
 

 
-ร่าง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙- 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

ที ่              /๒๕๕๙ 
เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-------------------------------- 

 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของ 
นิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกอบกับข้อ ๓๓ (๔) ของ ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๔๐/๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่                   /๒๕๕๙ 
เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
  มิให้น าประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ มาใช้บังคับกับนิสิตตามวรรคหนึ่ง 
 

ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา 

“คณะ”  ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบันที่จัดการเรียนการสอน หรือโครงการจัดตั้งคณะ  
หรือวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณบดี”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนสอนที่มีนิสิตสังกัด หรือหัวหน้า  
ส่วนงานที่รายวิชาสังกัด หรือประธานโครงการจัดตั้งคณะหรือวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
 “หัวหน้าภาควิชา” ให้หมายความรวมถึงประธานสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานในคณะ 
ที่จัดการเรียนการสอนที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน 

“ประธานหลักสูตร”  หมายความว่า  ผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่งที่ส่วนงานแต่งตั้ง  
 “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ผู้ทีม่ีความรู้ความสามารถ  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ เพ่ิม 
  



-๒- 
 

 “อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่ส่วนงานแต่งตั้ง 
เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา และการจัดแผนการเรียนของนิสิต 
 “อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้ง 
ให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง  
การให้ค าแนะน าและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้า การสอบดุษฎีนิพนธ์ และการตีพิมพ์ 
ดุษฎีนิพนธ์ 
 “อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่ได้รับแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 
 “คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
ที่ส่วนงานแต่งตั้ง 
 “คณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์” หมายความว่า คณะกรรมการสอบเค้าโครง 
ดุษฎีนิพนธ์ที่คณะแต่งตั้ง 
 “คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์” หมายความว่า คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
ที่ส่วนงานแต่งตั้ง 
 “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ทีค่ณะแต่งตั้ง 
 “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ระบุไว้ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามเล่มหลักสูตร (มคอ. ๒)  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับทราบหลักสูตร 
 “นิสิต” หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย 
 “ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)” หมายความว่า เอกสารงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาเอก 
 “ระบบ i-Thesis” หมายความว่า ระบบที่ก าหนดกรอบการเขียน การบริหารจัดการโครงร่างงาน
นิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ และงานนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ฉบับร่างและฉบับสมบูรณ์ 
พร้อมจัดส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาผ่านระบบได้โดยสะดวก 
  

 ข้อ ๔  ขั้นตอนการท าดุษฎีนิพนธ์ ให้มีการด าเนินงานดังนี้ 
 (๑)  การอบรมที่เก่ียวข้องกับการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 (๒)  การลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ 
 (๓)  การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
 (๔)  การจัดท าเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
 (๕)  การสอบและอนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
 (๖)  การขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  
 (๗)  การด าเนินการวิจัยและการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 
 (๘)  การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ 
 (๙)  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์   
 (๑๐) การส่งดุษฎีนิพนธ์และการอนุมัติดุษฎีนิพนธ์ 
 

 ข้อ ๕  การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 นิสิตต้องเข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศของห้องสมุดและจริยธรรมวิจัย 
ก่อนลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ 
 ในกรณีที่ต้องผ่านการอบรมเฉพาะทางท่ีเกี่ยวข้องกับการท าดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ี 
คณะกรรมการประจ าส่วนงานก าหนด 
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 ข้อ ๖  การลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ 
 นิสิตจะลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก ดังนี้ 
 (๑)  หลักสูตรแบบที่ ๑ (ท าดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว) 
 แบบ ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
 แบบ ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
 นิสิตเริ่มลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด โดยต้องลงทะเบียนและผ่านการประเมิน 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๙ (๒) (ข) อย่างต่อเนื่องกัน
จนครบหน่วยกิต กรณีมีปัญหาที่ไม่สามารถลงทะเบียนดังกล่าวได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 (๒)  หลักสูตรแบบที่ ๒ (เรียนรายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์) 
 แบบ ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต  
และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
 นิสิตเริ่มลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ได ้หลังจากเม่ือลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของหลักสูตร และให้ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ตามที่หลักสูตรก าหนดและผ่านการประเมิน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๙ (๒) (ข) อย่างต่อเนื่องกันจนครบ
หน่วยกิตที่ก าหนด กรณีมีปัญหาที่ไม่สามารถลงทะเบียนดังกล่าวได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

