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     การบริหารหลักสูตรและการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะอกัษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือเปนแนวทางใหคณาจารยคณะอักษรศาสตรทราบ

ถึงกระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบการจัดการศึกษา การ

รับเขาศึกษา การลงทะเบียน หลักสูตร การบริหารหลักสูตร การ

สอบ 

  

1.2 เพ่ือใหเจาหนาทีห่นวยบัณฑิตศึกษา คณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทราบรายละเอียดเก่ียวกับขอบังคับ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 และระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย การ

บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ .  2561 ระเบียบ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑและวิธีดําเนินการ

เก่ียวกับการสอบในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และ

ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย การเผยแพรผลงานทาง

วิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561  
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1.3 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรที่

ปฏิบัติงานเก่ียวของกับการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร

และการศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ขอบเขต 

คูมือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ตั้งแตการจัดการศึกษา การรับเขาศึกษา การลงทะเบียน หลักสูตร 

การสอน การสอบ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร

ที่ปฏิ บัติงานเก่ียวของกับการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหาร

หลักสูตรและการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คูมือฉบับนี้ใชสําหรับ

นิสิตที่เขาศึกษาตั้งแต ปการศกึษา 2561 เปนตนไป 

 

3. คําจํากัดความ 

ในกระบวนการการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอักษร-

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีคําศัพทสําคัญที่ตองใหคําจํากัด

ความ ดังนี้ 
“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย 

ขาราชการ ลูกจางของสวนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจาง

ของมหาวิทยาลัย 

 “ผูทรงคุณวุฒภิายนอก” หมายความวา ผูทรงคณุวุฒิภายนอก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 “ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา ผูเช่ียวชาญเฉพาะแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มคีวามรูความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งเปนพิเศษและมีคุณสมบตัิตามเกณฑที่

คณะกรรมการนโยบายวิชาการกําหนด 

 “อาจารยประจํา” หมายความวา บุคคลที่ดํารงตําแหนงอาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย และอาจารยเช่ียวชาญ

เฉพาะ ในมหาวิทยาลัยที่ทําหนาทีร่ับผิดชอบสอนหรือวิจัยและใหหมายความ

รวมถึงผูปฏิบตังิานท่ีมาจากองคกรภายนอกที่มีความรวมมือกับจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยัเพ่ือทําหนาที่สอนหรอืวิจัย ทั้งน้ีคุณสมบัติขององคกรภายนอก

ใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 “อาจารยเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา ผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลยัท่ีไมมีตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย แตมีความรูความเช่ียวชาญในสาขาวิชาใดสาขาวชิาหนึ่ง

เปนพิเศษและมีคณุสมบัติตามเกณฑที่คณะกรรมการนโยบายวิชาการกําหนด 

โดยตองไดรับอนุมตัิเปนอาจารยเชี่ยวชาญเฉพาะจากสภามหาวิทยาลัย 

 “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําที่มีคณุวุฒิ

ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสตูรท่ีเปดสอน ซึ่งมีหนาทีส่อนและ

คนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร

หลายหลักสตูรไดในเวลาเดยีวกัน แตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนัน้มีคุณวุฒิ

ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสตูร 

 “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจํา

หลักสตูรที่มภีาระหนาที่ในการบรหิารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ

สอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การตดิตามประเมินผล และการ

พัฒนาหลักสตูร อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสตูรนั้น
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ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตรเกิน

กวาหนึ่งหลักสตูรในเวลาเดยีวกันไมได ยกเวนหลักสูตรสหสาขาวิชาใหเปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสตูรสามารถซ้ําไดไมเกินสองคน 

 “อาจารยพิเศษ” หมายความวา ผูที่อธิการบดีแตงตั้งตาม

คําแนะนําของคณบด ีซึ่งมิไดเปนอาจารยประจําใหทําหนาทีส่อนนสิิตและ

รับผิดชอบรายวิชาตามความเช่ียวชาญของตนในแตละปการศึกษา 

 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

ในกระบวนการการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอักษร-

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เปนผูรับผิดชอบ ซึ่งมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

1.1 บริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับ

นโยบายของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

1.2 ควบคุมมาตรฐานของหลักสูตรสาขาวิชาที่

รับผิดชอบใหเปนไปตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย 

การบริหารหลักสูตรในระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561 

1.3 กํากับและดูแลการสอนและการสอบของ

หลักสูตร  

1.4 กํากับใหการดําเนินงานของหลักสูตรให

เปนไปตามระบบประกันคุณภาพ 
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1.5 ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณบดี คณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

มอบหมาย 

 

ขอบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

1. ขอบังคับ/ระเบียบของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1. ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย การศกึษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

2. ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหาร

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  

3. ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑและ

วิธีดําเนินการเก่ียวกับการสอบในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  

4. ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย การเผยแพร

ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

2. ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลลัก

สูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

3. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2557 
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ระยะเวลาในการศึกษา 

 

ระดับปริญญา ระยะเวลา 

ปริญญาโท ไมเกิน 4 ปการศึกษา 

ปริญญาเอก 
(โท – เอก) 

ไมเกิน 6 ปการศึกษา 

ปริญญาเอก 
(ตรี – เอก) 

ไมเกิน 8 ปการศึกษา 

 

การขยายเวลาการศึกษา 

 

สําหรับนิสิต ป.เอก เทานั้น 

นิสิต ป.เอก ที่ครบระยะเวลาการศึกษา สอบวิทยานิพนธผานและ

สงวิทยานิพนธฉบับสมบรูณแลว แตยังไมสามารถตีพิมพผลงานวิจัยได ให

ปฏิบัติดังน้ี   

 

 

การจัดการศึกษา  
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ประเด็น การขยายระยะเวลา
การศึกษา 

หมายเหตุ 

1. รอการตีพิมพผลงานวิจัย
ในวารสารระดับนานาชาต ิ
 

ไดอีกไมเกิน 2 ภาค
การศึกษา 

1. ไดครั้งละไมเกิน 1 ภาค
การศึกษา 
2. มีหลักฐานการสงผลงานวิจัย
เพ่ือตีพิมพ 
3. ตองรักษาสถานภาพการเปน
นิสิตในภาคการศึกษาที่ไดรับ
อนุมัติใหขยายเวลาการศึกษา 

2. มีเหตุสดุวิสยัทําใหไม
สามารถสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาการศึกษา
ที่ไดรับอนุมัตใิหขยายเวลา
ตามขอ 1 

อาจขอขยายเวลาดวยเหตุใด
เหตุหนึ่งดังตอไปนี ้
1. สงผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ
ในวารสารระดับนานาชาติ
แลว และอยูระหวางรอ
พิจารณาหรือแกไขผลงาน
ตามคําแนะนาํของผู
พิจารณาผลงาน 
 2. ผลงานวิจัยไดรับการ
ปฏิเสธการตีพิมพจาก
วารสารระดับนานาชาติ 
และกําลังปรับปรุงแกไขเพ่ือ
สงพิจารณาเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติอื่น 
3. ผลงานวิจัยฉบับที่ 1 
ไดรับการตอบรับหรือตีพิมพ
แลว และผลงานวิจัยฉบับที่ 
2 อยูในขั้นตอนตามขอ 1 
หรือ 2 
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ประเด็น การขยายระยะเวลา
การศึกษา 

หมายเหตุ 

4. ผลงานวิจัยฉบับที่ 1 และ
ฉบับที่ 2 อยูในขั้นตอนตาม
ขอ 1 หรือ 2  

 

1. นิสิตตองยื่นคํารองพรอมแนบแบบประเมินผลวิทยานิพนธของภาค

การศึกษาที่ผานมาตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

2. สงคาํรองท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ที่หนวยบัณฑิตศึกษา กลุมภารกิจงานบริการการศึกษาคณะอักษรศาสตร 

3. หนวยบัณฑิตศึกษา เสนอเรื่องตอคณะกรรมการบริหารคณะอักษร

ศาสตร เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

4. หนวยบัณฑิตศึกษา สงคํารองทีไ่ดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารคณะอักษรศาสตรไปที่บณัฑิตวิทยาลัย  

5. บัณฑิตวิทยาลัยนําเรื่องเขาคณะกรรมการบริหารบัณฑติวิทยาลัย 

ถาเห็นชอบเสนออธิการบดเีพ่ือพิจารณาอนมุัต ิ

6. บัณฑิตวิทยาลัยสงเรื่องใหสํานกังานการทะเบียน และแจงผลไปท่ี

หนวยบัณฑติศกึษา กลุมภารกิจงานบริการการศึกษาคณะอักษรศาสตร 
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ขอพึงระวัง 

 

