดทีีไ่ดร้บัมอบหมายใหค้วบคุมดแูลวทิยาเขต 

5.6 คณะกรรมการประจาํส่วนงานวิชาการ  หมายถงึ  คณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมปีระสบการณ์ในสาขาวชิานัน้ๆ มคุีณวุฒ ิและมคุีณสมบตัติามที่

กําหนดในขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.

2559 
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5.7 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั หมายถึง  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชานัน้ๆ มีคุณวุฒิ และคุณสมบตัิตามกําหนดในขอ้บงัคบั

ดงักล่าว 

5.8 การค้นคว้าอิสระ  หมายถึง  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษาระดบัปริญญาโท แผน ข ได้แก่ สารนิพนธ์ 

การศกึษาอสิระ หรอืการศกึษาคน้ควา้ทีเ่รยีกชื่อวชิาเป็นอย่างอื่นทีนั่กศกึษาต้องสอบผ่าน เพื่อใชเ้ป็นเงือ่นไขในการสาํเรจ็

การศกึษา 

 

6. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

6.1 นักศกึษายื่นแบบฟอรม์คาํรอ้งขอสอบวดัคุณสมบตั ิ(SFM-63-OAQ-GS-009)  

6.2 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธล์งนามรบัรองในแบบฟอรม์ (SFM-63-OAQ-GS-009) 

6.3 เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจาํส่วนงานวชิาการ ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 

6.3.1 กรณีเอกสารถูกต้อง สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่งานบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจําส่วนงานวชิาการ ส่งเอกสารไปยงั

ประธานหลกัสตูรเพื่อลงนามในแบบฟอรม์ (SFM-63-OAQ-GS-009) และเสนอชือ่คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบตัพิรอ้มลง

นามในแบบฟอรม์ (SFM-63-OAQ-GS-010) 

6.3.2 กรณีเอกสารไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่สมบูรณ์ เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจาํส่วนงานวชิาการ แจง้ผลการ

ตรวจสอบไปยงันักศกึษาเพื่อรบัทราบผลการตรวจสอบ 

6.4 เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจําส่วนงานวชิาการ จดัทําหนังสอืเสนอคณะกรรมการประจําส่วนงานวชิาการ 

(หวัหน้าส่วนงานวชิาการ/ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย) เพื่อพจิารณารายชื่อคณะกรรมการสอบ 

6.5 คณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการ (หวัหน้าส่วนงานวชิาการ/ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย) พจิารณารายชื่อคณะกรรมการสอบ 

6.5.1 กรณีคณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการ (หวัหน้าส่วนงานวชิาการ/ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย) อนุมตั ิ

6.5.1.1 เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา/เลขานุการประจําส่วนงานวิชาการ จัดทําคําสัง่แต่งตัง้ หนังสือเชิญ

คณะกรรมการสอบ และประกาศกําหนดการจดัสอบ 

6.5.1.2 คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ (หวัหน้าส่วนงานวิชาการ/ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย) ลงนามคําสัง่

แต่งตัง้ หนังสอืเชญิคณะกรรมการฯ และประกาศฯ 

6.5.1.3 เจ้าหน้าที่งานบณัฑิตศึกษา/เลขานุการประจําส่วนงานวิชาการ ส่งสําเนาคําสัง่แต่งตัง้ หนังสือเชิญ

คณะกรรมการสอบฯ และประกาศกําหนดการจดัสอบ ไปยงัคณะกรรมการสอบ เพือ่ตอบรบัหนังสอืเชญิฯ 

6.5.1.4 คณะกรรมการสอบฯตอบรบัหนังสอืเชญิคณะกรรมการฯ 

6.5.1.5 เจ้าหน้าที่งานบณัฑิตศึกษา/เลขานุการประจําส่วนงานวชิาการ จดัเก็บ แจ้งผลการตอบรบัจากคณะ

กรรมการฯ และกําหนดการสอบไปยงัอาจารยท์ีป่รกึษาฯ และนักศกึษาเพื่อรบัทราบ 

 6.5.2 กรณีคณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการ (หวัหน้าส่วนงานวชิาการ/ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย) ไม่อนุมตั ิ

6.5.2.1 เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจําส่วนงานวชิาการ แจง้ประธานหลกัสูตร เพื่อเสนอรายชื่อ

คณะกรรมการสอบใหม ่

6.6 นักศกึษาเตรยีมการสอบวดัคุณสมบตั ิตามกําหนดการ 

6.7 เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจาํส่วนงานวชิาการ รวบรวมเอกสารประกอบการสอบจากนักศกึษา 

6.8 คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบตั ิดาํเนินการจดัสอบ 

6.9 ประธานกรรมการสอบวดัคุณสมบตั ิสรุปผลการสอบของนักศกึษา 
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6.9.1 กรณีผลการสอบวดัคุณสมบตัขิองนักศกึษาผ่าน หรอืไม่ผ่าน เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจาํส่วนงาน

วชิาการ ทาํเอกสารเพื่ออนุมตัผิลสอบ  

6.9.1.1 คณะกรรมการประจําส่วนงานวชิาการ (หวัหน้าส่วนงานวชิาการ/ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย) ลงนามเอกสาร

อนุมตัผิลการสอบ 

6.9.1.2 เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจาํส่วนงานวชิาการ จดัเกบ็ผลการอนุมตั ิแจง้ผลการสอบไปยงั

อาจารยท์ีป่รกึษา และนักศกึษา พรอ้มทัง้แจง้ผลการสอบไปยงัสาํนักทะเบยีนและประมวลผล เพื่อจดัเกบ็ผลการสอบ 

 

*หมายเหตุ : กรณีสอบครัง้แรกไม่ผ่าน นักศกึษาจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู ้ครัง้ต่อๆไป ไม่เกนิ 5 

ครัง้ ตามประกาศสถาบนั เรื่องอตัราค่าธรรมเนียมการศกึษา ว่าดว้ยการเกบ็เงนิค่าธรรมเนียมการศกึษา พ.ศ.2559 ลงวนัที ่

19 กนัยายน พ.ศ. 2559 

 

7. แผนภาพผงังาน (เอกสารแนบ FWC-63-OAQ-GS-008) 

 


	1. วัตถุประสงค์ :