ข้อ ๗  การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
 (๑)  การแต่งตั้ง ให้ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์
ต่อคณบดี ผ่านหัวหน้าภาควิชา 
 (๒)  คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย 
  (ก)  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 
  (ข)  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ไม่เกิน ๒ คน 
 (๓)  หน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
  (ก)  ให้ค าแนะน าปรึกษาในการเลือกหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต โดยให้อยู่ 
ในขอบข่ายของสาขาวิชา และไม่ซ้ าซ้อนกับผู้อ่ืน 
  (ข)  ให้ค าแนะน าปรึกษานิสิตในการท าเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
  (ค)  เป็นกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
  (ง)  ให้ค าแนะน าปรึกษานิสิตในการด าเนินการท าดุษฎีนิพนธ์ ทั้งในด้านเนื้อหา 
ทางทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะด าเนินการท าดุษฎีนิพนธ์ 
  (จ)  ให้ค าแนะน าปรึกษานิสิตเกี่ยวกับการเขียนดุษฎีนิพนธ์และตรวจสอบ 
ความถูกต้องของเนื้อหา ตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ าซ้อนกับผลงานของผู้อ่ืน 
  (ฉ)  ประเมินผลการท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา  
จนกว่าจะท าดุษฎีนิพนธ์แล้วเสร็จ 
  (ช)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบดุษฎีนิพนธ์ 
  (ซ)  ให้ค าแนะน าปรึกษาในการด าเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ 
  (ฌ)  ท าหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ 
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  (๔)  ในกรณีที่นิสิตมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งหรืออุปสรรคจนไม่สามารถท าดุษฎีนิพนธ์
ต่อไปได้ นิสิตสามารถขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ได้ 
โดยให้นิสิตเขียนค าร้องขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) ชุดใหม่ และด าเนินการตามข้ันตอนของคณะ เพ่ือขออนุมัติจากคณบดี  ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการหลังจาก
หัวหน้าภาควิชาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 ข้อ ๘  การจัดท าเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ นิสิตต้องจัดท าเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และด าเนินการ 
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 (๑)  ให้นิสิตปรึกษาคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ในรายละเอียดทั้งหมดของเค้าโครง 
ดุษฎีนิพนธ์ ตามแนวทางทีม่หาวิทยาลัยก าหนดไว้ในระบบ i-Thesis 
 (๒)  นิสิตอาจจัดท าเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้  
ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในหลักสูตรให้จัดท าเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ต้องมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

ข้อ ๙  การสอบและอนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
 (๑)  นิสิตจะสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ได้ เมื่อ 
  (ก)  สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
  (ข)  ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์แลว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
ประธานหลักสูตร และหรือหัวหน้าภาควิชา ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณบดี  
 (๒)  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักร่วมกับประธานหลักสูตรและหรือหัวหน้าภาควิชา
เสนอคณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ มีจ านวน ไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๕ คน 
ประกอบด้วย  
  (ก)  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก เป็นประธานกรรมการ 
  (ข)  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ 
  (ค)  อาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
        กรณีมีความจ าเป็นอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
 (๓)  แนวทางการพิจารณาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ให้พิจารณาความเหมาะสมในเนื้อหาของ 
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ โดยให้ความส าคัญในเรื่องต่อไปนี้ 
  (ก)  ความสอดคล้องของชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์กับรายละเอียดทั้งหมดของ 
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
  (ข)  ความชัดเจนของประเด็นปัญหา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  (ค)  ความลุ่มลึกและสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  (ง)  ความสอดคล้องของกรอบแนวคิดการวิจัย จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  (จ)  ความถูกต้องเหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัย  
  (ฉ)  ความเป็นไปได้ในการจัดท าดุษฎีนิพนธ์ ค่าใช้จ่าย และช่วงเวลาของการท าดุษฎีนิพนธ์ 
  (ช)  ประโยชน์ที่พึงได้รับจากการท าดุษฎีนิพนธ์  
 (๔)  ขั้นตอนการสอบและอนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
  (ก)  นิสิตน าเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
  (ข)  คณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ พิจารณาอนุมัติชื่อเรื่องและ 
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  
  (ค)  ประธานกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์น าเสนอผลการพิจารณา 
พร้อมด้วยเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ที่นิสิตได้แก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบเค้าโครง จ านวน ๑ เล่ม  
ต่อประธานหลักสูตร และหรือหัวหน้าภาควิชา และคณบดีอนุมัติภายใน ๓๐ วัน 
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 (๕)  การประกาศรายชื่อเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ 
 ให้คณะด าเนินการประกาศรายชื่อเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ  
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ 
 