หากนิสิตยังมรีะยะเวลาเหลือ ภาควิชา/สาขาวิชาไมตองสงคํารอง

มาขอขยายเวลา ใหนิสิตมาตดิตอนายทะเบียนคณะอักษรศาสตรเพ่ือ

ดําเนินการขอขยายเวลาการศึกษาตอไป 

 

ภาษาที่ใชในการศึกษา 

  

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอาจใชภาษาไทยหรือ

ภาษาตางประเทศก็ได  

       ภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาอิสระให

เปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาํหนด ทั้งนี้ ตองประกาศให

ผูสมคัรเขาศึกษาทราบกอนสมัคร 
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หลักเกณฑและวิธีการรับเขาศึกษา 

 

 ผูเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกหรือหลักสตูรระดับ

ปริญญาโท ตองผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษตามทีม่หาวิทยาลัยหรือ

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารคณะอักษรศาสตร 

 ในกรณีผูเขาศึกษาในหลักสูตรแบบตอเนื่อง ภาควิชา/สาขาวิชาตอง

จําแนกผูเขาศึกษาวาเปนนิสติระดบัปริญญาเอกหรือระดับปริญญาโทในวันที่

เขาศึกษา  

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรอาจพิจารณารับบุคคลอื่นที่มิใชนิสิต 

เปนผูรวมฟงการบรรยายในบางรายวิชาได แตไมเกิน 6 หนวยกิตตอภาค

การศึกษา โดยตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่สํานักงานการทะเบียนภายใน

เวลาที่สํานักงานการทะเบียนกําหนด 

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรอาจพิจารณารับนสิิตนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยหรอืสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ มาทําการศึกษาคนควาเฉพาะเรื่องในมหาวิทยาลัยได โดยให

ดําเนินการเปนรายภาคการศึกษา หรือตามชวงเวลาทีเ่หมาะสม 

การรับเขาศึกษา 
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 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรอาจเพิกถอนสถานภาพนสิิตนัก

ศึกษาวิจัยได หากพิจารณาแลวเหน็วาไมมผีลงานกาวหนาเทาที่ควร ประพฤติ

ตนไมเหมาะสม หรือมีเหตุอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูร

เห็นสมควร 

 

 

 การลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาในระดับปริญญาตรีใหมีการ

ประเมินผลเปน S หรือ U เทานั้น 

 ในกรณีที่นิสติผูใดตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรี 

หรือระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเสรมิพ้ืนฐานและวิชาเหลานั้นมีการประเมินผล

เปน S หรือ U นิสิตผูนั้นจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับในระดับ

บัณฑิตศึกษาในหลักสตูรที่เขาศึกษาอยางนอย 3 หนวยกิตดวย เวนแตจะ

สอบผานรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่เขาศึกษาครบถวนแลว หรือเปนนิสิตที่

เขาศึกษาในแผนการศึกษาที่ทําวิทยานิพนธเพียงอยางเดียว 

 ในกรณีนิสติระดับปรญิญาเอกที่ลงทะเบียนรายวิชาสมัมนาครบ

ตามที่หลักสูตรกําหนดแลวและยังไมสาํเร็จการศึกษา ตองลงทะเบียนรายวิชา

สัมมนาวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก (Doctoral Dissertation Seminar) 

ทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสาํเร็จการศึกษา 

 

การลงทะเบียน 
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การยกเวนรายวิชา 

  

นิสิตอาจไดรับยกเวนรายวิชาในหลักสูตรท่ีกําลังศกึษา หากเคย

ศึกษาและสอบผานรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ีเนื้อหารายวิชาเทยีบกับ

รายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศกึษาอยูนั้น โดยมผีลการศึกษาเปน S หรอืไมต่ํา

กวา B หรือเทยีบเทา  

นิสิตอาจนําผลการศึกษาในรายวิชาระดับบณัฑติศึกษาที่เคยเรียน

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือการศึกษานอกระบบหรือเทียบเทาของ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตทั้งนีใ้นกรณีท่ีเปนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาใน

หลักสตูรระดับปริญญาตรีตองเปนรายวิชาที่นิสิตศึกษาเกินจากจํานวนหนวย

กิตรวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี และตองไดรับอนมุัติจากคณะ

กรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร 

  

รายวิชาที่ขอรับการยกเวน ตองเปนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวไมเกิน 5 ป

นับแตภาคการศึกษาถัดไปจากภาคการศึกษาที่ไดรับการประเมินผลของ

รายวิชาที่ขอยกเวน 

การยกเวนรายวิชาใหกระทําไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิต ของ

รายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู โดยไมนับหนวยกติวิทยานิพนธ 

เวนแตกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ ใหกระทําไดโดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิต 

1) นิสิตเปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษา 

2) นิสิตเขาสูการจัดการศึกษาตอเนื่องจากระดับปริญญาตรีถึงปริญญา

โท หรือปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 
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3) นิสิตท่ีเคยเรียนในหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา หรือรายวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษาของการศกึษานอกระบบ หรือเทียบเทาของ

มหาวิทยาลยั 

การขอยกเวนรายวิชาตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาแรกที่นิสติเขา

ศึกษาในหลักสตูร โดยตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรอาจจัดใหมีการทดสอบความรูกอนก็ได 

 กรณีเปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษา อาจไดรับยกเวนตามที่คณะ

กรรมการบริหารคณะอักษรศาสตรกําหนด 

 

การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

 

การลงทะเบยีนเรยีนซ้ํา ใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี ้

 (1) นิสิตท่ีไดรับการประเมินผลเปนสัญลักษณ D+, D, F, 

U หรือ W ในรายวิชาบังคับจะตองลงทะเบียนเรยีนรายวิชานั้นซ้ําอีกจนกวา

จะไดรับสญัลักษณ A, B+, B, C+, C หรือ S มิเชนนั้น จะไมสําเร็จการศึกษา 

 (2) นิสิตท่ีไดรับการประเมินผลเปนสัญลักษณ D+, D, F, 

U หรือ W ในรายวิชาเลือกจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได 

 (3) นอกจากกรณีตาม (1) และ (2) นิสิตอาจลงทะเบียน

เรียนซ้ําในรายวิชาที่ไดรับการประเมินผลเปนสัญลักษณ C+ หรือ C อีกก็ได 
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 (4) นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาเดมิที่มีเนื้อหา

ไมซ้ําซอนกับทีไ่ดเคยศึกษามาในการลงทะเบยีนเรยีนครั้งที่แลว ทั้งนีต้อง

ไดรับอนมุัติจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 

 

 “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ชื่อหลักสูตร)” ซึ่งแตงต้ังโดย

คณะกรรมการบรหิารคณะอักษรศาสตร มีจํานวนไมนอยกวาหาคน 

ประกอบดวย 

(1) หัวหนาภาควิชาหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่

ไดรับมอบหมายจากหัวหนาภาควิชา เปนประธาน 

(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 2 คน เปน

กรรมการ 

(3) อาจารยประจําหลักสตูร อาจารยประจํา หรือ

ผูทรงคณุวุฒภิายนอกในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของจํานวนอยางนอย 1 คน เปน

กรรมการ 

(4) อาจารยประจําหลักสตูรจํานวนหนึ่งคน เปน

กรรมการและเลขานุการ 

การบริหารหลักสูตร 
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ      

จํานวน 1 หรือ 2 คนก็ได 

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรปรญิญามหาบัณฑิตและหลักสตูร

ปริญญาดุษฎีบัณฑติในสาขาวิชาเดียวกันอาจเปนคณะกรรมการชุดเดียวกันได 

 บุคคลคนหนึ่งอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริหารหลักสตูร

มากกวา 1 หลักสูตรได 

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรมีวาระการดํารงตาํแหนงคราวละ   

2 ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได 

 ในกรณีที่ตําแหนงประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวางลง  ให

คณบดคีณะอักษรศาสตรแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่เปนกรรมการ

คนหนึง่ทําหนาที่รักษาการประธานกรรมการบริหารหลักสตูร และให

ดําเนินการแตงตั้งประธานกรรมการบริหารหลักสตูรคนใหมใหแลวเสร็จ

ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ตําแหนงดังกลาววางลง 

 ในกรณีทีก่รรมการบริหารหลักสูตรคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนง

กอนครบวาระ ใหคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตรแตงต้ัง

กรรมการบริหารหลักสตูรแทนภายใน 30 วันนับแตวันที่พนตําแหนง โดยให

อยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการ

ดํารงตําแหนงท่ีเหลืออยูนอยกวา 90 วันจะไมดําเนินการใหมผูีดํารงตําแหนง

แทนก็ได 

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) บริหารจดัการหลักสูตรใหสอดคลองกับนโยบายของ

คณะ บณัฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
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(2) ควบคุมมาตรฐานของหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผดิชอบ

ใหเปนไปตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั วาดวย การบริหาร

หลักสตูรในระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

(3) กํากับและดูแลการสอนและการสอบของหลักสูตร 

(4) กํากับใหการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตาม

ระบบประกันคณุภาพหลักสตูรของมหาวิทยาลัย หรือระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาระบบอ่ืนที่ไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการ และจดัใหมีการประเมินและปรับปรุงมาตรฐานคณุภาพการศึกษา

อยางนอยทุก ๆ 5 ป 

(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณบดีคณะอักษรศาสตร 

คณะกรรมการบรหิารบณัฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการนโยบายวชิาการ

มอบหมาย 

 

 

 

 

อาจารยผูสอนมีหนาที่รับผดิชอบจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ

ประเมินผลการเรียนการสอนของรายวิชาในหลักสูตรทีไ่ดรับมอบหมาย โดย

อาจเปนอาจารยประจํา หรืออาจารยพิเศษหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะก็ได 

 

 

การสอน 
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อาจารยผูสอน 
อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ มีคุณสมบัตดัิงน้ี 

 

 

ประเด็น หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก 

อาจารยประจํา 1. คุณวุฒิ ป.โท หรือเทียบเทา 

 
 

1. คุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเทา                                     
หรือ ป.โท และ รศ. 