 ข้อ ๑๐  การขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ให้นิสิตยื่นแบบขอความเห็นชอบ 
การท าดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
เรื่อง จริยธรรมการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 ข้อ ๑๑  การด าเนินการวิจัยและการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 
 (๑)  การด าเนินการวิจัยเพื่อท าดุษฎีนิพนธ์ 
 นิสิตสามารถด าเนินการวิจัยตามเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ได้ เมื่อคณะกรรมการสอบเค้าโครง 
ดุษฎีนิพนธ์ได้ลงนามอนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยเรียบร้อยแล้ว  
 นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าของการท าดุษฎีนิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา เพ่ือรับการประเมินผลการด าเนินการท าดุษฎีนิพนธ์  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๙ (๒) (ข) 
 (๒)  การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
 นิสิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ที่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญของการวิจัย 
ตามเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ในกรณีท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นิสิตต้องขออนุมัติสอบ 
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ตามข้ันตอนการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ใหม่ทั้งหมด 
 นิสิตอาจขอเปลี่ยนแปลงบางส่วนของเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ที่ไม่กระทบต่อสาระส าคัญที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากประธานหลักสูตรและหรือหัวหน้าภาควิชา โดยผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก  
 (๓)  การพิมพ์และรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ 
 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต้องจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้จากระบบ i-Thesis  
 ภาษาท่ีใช้ในการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์อาจพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ยกเว้นกรณีท่ี 
ระบุไว้ในหลักสูตรว่าต้องพิมพ์เป็นภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ 
 

 ข้อ ๑๒  การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ 
 (๑)  การขอสอบดุษฎีนิพนธ์ นิสิตต้องผ่านขั้นตอน ดังนี้ 
  (ก)  นิสิตได้ใช้เวลาในการท าดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณบดี 
ได้ลงนามอนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์แล้ว 
  (ข)  ได้สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด  
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  (ค)  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ให้สอบดุษฎีนิพนธ์ได้ 

(๒)  ขั้นตอนการขอสอบดุษฎีนิพนธ์ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (ก)  นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) เพ่ือก าหนดวันเวลา และสถานที่สอบ โดยวันสอบต้องเว้นช่วงเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับจากวันที่ยื่น
ขอสอบดุษฎีนิพนธ์ 
  (ข)  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักโดยความเห็นชอบของประธานหลักสูตร 
และหรือหัวหน้าภาควิชา เสนอชื่อประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ตาม “แบบเสนอขออนุมัติสอบดุษฎีนิพนธ์ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์” ของคณะ  



-๖- 
 

  (ค)  นิสิตยื่น “แบบเสนอขออนุมัติสอบดุษฎีนิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 
ปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์” ต่อประธานหลักสูตรและหรือหัวหน้าภาควิชา พร้อมแนบดุษฎีนิพนธ์จ านวนเท่ากับ
กรรมการสอบ ที่ส านักงานบัณฑิตศึกษาของคณะ เพ่ือเสนอต่อคณบดีแต่งตั้งกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ 
และอนุมัติวันสอบ 
 (๓)  คณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย 
  (ก)  ประธานกรรมการ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจากบัญชีรายชื่อที่
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ซึ่งเสนอโดยคณบดี 
  (ข)  กรรมการ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษา 
ดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจากบัญชี
รายชื่อที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 (๔)  คุณสมบัติของกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐.๔.๓ และ 
ข้อ ๑๐.๔.๔ 
 (๕)  การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์เป็นการวัดความสามารถของนิสิตในการท าวิจัย ความรอบรู้
ในเนื้อหาที่ท าวิจัยและที่เกี่ยวข้อง การเขียน การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจ 
ความชัดเจน และปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม 
 การสอบดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ โดยมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๗ วัน (หารือสภาวิชาการ กรณีดุษฎีนิพนธ์มีข้อก าหนด ไม่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของผู้ให้ทุน) 
 กรณีท่ีกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ไม่สามารถมาท าการสอบดุษฎีนิพนธ์ ให้เลื่อนการสอบนั้น
ออกไปจนกว่าจะก าหนดวันที่กรรมการสอบทุกคนสามารถมาท าการสอบได้ ต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น 
เป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการอนุมัติจากคณบดี ยกเว้นมีความจ าเป็น ต้องท าการสอบ ให้ประธาน
กรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งรายงานผลการ
สอบดุษฎีนิพนธ์ต่อประธานหลักสูตรและหรือหัวหน้าภาควิชา และคณบดี ตามล าดับ 
 (๖)  การตัดสินและการแจ้งผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (ก)  เมื่อการสอบดุษฎีนิพนธ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้มีการประชุมเฉพาะคณะกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ เพื่ออภิปรายและแสดงความคิดเห็น จากนั้นให้คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ลงมติตัดสินผล 
การสอบดุษฎีนิพนธ์โดยวิธีลงมติ “ลับ” 
  (ข)  การลงมติตัดสินผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  
ในการลงมติให้กรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียง ถ้าหากคะแนนเสียงที่ได้จากการลงมติมีคะแนนเท่ากัน  
ให้ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์เป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 
  



-๗- 
 

  (ค)  การตัดสินผลการสอบ คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ต้องตัดสินผลการสอบ 
ดุษฎีนิพนธ์ ว่า “ผ่านตามเกณฑ์ (S)” หรือ“การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (I)” หรือ “ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (U)” 
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีความหมายดังนี้ 
  “ผ่านตามเกณฑ์”  หมายถึง  การที่นิสิตสามารถแสดงผลงานดุษฎีนิพนธ์  
และตอบข้อซักถามให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
สาระส าคัญ ซึ่งนิสิตสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ โดยนิสิตจะได้รับระดับคะแนน S 
(Satisfactory) 
  “การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์”  หมายถึง  การที่นิสิตยังไม่สามารถแสดงผลงาน 
ดุษฎีนิพนธ์หรือตอบข้อซักถามให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ได้อย่างสมบูรณ์ 
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์มีความเห็นว่าสมควรให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระส าคัญ หรือแก้ไขวิธีการ 
เรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์  ทัง้นี้ คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์จะต้องระบุเงื่อนไขนั้น ๆ พร้อมทั้งก าหนด
ระยะเวลาให้นิสิตด าเนินการแก้ไขปรับปรุง แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่นิสิตทราบผลการสอบ  
โดยนิสิตจะได้รับระดับคะแนน I (Incomplete) 