2. ตองมีประสบการณดานการสอน.  
3. มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

อาจารยพิเศษ 
 

1 คุณวุฒปิ.โท หรือเทียบเทา 
2. มีประสบการณทํางานที่เก่ียวของกับวิชาที่สอน 
3. มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
2 .ตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย
ประจําเปนผูรบัผดิชอบรายวิชานัน้  
2. กรณีไมมีคณุวุฒิหรือผลงานทางวิชาการ จะปฏิบัติหนาทีส่อนได 
ตองมีคุณสมบัตติามที่คณะกรรมการนโยบายวิชาการกําหนด และตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยและ สกอ. เปนรายกรณ ี

 

 

 

 

-*หมายเหตุ กรณีรายวิชาที่สอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให  

               อาจารยที่มีคุณวุฒิ ป.โท และ รศ.ทําหนาที่อาจารยผูสอนได 
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หรือ 

การสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

 

เปนการสอบวดัความรูความเขาใจของนิสิตในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

ประเด็นปญหา ระเบียบวิธีการวิจยั วิธีการและเทคนิคท่ีใชในการแกปญหา

งานวิจัย 

ตองมีการสอบความรูพ้ืนฐานและความรูเชิงลึกที่จําเปนในการทํา

วิทยานิพนธ เพ่ือใหแนใจวานิสิตมคีวามรูท่ีจําเปนเพียงพอในการทํางานวิจัย  

 

คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ซึ่งจะมีผูทรงคณุวุฒิ

ภายนอกรวมเปนกรรมการดวยหรอืไมก็ได  

    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

    คณะกรรมการท่ีแตงตั้งข้ึนโดย      

    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หนาที ่

(1) สอบวัดความรูความเขาใจของนิสติโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจัย

ใหสอดคลองกับระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชนที่ไดรบั 

(2) เสนอผลการสอบตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ

บริหารคณะเพื่อพิจารณาโดยลําดบั 

คณะกรรมการสอบโครงราง

วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 3 คน 
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นิสิตตองเสนอโครงรางวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูรตามหลักเกณฑและภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการบรหิารคณะ

กําหนด 

โครงรางวิทยานิพนธ พรอมทั้งรายช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตามขอ 94 ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร และคณะกรรมการบริหารคณะโดยลําดับ 

นิสิตตองไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธภายในกําหนดเวลาที่

คณะกรรมการบรหิารคณะอักษรศาสตรกําหนด และตองเปนไปตาม

หลักเกณฑตอไปนี ้

หลักสูตร ระยะเวลา 

ปริญญาโท 
ภายใน 2 ปการศึกษา 

นับแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา 

ปริญญาเอก 
ภายใน 3 ปการศึกษา 

นับแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา 

แบบตอเนื่อง 

นิสิตในหลักสูตร ป.เอก จะสอบโครง
รางวิทยานิพนธเมื่อใดก็ได แตตอง
ไดรับอนมุัติโครงรางวิทยานิพนธไม

นอยกวา 60 วันกอนวันสอบ
วิทยานิพนธ 
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นิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

นิสิตท่ีไมไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธภายในกําหนดเวลา ใหพน

สถานภาพการเปนนิสติ เวนแตมีเหตุอันจําเปนและสมควร คณะกรรมการ

บริหารคณะอักษรศาสตรอาจขยายกําหนดเวลาตอไปอีก 1 ภาคการศึกษาได 

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบรหิารคณะอักษรศาสตร อาจกําหนดใหนสิิตในหลักสูตร

ตองสอบและไดรับอนุมัตโิครงรางวิทยานิพนธกอนกําหนดระยะเวลา

ขางตนได โดยตองจัดทําเปนประกาศคณะกอนรับนิสติเขาศึกษา 

ผานเกณฑคณุสมบัติ

ผูเขาสอบ 
สอบโครงราง

วิทยานิพนธ 

คณะจดัทําประกาศหัวขอวิทยานิพนธ ชื่อผูทํา

วิทยานิพนธ พรอมทั้งรายชื่ออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

บัณฑิตวิทยาลัย

เผยแพรตอไป 
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การเปลีย่นแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธใหกระทําไดเฉพาะในกรณีที่มเีหตผุลและความจําเปน โดย

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและ

คณะกรรมการบรหิารคณะอักษรศาสตรโดยลําดับ  

1. การย่ืนแบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธ 

 1.1 กรอกหรือพิมพ แบบ บ.18 ก.ข., บ.19 ก.ข. ให

ครบถวนดวยตัวพิมพดีดหรือคอมพิวเตอรนิสติอาจพิมพแบบ บ.18 ก.ข., บ.

19 ก.ข. ขึ้นเองได ในกรณีดังกลาวใหพิมพสวนที่เปนการกรอกขอความดวย

ตัวเขม 

 1.2 ใหอาจารยที่ปรึกษาลงนามในแบบ บ.18 ก.ข., บ.19 

ก.ข. 

 1.3 เสนอแบบ บ.18 ก.ข., บ.19 ก.ข. ตอคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูรเพ่ือใหความเห็นชอบโครงรางวิทยานิพนธ ตามหลักเกณฑ

และภายในระยะเวลาที่คณะอักษรศาสตรประกาศกําหนด 

 โครงรางวิทยานิพนธของนิสิต พรอมท้ังรายชื่ออาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตองไดรบัความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการกํากับและประกัน

คุณภาพวิทยานิพนธ และไดรับอนมุัติโดยคณะกรรมการบริหารคณะอักษร-

ศาสตรตามลําดับ ทั้งน้ี ภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการบริหารคณะ

กําหนด 

 1.4 ใหนิสิตทําสําเนาแบบ บ.18 ก.ข., บ.19 ก.ข. ที่กรอก

ขอมูลแลว นิสติและอาจารยที่ปรกึษาลงนาม คณะกรรมการบริหารหลักสตูร
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ใหความเห็นชอบแลว มอบใหอาจารยที่ปรึกษาดวยกอนดําเนินการตามขอ 

1.5 ตอไป 

 1.5 ใหนิสิตย่ืนตนฉบับแบบ บ.18 ก.ข., บ.19 ก.ข. ทั้งชุด

ที่งานบัณฑิตศึกษา กลุมภารกิจงานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร โดย

นิสิตจะตองทําสําเนาแบบ บ.18 ก.ข., บ.19 ก.ข. จํานวน 10 ชุด 

2. การขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ 

 2.1 นิสิตที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธที่มี

ผลกระทบตอเนื้อหา หรอืวัตถุประสงคหรือแนวเหตุผล หรือขอบเขต

การศึกษาของวิทยานิพนธ ในระดับ ป.โท นิสิตตองยื่นคํารองตอคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรอยางนอย 2 เดือน กอนการสอบวิทยานิพนธ ใน

ระดับ ป.เอก นิสิตตองยื่นคํารองอยางนอย 4 เดือนกอนการสอบวิทยานิพนธ

โดยดําเนินการดังน้ี 

 2.1.1) นิสิตขอแบบฟอรมคํารองขอเปลี่ยนหัวขอ

วิทยานิพนธเพ่ือกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมแลวนําไปเสนอขอความ

เห็นชอบและลงนามจากอาจารยทีป่รึกษา คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  

พิจารณาลงนาม หลังจากนั้นนิสิตนําแบบฟอรมคํารองขอเปลี่ยนหัวขอ

วิทยานิพนธที่ไดดําเนินการแลวสงทีง่านบัณฑิตศึกษา กลุมภารกิจงานบริการ

การศึกษา 

 2.1.2) เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษร-

ศาสตรอนุมัติแลว งานบัณฑติศึกษา กลุมภารกิจงานบริการการศึกษาจัดทํา

ประกาศ การเปลีย่นเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธสงใหนิสิตที่ภาควิชา / 