  เมื่อนิสิตแก้ไขปรับปรุงดุษฎีนิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
เรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องส่งดุษฎีนิพนธ์นั้นให้คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์พิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้ง
หนึ่ง คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์อาจตัดสินผลการสอบเป็น “ผ่านตามเกณฑ์ (S)” หรือ  
“ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (U)”  และให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักรายงานผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ต่อประธานหลักสูตร 
และหรือหัวหน้าภาควิชา และเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  หากนิสิตไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด นิสิตต้องแจ้งเหตุผล
พร้อมขออนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก ประธานหลักสูตรและหรือ
หัวหน้าภาควิชา และเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ มิฉะนั้นจะถือว่าผลการสอบ “ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (U)” 
ซ่ึงนิสิตต้องลงทะเบียนจัดท าดุษฎีนิพนธ์ภายใต้หัวข้อเรื่องใหม่ และเริ่มขั้นตอนของการท าดุษฎีนิพนธ์ใหม่ทั้งหมด 
  “ไม่ผ่านตามเกณฑ์” หมายถึง นิสิตไม่สามารถแสดงผลงานดุษฎีนิพนธ์ 
ให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบ 
ดุษฎีนิพนธ์ได้ แสดงให้เห็นว่านิสิตไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของดุษฎีนิพนธ์ และวิธีการวิจัย 
ที่ตนได้ท า คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ตัดสินผลการสอบเป็นตกและได้รับระดับคะแนน U (Unsatisfactory) 
นิสิตต้องลงทะเบียนจัดท าดุษฎีนิพนธ์ภายใต้หัวข้อเรื่องใหม่ และเริ่มขั้นตอนของการท าดุษฎีนิพนธ์ใหม่ทั้งหมด 
  (ง)  การแจ้งผลการสอบ ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์แจ้งมติของคณะกรรมการ
สอบดุษฎีนิพนธ์ให้นิสิตทราบ และรายงานผลต่อประธานหลักสูตรและหรือหัวหน้าภาควิชา  
และคณบดีตามล าดับ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสอบดุษฎีนิพนธ์ 

 

 ข้อ ๑๓  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์   
 (๑) แบบ ๑ ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ 
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
อย่างน้อย ๒ เรื่อง  
 (๒) แบบ ๒ ผลงานของดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
อย่างน้อย ๒ เรื่อง  
 ทั้งนี้ การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องเป็นผลงานที่เกิดในช่วง
ระหว่างการศึกษา   



-๘- 
 

 

 ข้อ ๑๔  การส่งดุษฎีนิพนธ์และการอนุมัติดุษฎีนิพนธ์ 
 นิสิตที่มีผลการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ “ผ่านตามเกณฑ์ (S)” ให้นิสิตปรับปรุงดุษฎีนิพนธ์
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ (ถ้ามี) ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตว่ันทีส่อบปากเปล่า
ดุษฎีนิพนธ์ และพิมพ์เล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วจากระบบ i-Thesis จ านวน ๑ เล่ม  
พร้อมแนบหลักฐานการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๑ ชุด เพ่ือเสนอให้คณบดีลงนาม 
 นิสิตที่มีผลการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ “การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (I)” และต่อมา 
ได้รับผลการสอบ “ผ่านตามเกณฑ์ (S)”  ให้พิมพ์เล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วจากระบบ  
i-Thesis จ านวน ๑ เล่ม พร้อมแนบหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑ ชุด เพ่ือเสนอให้คณบดี
ลงนาม 
 ข้อ ๑๕  คณะต้องรายงานผลการสอบปากเปล่าโดยแนบส าเนาหน้าอนุมัติที่คณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์และคณบดีลงนามแล้ว พร้อมหลักฐานการเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๑ ชุด  
ให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 

  ข้อ ๑๖  คณะรายงานรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ ให้ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ข้อ ๑๗  การรักษาสภาพนิสิต 
 (๑)  นิสิตที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ครบจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว  
จะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ 
 (๒)  กรณีท่ีนิสิตสอบดุษฎีนิพนธ์ผ่านแล้ว แต่ไม่สามารถส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้  
ภายในก าหนดของภาคการศึกษานั้น นิสิตจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิตในภาคการศึกษาถัดไป 
   

ข้อ ๑๘  ระยะเวลาในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 ระยะเวลาในการท าดุษฎีนิพนธ์ ให้อยู่ภายในระยะเวลาเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

 ข้อ ๑๙  ในกรณีที่มีปัญหาทางการปฏิบัติ ให้อธิการบดีวินิจฉัยตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่                                       พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
                      (…………………………………………………………) 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 