สาขาวิชา 



24 
 

* ในกรณีสุดวิสัยไมสามารถดําเนินการตามกําหนด

ดังกลาวได ใหนิสิตทําบันทึกอธิบายเหตผุลความจําเปนแกอาจารยที่ปรึกษา 

เพ่ือเสนอหัวหนาภาควิชา / ผูอํานวยการศูนยฯ / ผูมีตําแหนงเทียบเทาที่ดูแล

หลักสตูรบันทึกรายงาน คณบดีคณะอักษรศาสตร สงท่ีงานบัณฑติศึกษา กลุม

ภารกิจงานบริการการศึกษา  

2.2 ในกรณีที่ขยายชื่อวิทยานิพนธใหครอบคลุมเนื้อหา

เพิ่มขึ้น โดยไมเปลี่ยนวัตถุประสงค หรือสมมติฐาน นิสติตองแจงอาจารยที่

ปรึกษา เพ่ือเสนอภาควิชา / สาขาวิชาใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปน

ผูอนุมัติและทําบันทึกอธิบายเหตุผลความจําเปนแกคณบดีคณะอักษรศาสตร 

สงทีห่นวยบัณฑติศกึษา กลุมภารกิจงานบริการการศึกษา 

2.3 ในกรณีทีม่ีการปรับเปลีย่นหัวขอวิทยานิพนธโดยไม

กระทบตอเนื้อหา หรือวัตถุประสงค หรือแนวเหตุผล หรือขอบเขต

การศึกษาของวิทยานิพนธ ตองทําบันทึกอธิบายเหตผุลความจําเปนแก

อาจารยที่ปรึกษาเพ่ือเสนอภาควิชา / สาขาวิชาเพ่ือขออนุมัติคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร หรือถาตรวจพบขอผดิพลาดดังกลาวในการสอบ

ปากเปลา ใหคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธเปนผูพิจารณา รวมทั้งอนุมัติการ

ปรับเปลีย่นหัวขอวิทยานิพนธ และใหประธานหลักสตูรทําบันทึกแจงคณะ

กรรมการบริหารคณะอักษรศาสตรเพ่ือทราบ สงที่หนวยบณัฑิตศึกษา กลุม

ภารกิจงานบริการการศึกษา 

2.4 ในกรณีที่มีการปรับสมมติฐานหรือวัตถุประสงคของ

วิทยานิพนธ นิสิตตองทําบันทึกอธิบายเหตผุลความจําเปนแกอาจารยที่

ปรึกษา เพ่ือเสนอภาควิชา / สาขาวิชา หากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เห็นชอบ ใหทําบันทึกรายงานคณบดีคณะอักษรศาสตรสงท่ีหนวย

บัณฑิตศึกษา กลุมภารกิจงานบริการการศึกษา 
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การสอบวิทยานิพนธ 

   

การสอบวิทยานิพนธเปนการสอบวัดความรูความเขาใจ

ของนิสิตในเรื่องที่เก่ียวกับประเดน็ปญหา ระเบียบวิธีการวิจัย วิธีการและ

เทคนิคที่ใชในการแกปญหางานวิจยั  

การสอบวิทยานิพนธในหลักสูตรป.เอก ตองมีการสอบ

ความรูพ้ืนฐานและความรูเชิงลึกทีใ่ชในการทําวิทยานิพนธ เพ่ือใหแนใจวา

นิสิตมีความรูที่จําเปนเพียงพอในการทํางานวิจัย  
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หลักเกณฑของนิสิตที่จะสอบวิทยานิพนธได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

 โครงรางวิทยานิพนธไดรับอนุมติัจากคณะกรรมการบรหิารคณะเปนเวลาไม

นอยกวา 60 วันกอนสอบวิทยานิพนธ 

 มีหลักฐานแสดงวา ไดสงบทความวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธให

วารสารทางวิชาการพิจารณาเพื่อการตีพิมพแลว หรือไดรับการตอบรับให

ไปเสนอผลงานตอที่ประชุมวิชาการแลว  

 ผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืน ตามท่ี

มหาวิทยาลยัหรือคณะกรรมการบริหารหลักสตูรกําหนด 

หลักสตูร ป.โท ตองไดรับ

การตีพิมพ หรือยอมรับ

การตีพิมพในวารสารหรือ

สิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ

เสนอตอที่ประชุมวิชาการ

ที่มีรายงานการประชุม

ฉบับสมบรูณ 

หลักสตูร ป.เอก ตองตีพิมพใน

วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง 

(Peer Review) กอนการตีพิมพ และ

เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือ

เปนวารสารทางวิชาการที่มีการ

เผยแพรในระดับนานาชาต ิ

(ก) หลักสตูรแบบ 1 ตอง

เผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง

วิชาการ อยางนอย 2 ฉบับ 

(ข) หลักสตูรแบบ 2 ตอง

เผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง

วิชาการ อยางนอย 1 ฉบับ 
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 นิสิตที่มีความประสงคจะขอสอบวิทยานิพนธจะตอง

ดําเนินการดังน้ี  

 1. สงวิทยานิพนธฉบับพรอมสอบใหภาควิชา / สาขาวิชา

ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรและ

คณะกรรมการบรหิารคณะอักษรศาสตรกําหนด ตามขอบังคบัจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั วาดวย การศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 72 

นิสิตสามารถดูประกาศกําหนดวันสงวิทยานิพนธฉบับพรอมสอบไดที่ภาควิชา 

/ สาขาวิชา 

2. กรอกแบบฟอรมขอความอนุเคราะหจัดทําหนังสือเชิญ

กรรมการสอบวิทยานิพนธไปเสนอขอความเห็นชอบและลงนามจากอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธและหัวหนาภาควิชา / ประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรและนําไปสงท่ีหนวยบณัฑิตศึกษา กลุมภารกิจงานบริการการศึกษา 

หอง 112 อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร (โทร. 0-2218-4878 , 0-

2218-4875) กอนสอบอยางนอย 2 สัปดาห เจาหนาที่จะนัดใหมารบั

จดหมายเชิญหลังจากสงแบบฟอรม 7 วันทําการ  

การอนุมัติใหมีการสอบวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธเปนผูเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวา

วิทยานิพนธฉบับพรอมสอบมีคณุภาพเพียงพอที่จะจัดใหมีการสอบ

วิทยานิพนธหรือไม 

  กรณีที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีความเห็นวา

วิทยานิพนธที่นิสิตเสนอสอบไมมีคณุภาพเพียงพอที่จะดําเนินการสอบให 

นิสิตมสิีทธิยืนยันการขอสอบตอประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี ้นิสิต

ตองรับผิดชอบตอการสอบและผลของการสอบ โดยอาจารยที่ปรึกษาไมตอง

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในเรื่องนี ้
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  ในกรณีที่มีอาจารยที่ปรึกษารวม อาจารยที่ปรึกษารวมมี

สิทธิที่จะเสนอความคิดเห็นตอประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เก่ียวกับ

คุณภาพของวิทยานิพนธฉบับพรอมสอบ 

 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ 

ป.โท 3-5 คน 

ป.เอก 5-7 คน 

ผูทรงคณุวุฒิ

ภายนอก ≥ 

1 คน 

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก และ

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม (ถามี) ใน

กรณีเชนนี้ใหนับเปน 1 คน 

กรรมการ 

ป.โท : ไมตองมีอาจารยประจําก็ได 

ป.เอก : อาจารยประจํา ≥ 2 คน 

ประธาน 

(ประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรหรืออาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสตูรที่ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูรมอบหมาย) 

เปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธไมได 
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การสอบวิทยานิพนธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นิสิต 
พิมพวิทยานิพนธฉบับรางเพื่อขอ

ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธผานระบบ e-Thesis 

นิสิต Submit

วิทยานิพนธผาน

ระบบ e-Thesis 

นิสิตย่ืนคําขอนดัสอบโดยตองไดรบั

ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

ตอคณะภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร

กําหนด แตทั้งน้ี วันยื่นคําขอนัดสอบ

ตองหางจากวันสอบวิทยานิพนธเปน

เวลาไมนอยกวา 2 สัปดาห 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร

จัดทําประกาศแจงกําหนดวันสอบ 

ปดประกาศไวใหทราบโดยทั่วกัน 

ซึ่งตองกระทํากอนวันสอบเปน

เวลาไมนอยกวา 1 สัปดาห 

การลว่งหน้าไมน้่อยกวา่  

สปัดาห์ก่อนยืนคาํร้องขอนดัสอบ 
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สอบวิทยานิพนธ 

ตองมีจํานวนประธานและ

กรรมการสอบวิทยานิพนธ

รวมกัน ≥ 3 คน (ป.โท) และ ≥ 

5 คน (ป.เอก) 

ใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตมี

ความจําเปนตองพิทักษขอมูล

สวนหนึ่งสวนใดของวิทยานิพนธ

ไวเปนความลับ 

ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณาและ

ประเมินผลการสอบเปนการลับ จากนั้นใหประธานกรรมการสอบ

วิทยานิพนธรายงานผลการสอบตอคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร 

ภายใน 2 

สัปดาห 

ประธาน

คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร 

หัวหนาภาควิชา 

คณะกรรมการ

บริหารคณะ

อักษรศาสตร 

แจงผลการสอบวิทยานิพนธแกนิสติ ภายใน 

3 สัปดาหนับแตวันสอบ 
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ในกรณีที่มีเหตุสดุวิสัยทําใหประธานหรือกรรมการไมอาจเขารวมการสอบ

วิทยานิพนธได อาจมีการจัดสอบผานเครือขายระบบสารสนเทศ หรอือาจมี

การประเมินวิทยานิพนธเปนลายลกัษณอักษร โดยตองช้ีแจงเหตุผลและ

แจงผลการประเมินตอประธานกรรมการสอบลวงหนากอนเวลาสอบ 

การประเมินผลการสอบวิทยานพินธ 

 ประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธมีคะแนนเสยีงคนละหนึ่งเสยีง

ยกเวนกรณีของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม ใหนับรวมกันเปนหนึ่งเสียง 

 ใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑในการวิจัย 

 ในกรณีที่มีคะแนนเสยีงเทากันใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธเปน

ผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 เวนแตคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรกําหนดวิธีการ

ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธไวเปนอยางอ่ืน โดยตองประกาศให

ทราบเปนการลวงหนา 
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*หมายเหตุ เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคบัจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวย การศึกษาใน

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 ขอ 71 และระเบียบจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยัวาดวย หลักเกณฑและวิธีดําเนินการเกีย่วกับการสอบใน

หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ.2561 ขอ 9 

 

การประเมินวิทยานิพนธกอนการสอบวิทยานิพนธ 

 

แนวปฏิบัติสําหรับการสอบวิทยานิพนธ 

 

 

1.ใหคณะกรรมการสอบทุกทานประเมินวิทยานิพนธกอนเขาสอบวทิยานิพนธ 

2.ในวันสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบทุกทานตองสงผลการประเมินให

ประธานกรรมการสอบกอนเริ่มการสอบวิทยานิพนธ 

3.ใหประธานกรรมการสอบรวบรวมแบบประเมินของกรรมการสอบทุกทาน และเก็บ

ไวที่หลักสูตรเปนเวลาอยางนอย 2 ป 

4.นิสิตอาจขอดผูลการประเมินวิทยานิพนธได ภายหลังจากการสอบวิทยานิพนธ

สิ้นสุดไปแลวไมนอยกวา 3 วัน 

5. แบบประเมินและวิธีการประเมนิวิทยานิพนธกอนการสอบวิทยานิพนธใหเปนไป

ตามที่คณะกรรมการบริหารคณะกําหนด โดยจัดทําเปนประกาศของคณะและ

ประกาศใหทราบลวงหนา 
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รูปแบบ ลิขสิทธิ์ และการเผยแพรผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

และผลงานการคนควา

อิสระ 

รูปแบบตามคูมือที่กําหนด

โดยบณัฑิตวิทยาลัย 

ลิขสิทธิ ์

1. ทรัพยสินทางปญญา

ที่เกิดจากวิทยานพินธ

หรือรายงานการคนควา

อิสระเปนของนิสิต

ผูจัดทํา 

2. นิสิตที่ไดรับเงินทุน

สนับสนุนการศึกษาหรือ

การวิจัย วิทยานพินธ

หรือรายงานการคนควา

อิสระเปนของ

มหาวิทยาลัย 

นิสิตสงตามจํานวน วิธีการ 

และภายในเวลาที่กําหนด

โดยบณัฑิตวิทยาลัย 

หากพนกําหนดเวลา  

 ไมสาํเร็จการศึกษาในภาค

การศึกษานั้น 

นิสิตตองลงทะเบียนเรียน

รายวิชาวิทยานิพนธในภาค

การศึกษาถัดไป 

บทความวิจัยซึ่งเปนสวน

หนึ่งของวิทยานิพนธ ป.โท 

แผน ก แบบ ก 2 เผยแพรในรายงานการประชุมฉบับ 

                      สมบูรณ (Proceedings) 
 

แผน ก เผยแพรในวารสารระดับนานาชาต ิ

         หรือระดับชาต ิ

แผน ข เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ 

         หรือระดับชาต ิหรือในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

         ที่สืบคนได หรือในวารสารของมหาวิทยาลัย 
 

หรือ 

หรือ 
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*หมายเหตุ เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคบัจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวย การศึกษาใน

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 ขอ 74, ขอ 75 และระเบียบจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยัวาดวย การเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  

 

 

 

 

 

 

อนึ่ง ผลงานทางวิชาการของนิสิตเพ่ือสําเร็จการศึกษา ตองระบุชื่อ

นิสิต พรอมท้ังระบุดวยวาเปนนิสิตในสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

วารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติหรือระดับชาต ิ

อาจเผยแพรในลักษณะอ่ืน

ตามที่สภามหาวิทยาลัย

กําหนด 

แบบ 1    อยางนอย 2 ฉบับ 

แบบ 2    อยางนอย 1 ฉบับ 

แบบ     

แบบ     

จํานวนผลงานตีพิมพหรือไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพบทความวิจัยจาก

วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของ 

วิทยานิพนธ ป.เอก 

 

 เปนเงื่อนไขในการสําเรจ็การศึกษา 

 ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาการศึกษาตามที่กําหนด 

หรือ 
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เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 

(ประเด็นอาจารย) 
 

  ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
1. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักและอาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ 

อาจารยประจําหลักสูตร     

 วุฒิการศึกษา ป.เอก หรือเทียบเทา หรือ 
ป.โท และ รศ. 

ป.เอก หรือเทียบเทา 
หรือ    ป.โท และ รศ. 

อาจารยใหม ป.เอก ตองมีผลงานภายหลัง
สําเรจ็การศึกษาอยางนอย  
1 ชิ้น ภายใน 2 ป หรือ 2 ชิ้น ภายใน 4 ป 
หรือ 3 ชิ้น ภายใน 5 ป 

 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป
ยอนหลัง 

3 รายการ  3 รายการ  - เปนงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ 
- เปนผลงานรวมกับผูอ่ืนได 
- หลักสูตร ป.เอก แบบ 1 ผลงานตองไดรับ

การตีพิมพในระดันานาชาต ิ
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  ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
- อาจารยใหม ป.เอก ตองมผีลงานภายหลัง
สําเรจ็การศึกษาอยางนอย 1 ชิ้น ภายใน 2 

ป หรือ 2 ชิ้น ภายใน 
4 ป หรือ 3 ชิ้น ภายใน 5 ป 

*หมายเหต ุในการทําวิทยานิพนธ ใหมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 1 คน  
              เวนแตเพ่ือประโยชนในทางวิชาการ อาจมอีาจารยท่ีปรกึษาวิทยานิพนธรวมไดอีกไมเกิน 2 คน 

2. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
(ถามี) 

อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 วุฒิการศึกษา  

o อาจารยท่ีปรึกษารวมเปน
อาจารยประจํา 

ป.เอก หรือเทียบเทา หรือ 
ป.โท และ รศ. 

ป.เอก หรือเทียบเทา 
หรือ ป.โท และ รศ. 

 

o อาจารยท่ีปรึกษารวมเปน
ผูทรงคณุวฒิุภายนอก 

ป.เอก หรือเทียบเทา ป.เอก หรือเทียบเทา ถาวุฒกิารศึกษาไมเปนตามเกณฑตองเปน
ผูเช่ียวชาญและมีประสบการณสูงเสนอผาน
สภาและแจงกกอ.รับทราบ 
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  ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 

 ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจํา 

3 รายการในรอบ 5 ป 
ยอนหลัง (มีเงื่อนไขพิเศษ
กรณีอาจารยรบัเขาใหมท่ี
จบ ป.เอก) 

3 รายการในรอบ 5 ป 
ยอนหลัง(มีเงื่อนไข
พิเศษกรณีอาจารย
รับเขาใหมที่จบ ป.
เอก) 

- เปนงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ 
- เปนผลงานรวมกับผูอ่ืนได 
 
 
 
 

3. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ี
ปรึกษาการคนควาอสิระ 

 
 
 

 จํานวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษา นับรวมนิสติท่ียังไมสําเร็จการศกึษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน เริ่มนับเมื่อนิสิตไดรบัอนุมัติโครงราง
วิทยานิพนธจากคณะกรรมการบรหิารคณะ หรือไดรบัอนุมัติโครงรางการคนควาอิสระจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร 

o อาจารยป.เอก หรือเทียบเทา
ตําแหนง ศ. 

10:1 10:1 - ขออนุมัติสภาได แตไมเกิน 15:1 
- ขออนุมัติ สกอ. เปนรายกรณี ถาหากเกิน 
15:1 
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  ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
o อาจารยป.เอก หรือเทียบเทา

ตําแหนง ผศ. ขึ้นไป 
10:1 10:1  

o อาจารย ป.โท หรือเทียบเทา
ตําแหนง รศ. ขึ้นไป 

10:1 10:1  

o อาจารย ป.เอก หรือเทียบเทา
ไมมตีาํแหนงทางวิชาการ 

5:1 
 

 
 

5:1  

o อาจารยท่ีปรึกษาการคนควา
อิสระของนิสติ แผน ข  

 

15:1                หากเปนท้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระคิดสัดสวนจํานวนนิสิต
ที่คนควาอิสระ 3 คน = จํานวนนิสิตที่ทํา
วิทยานิพนธ 1 คน 

4. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ                                             

 จํานวนกรรมการ ไมนอยกวา 3 คน ไมนอยกวา   
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  ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
5 คน 

 องคประกอบของกรรมการ อาจารยประจําหลักสตูร
และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน 

อาจารยประจํา
หลักสตูรและ
ผูทรงคณุวฒิุภายนอก
สถาบัน 

 

 ประธานกรรมการสอบ ตองไมเปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
หรืออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 

ประธานกรรมการ
สอบตองเปน
ผูทรงคณุวฒิุภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
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  ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
o คุณวุฒกิรรมการท่ีเปน

อาจารยประจํา 
คุณวุฒ ิป.เอก หรอ
เทียบเทาหรือ ป.โท และ 
รศ. 

คุณวุฒ ิป.เอก หรอ
เทียบเทาหรือ ป.โท 
และ รศ. 

 

o ผลงานทางวิชาการของ
กรรมการที่เปนอาจารย
ประจํา 

3 รายการในรอบ 5 ป 
ยอนหลัง (มีเงื่อนไขพิเศษ
กรณีอาจารยรบัเขาใหมท่ี
จบ ป.เอก) 

3 รายการในรอบ 5 ป 
ยอนหลัง (มีเงื่อนไข
พิเศษกรณีอาจารย
รับเขาใหมที่จบ ป.
เอก) 

- เปนงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ 
- เปนผลงานรวมกับผูอ่ืนได 

o คุณวุฒขิองผูทรงคณุวุฒิ
ภายนอก 

คุณวุฒ ิป.เอก หรอ
เทียบเทา 

คุณวุฒ ิป.เอก หรอ
เทียบเทา 

ถาวุฒิการศึกษาไมเปนตามเกณฑตองเปน
ผูเช่ียวชาญและมีประสบการณสูงเสนอผาน
สภาและแจงกกอ.รับทราบ 

o ผลงานทางวิชาการของ
ผูทรงคณุวฒิุภายนอก 

ผลงานทางวิชาการ
ระดับชาตไิมต่ํากวา 10 
เรื่อง 

ผลงานทางวิชาการ
ระดับนานาชาติไมต่ํา
กวา 5 เรื่อง 

ถาผลงานไมเปนไปตามเกณฑตองเปน
ผูเช่ียวชาญและมีประสบการณสูงเสนอผาน
สภาและแจงกกอ.รับทราบ 
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หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

1. ใหคําปรึกษาการจัดทําโครงรางวทิยานิพนธแกนิสิต 
และจัดใหมีการเสนอโครงรางวทิยานิพนธภายในเวลาที่
กําหนด 

2. รับผิดชอบและควบคุมการทําวทิยานิพนธแกนิสิต ให
สอดคลองกับโครงรางวิทยานิพนธที่สอบผานแลว และไดรบั
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร 

3. ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนิสิตเก่ียวกับเนื้อหา
ทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมท้ังแกปญหา
ที่เกิดข้ึน 

4. ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนิสิตเก่ียวกับการ
เขียนวทิยานิพนธ และการใชภาษา 

5. ติดตามการดําเนินงานวิจัยใหเปนไปตามแผนงาน และ
รับผิดชอบประเมินผลการทําวิทยานิพนธ และตองรายงาน

1. รวมรับผดิชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธของ
นิสิตใหสอดคลองกับโครงรางวิทยานิพนธท่ีสอบผานแลว 
และไดรับการอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิารคณะอักษร
ศาสตร 

2. รวมใหคําแนะนําและเปนท่ีปรกึษาแกนิสิตเก่ียวกับ
เน้ือหาทางทฤษฎี แนวคิดและวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้ง
แกปญหาที่เกิดข้ึน 

3. รวมใหคําแนะนํา และเปนที่ปรกึษาแกนิสิตเก่ียวกับ
การเขียนวิทยานิพนธ และการใชภาษา 

4. รวมติดตามการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามแผนงาน 
และรับผิดชอบประเมินผลการทําวิทยานิพนธ จนกวา
วิทยานิพนธจะแลวเสร็จ 
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อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนิสิตตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรทุกภาคการศึกษา จนกวา
วิทยานิพนธจะแลวเสร็จ  

6. ใหความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธของนิสิต 
7. เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ และเขาสอบ

วิทยานิพนธของนิสิตในความดูแล 
8. ใหคําแนะนําและคาํปรึกษาในการตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิทยานิพนธท่ัวไป ใหเปนไปตามขอบังคบันี้และตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการนโยบายวิชาการกําหนด 

5. เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ และเขาสอบ
วิทยานิพนธของนิสิตในความดูแล 
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เกณฑการทดสอบวัดความรูความสามารถภาษาอังกฤษสําหรับนสิิตระดบับัณฑิตศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หรือ 

นิสิตปริญญาโท 
CU-TEP < 30 หรือ TOEFL < 400 

หรือ IELTS < 3.0 ไมรบัเขาศึกษา 

CU-TEP ตั้งแต 30 - 44 หรือ TOEFL 

ตั้งแต 400 - 449 หรือ IELTS ตั้งแต  

3.0 - 3.9 รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข ดังน้ี 

CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 

หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 ไมตองเรียนเพ่ิม 

CU-TEP < 38 หรือ TOEFL < 425 หรือ 

IELTS < 3.5 

สอบผานรายวิชา 5500 503 Preparatory 

English for Graduate Students และสอบ

ผานอีก 1 รายวิชาตอไปนี ้

5500 504 English Pronunciation and 

Conversation 

5500 505 Academic English Grammar 

5500 506 Academic English Vocabulary 

5500 510 Skills in English for Graduates 

CU-TEP ตั้งแต 38 แต < 45 หรือ 

TOEFL ตั้งแต 425 แต < 450 หรือ 

IELTS ตั้งแต 3.5 แต < 4.0 

สอบผานรายวิชาวิชาใดรายวิชาหนึ่งตอไปนี ้

5500 504 English Pronunciation and 

Conversation 

5500 505 Academic English Grammar 

5500 506 Academic English Vocabulary 

5500 510 Skills in English for Graduates 

 

สอบใหได CU-TEP ตั้งแต 45 

หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ 

IELTS ตั้งแต 4.0  
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นิสิตปริญญาเอก 

CU-TEP < 45 หรือ TOEFL < 450 

หรือ IELTS < 4.0 ไมรบัเขาศึกษา 

CU-TEP ตั้งแต 45 - 66 หรือ TOEFL 

ตั้งแต 450 - 524 หรือ IELTS ตั้งแต  

4.0 - 5.4 รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข ดังน้ี 

CU-TEP ตั้งแต 67 หรือ TOEFL 

ตั้งแต 525 หรือ IELTS ตั้งแต 5.5 

ไมตองเรียนเพ่ิม 

CU-TEP < 60 หรือ TOEFL < 500 หรือ 

IELTS < 5.0 

สอบผานรายวิชา 

5500 532 Academic English for 

Graduate Studies และ 

5500 560 Thesis Writing 

CU-TEP ตั้งแต 60 แต < 67 หรือ 

TOEFL ตั้งแต 500 แต < 525 หรือ 

IELTS ตั้งแต 5.0 แต < 5.5 

สอบผานรายวิชา 5500 560 Thesis Writing 

 

สอบใหได CU-TEP ตั้งแต 67 

หรือ TOEFL ตั้งแต 525 หรือ 

IELTS ตั้งแต 5.5  

หรือ 
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ตารางเปรียบเทียบคะแนนภาษาอังกฤษ 

เกณฑภาษาอังกฤษ CU-TEP IELTS 
TOEFL 

Paper-based / ITP Computer - based Internet - based 

1. ปริญญาเอก      

1.1 ผานเกณฑการทดสอบ ตั้งแต 67 ขึ้นไป ตั้งแต 5.5 ขึ้นไป ตั้งแต 525 ขึ้นไป ตั้งแต 197 ขึ้นไป ตั้งแต 71 ขึ้นไป 

1.2 เรียนเพิ่ม 1 รายวิชา 60 - 66 5.0 500 - 524 173 -196 61 - 70 

1.3 เรียนเพิ่ม 2 รายวิชา 45 - 59 4.0 -4.5 450 - 499 133 - 172 45 - 60 

2. ปริญญาโท      

2.1 ผานเกณฑการทดสอบ ตั้งแต 45 ขึ้นไป ตั้งแต 4.0 ขึ้นไป ตั้งแต 450 ขึ้นไป ตั้งแต 133 ขึ้นไป ตั้งแต 45 ขึ้นไป 

2.2 เรียนเพิ่ม 1 รายวิชา 38 - 44 3.5 425 - 449 113 - 132 38 – 44 

2.3 เรียนเพิ่ม 2 รายวิชา 30 - 37 3.0 400 - 424 97 - 112 32 - 37 
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การสอบประมวลความรู 

 การสอบประมวลความรู สําหรบัหลักสตูรปริญญาโท 

(Comprehensive Examination) เปนการสอบขอเขียนและ/หรือสอบปาก

เปลาในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาที่เก่ียวของ เพ่ือวัดความสามารถในการบูร

ณาการความรูทีไ่ดศึกษาไปแลวของนิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเสนอรายชอืคณะกรรมการสอบประมวล

ความรู้ผ่านหวัหน้าภาควิชา เพือเสนอตอ่คณบดีพจิารณาแตง่ตงั 

จัดใหมีการสอบประมวลความรูอยางนอยปการศกึษาละ 2 ครั้ง (ประกาศชวงเวลา

ที่จะจัดสอบกอนกําหนดการลงทะเบียนเรียนปกติของภาคการศกึษาตน) 

เมื่อไดดาํเนินการสอบแลวเสร็จ คณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบตอคณะ

กรรมการบริหารคณะ ผานประธานหลกัสูตรและหัวหนาภาควิชาภายใน 2 

สัปดาหนับแตวันที่เสร็จสิ้นการสอบ 

ในกรณีผูเขาสอบไดสัญลักษณ U อาจลงทะเบียนสอบไดอีก 1 

ครั้ง ภายในภาคการศึกษาถัดไป 

การสอบ 
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*หมายเหตุ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั วาดวย  

               หลักเกณฑและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบในหลักสตูรระดับ 

               บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ขอ 6) 

 

 

คณะกรรมการสอบประมวลความรู 

ประธาน 

(ประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรหรืออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ประธาน

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร

มอบหมาย)  

กรรมการ 

อาจารยประจําหลักสตูร 

อยางนอย 2 คน 

(อาจมีผูทรงคณุวุฒิภายนอก

อีก 1 คนก็ได) 
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*หมายเหตุ เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย  

               การศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ขอ 63) 

 

 

 

 

สอบผานรายวิชาที่

หลักสตูรกําหนดใหตอง

สอบผานกอนการสอบ

ประมวลความรู 

ลงทะเบียนรายวิชา

สอบประมวลความรูใน

ภาคการศึกษาที่จะ

สอบประมวลความรู 

ปฏิบัติตามหลักเกณฑอ่ืน

ที่หลักสูตรกําหนด 

คุณสมบัติของนิสิตที่สามารถสอบประมวลความรู 
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การสอบการคนควาอิสระ 

 

  

คณะกรรมการสอบ จํานวนไมนอยกวา 3 คน 

ประธาน 

(ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร หรือผูท่ี

ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร

มอบหมาย) 

อาจารยที่ปรึกษาการ

คนควาอิสระหลัก และ

อาจารยที่ปรึกษาการ

คนควาอิสระรวม (ถามี) 

ในกรณีเชนนี้ใหนับเปน 

1 คน 

กรรมการ 

อาจารยประจํา อาจารย

ประจําหลักสตูร หรือ

ผูทรงคณุวุฒภิายนอก 

ไมนอยกวา 1 คน 

การสอบการคนควาอิสระ สาํหรับหลักสตูรระดับปริญญาโท แผน ข เปนการสอบวดัความรู

ความเขาใจของนิสิตในเรื่องที่เก่ียวกับประเด็นปญหา ระเบยีบวิธีการวิจัย วิธีการเทคนิคท่ีใชในการ

แกปญหางานวิจัย 

*หมายเหตุ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั วาดวย  

               หลักเกณฑและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบในหลักสตูรระดับ  

               บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ขอ 10) 
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การสอบวัดคุณสมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอบวัดคณุสมบัติ สําหรบัหลักสูตร ป.เอก (Qualifying Examination) เปนการสอบวัด

ความรูพ้ืนฐาน ทักษะเชิงวิเคราะห และศักยภาพของนิสิตในการทํางานวิจัยโดยอสิระ เพ่ือแสดงถึง

ศักยภาพและความพรอมของนิสิตที่จะศึกษาในหลักสูตร ป.เอก โดยการสอบขอเขียน หรือสอบปาก

เปลา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติตอคณบดคีณะอักษรศาสตรเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 

 

จัดใหมีการสอบวัดคุณสมบัติอยางนอยปการศกึษาละ 2 ครั้ง (ประกาศชวงเวลาที่จะจัด
สอบกอนกําหนดการลงทะเบียนเรียนปกติของภาคการศึกษาตน) 

เมื่อไดดาํเนินการสอบแลวเสร็จ คณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบตอ

คณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร ผานประธานหลักสูตรและหัวหนา

ภาควิชา ภายใน 2 สัปดาหนบัแตวันที่เสร็จสิ้นการสอบ 

หากไดรับสัญลักษณ U สามารถลงทะเบียนสอบไดอีก 1 ครั้ง ตองไมเกินระยะเวลา

ที่กําหนด (ป.โท ภายใน 4 ภาคการศึกษา ป.ตรี ภายใน 5 ภาคการศกึษา) 

นิสิตตองไดรับสัญลักษณ S ภายใน 4 ภาคการศกึษา (เขาศึกษาดวยวุฒิ ป.โท) หรือ 5 ภาค

การศึกษา (เขาศึกษาดวยวุฒ ิป.ตร)ี นบัแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา 

*หมายเหตุ เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย การศึกษาในระดับ 

              บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 66 
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คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ไมนอยกวา 3 คน 

ประธาน 

ประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรหรืออาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสตูรที่ประธานมอบหมาย 

กรรมการ 

อาจารยประจําหลักสตูร 1 คน 

อาจารยประจําหรืออาจารยประจํา

หลักสตูร อยางนอย 1 คน 

(อาจมีผูทรงคณุวุฒิภายนอกอีกก็ได) 

*หมายเหตุ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั วาดวย   

               หลักเกณฑและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบในหลักสตูรระดับ 

               บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ขอ 7) 
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*หมายเหตุ เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย   

               การศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ขอ 65) 

 

 

 

 

 

ไดรับความเห็นชอบ

จากคณะ

กรรมการบริหาร

หลักสตูร 

ลงทะเบียนรายวิชาสอบวัด

คุณสมบัตใินภาคการศึกษาที่จะ

สอบวัดคณุสมบติั 

คุณสมบัติของนิสิตที่สามารถสอบวัดคุณสมบัติ 

นิสิตท่ีเขาศึกษาดวยวุฒิ ป.

โท หรือวุฒิ ป.ตรี ที่ไดรับ

เกียรตินยิมสามารถ

ลงทะเบียนไดตั้งแตภาค

การศึกษาแรกที่เขาศึกษา 
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การสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาโท 

 

  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 3 คน 

ประธาน 

(ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร หรือผูท่ี

ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูรมอบหมาย) 

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก และ

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม (ถามี) ใน

กรณีเชนนี้ใหนับเปน 1 คน 

กรรมการ 

ผูทรงคณุวุฒภิายนอก ไม

นอยกวา 1 คน 

(อาจแตงตั้งอาจารย

ประจําหลักสตูรหรือ

อาจารยประจําเปน

กรรมการเพ่ิมอีกดวยก็

ได) 
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การสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 คน 

ประธาน 

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 
อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก และ

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม (ถามี) 

ในกรณีเชนนี้ใหนับเปน 

1 คน 

กรรมการ 

(อาจารยประจําหลักสตูร

หรือผูทรงคณุวุฒิ

ภายนอก ไมนอยกวา 3 

คน โดยที่อยางนอย  

1 คน เปนอาจารยประจํา

หลักสตูร อาจแตงตั้ง

อาจารยประจําเปน

กรรมการเพ่ิมอีกคนดวย

ก็ได) 
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คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ (ปริญญาโท แผน ข) 
 

หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาโท แผน ข ปริญญาเอก 

จํานวน ไมนอยกวา 3 คน ไมนอยกวา 3 คน ไมนอยกวา 3 คน 

องคประกอบ  อ.ประจําหลักสตูร 

 ผูทรงคณุวฒิุภายนอก 

 อ.ประจําหลักสตูร 

 ผูทรงคณุวฒิุภายนอก 

 อ.ประจําหลักสตูร 

 ผูทรงคณุวฒิุภายนอก 

อาจารยที่ปรึกษา
หลัก 

 อ.ประจําหลักสตูร 

 ปริญญาเอก หรือ ปรญิญาโท + 
รศ. 

 ผลงานวิชาการฯ 5 ป (1 ใน 3 
เปนผลงานวิจยั) 

 อ.ประจําหลักสตูร 

 ปริญญาเอก หรือ ปรญิญาโท + 
รศ. 

 ผลงานวิชาการฯ 5 ป (1 ใน 3 
เปนผลงานวิจยั) 

 อ.ประจําหลักสตูร 

 ปริญญาเอก หรือ ปรญิญาโท + 
รศ. 

 ผลงานวิชาการฯ 5 ป (1 ใน 3 เปน
ผลงานวิจัย) 

อาจารยที่ปรึกษา
รวม 

กรณี 1 อ.ประจาํ : คุณสมบตัิเหมอืน 
อ.ท่ีปรึกษาหลัก 

กรณี 2 ผูทรงคณุวุฒภิายนอก 

กรณี 1 อ.ประจาํ : คุณสมบตัิเหมอืน 
อ.ท่ีปรึกษาหลัก 
กรณี 2 ผูทรงคณุวุฒภิายนอก 

กรณี 1 อ.ประจาํ : คุณสมบตัิเหมอืน อ.
ที่ปรึกษาหลัก 

กรณี 2 ผูทรงคณุวุฒภิายนอก 
อาจารยผูสอบ กรณี 1 อ.ประจาํ : คุณสมบตัิเหมอืน 

อ.ท่ีปรึกษาหลัก 

กรณี 2 ผูทรงคณุวุฒภิายนอก 

กรณี 1 อ.ประจาํ : คุณสมบตัิเหมอืน 
อ.ท่ีปรึกษาหลัก 

กรณี 2 ผูทรงคณุวุฒภิายนอก 

กรณี 1 อ.ประจาํ : คุณสมบตัิเหมอืน อ.
ที่ปรึกษาหลัก 

กรณี 2 ผูทรงคณุวุฒภิายนอก 
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ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

ปริญญาเอก + ผลงานทีส่ัมพันธกับ
หัวขอวิทยานิพนธ 
ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ
≥ 10 เรื่อง หรือระดับนานาชาติ ≥ 5 
เรื่อง 
*กรณีไมมีคณุวฒิุ/ผลงาน : ตองไดรับ
การแตงตั้งเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ 

ปริญญาเอก + ผลงานทีส่ัมพันธกับ
หัวขอวิทยานิพนธ 
ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ
≥ 10 เรื่อง หรือระดับนานาชาติ ≥ 5 
เรื่อง 
*กรณีไมมีคณุวฒิุ/ผลงาน : ตองไดรับ
การแตงตั้งเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ 

ปริญญาเอก + ผลงานทีส่ัมพันธกับ
หัวขอวิทยานิพนธ 
ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ ≥ 5 เรื่อง 

*กรณีไมมีคณุวฒิุ/ผลงาน : ตองไดรับ
การแตงตั้งเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ 

ประธานสอบ ตองเปนประธานกรรมการบรหิาร
หลักสตูร หรือผูท่ีประธาน
กรรมการบริหารหลักสตูรมอบหมาย 
ตองไมเปน อ.ที่ปรึกษาหลัก/รวม 

 

ตองเปนประธานกรรมการบรหิาร
หลักสตูร หรือผูท่ีประธาน
กรรมการบริหารหลักสตูรมอบหมาย 
ตองไมเปน อ.ที่ปรึกษาหลัก/รวม 

 

ตองเปนผูทรงคณุวฒิุภายนอก 

ตองไมเปน อ.ที่ปรึกษาหลัก/รวม 
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หมายเหตุ  

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศแจงกําหนดวันสอบใหทราบโดยทั่วกัน 

เปนเวลาไมนอยกวา 1 สัปดาหกอนวันสอบ 

2. ในวันสอบถามีประธานและกรรมการไมครบ ใหเลื่อนการสอบในคร้ังนั้นออกไป 

3. ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการไมอาจเขารวมการสอบได อาจอนุญาตใหมีการจัด

สอบโดยการถายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพก็ได 

4. กรรมการท่ีไมอาจเขารวมการสอบไดอาจประเมินวิทยานิพนธเปนลายลักษณ

อักษร โดยตองแจงเหตุผลและแจงผลการประเมินตอประธานกรรมการสอบลวงหนากอนเวลา

สอบ 

5. เมื่อการสอบสิ้นสุดลงใหประธานรายงานผลการสอบตอคณะกรรมการบริหาร

คณะอักษรศาสตร ผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหนาภาควิชาภายใน 2 

สัปดาหนับแตวันสอบ โดยตองแจงผลการสอบแกนิสิตภายใน 3 สัปดาหนับแตวันสอบ 

6. การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ ใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑในการวินิจฉัย 

ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด เวนแตคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเห็นสมควรกําหนดวิธกีารประเมินผลการสอบไวเปนอยางอื่น โดยตองประกาศให

ทราบเปนการลวงหนา 

หนาที่ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

 

 

  

 ตรวจวิทยานิพนธ  

 ประชุมปรึกษาระหวางกรรมการในวันสอบวิทยานิพนธ  

 ทดสอบความรูนิสติดวยการซักถามหรือดวยวิธีการใด ๆ  

 ประเมินผลการสอบ 

 อนุมัติการปรับเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธ ซึ่งไมมีผลกระทบตอแนวทางการวิจัยที่ไดรบั

อนุมัติไวกอนหนานั้น 

(ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธ ประธานหลักสูตรตองแจงคณะกรรมการ

บริหารคณะอักษรศาสตร เพื่อทราบ) 
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การตีพมิพเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ เปนเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษาของนิสิต

ระดับบัณฑติศกึษา  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 *หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการของนิสิต ตองระบุชื่อนิสิต พรอมท้ัง

ระบุดวยวาเปนนิสติในสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิจัยจาก

วิทยานิพนธหรือสวน

หนึ่งของวิทยานิพนธใน

หลักสตูรป.โท แผน ก 

หรือ หลักสตูร ป.เอก 

รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่ง

ของรายงานการคนควาอิสระ หรอื

บทความวิชาการ หรือบทความวิจยั

จากรายงานการคนควาอิสระหรือสวน

หนึ่งของรายงานการคนควาอิสระใน

หลักสตูรป.โท แผน ข 
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หลักสูตร การตีพิมพเผยแพร 
ปริญญาโท  

แผน ก1 ไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติหรือระดับชาต ิ

แผน ก2  ไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติหรือระดับชาต ิ

 นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับ
สมบูรณ (Full Paper)  
ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) 

แผน ข   ไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติหรือระดับชาต ิ

 ไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได 
 เผยแพรในวารสารของมหาวิทยาลัย 

ปริญญาเอก  

แบบ 1  ไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติหรือระดับชาต ิอยางนอย 2 เรื่อง 

แบบ 2  ไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติหรือระดับชาต ิอยางนอย 1 เรื่อง 
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*เลือกแบบใดแบบหนึ่งก็ได 

เกณฑการสําเร็จการศึกษา 

เกณฑ 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ก1 ก2 ข 1.1 1.2 2.1 2.2 

1) ศึกษารายวิชาครบถวน + GPA ≥ 3.00 - ✔ ✔ - - ✔ ✔ 
2) เสนอวิทยานพินธ + สอบปากเปลา โดยคณะกรรมการที่คณะ แตงต้ัง + 

เปดใหผูสนใจเขาฟง 
✔ ✔ - ✔ ✔ ✔ ✔ 

3) สอบผาน Qualifying Exam กอนทาํวิทยานพินธ - - - ✔ ✔ ✔ ✔ 
4) สอบผาน Comprehensive Exam ดวยขอเขยีน/ปากเปลา - - ✔ - - - - 

5) เสนอการคนควาอิสระ + สอบปากเปลาโดยคณะกรรมการที่คณะ 

แตงตั้ง 

- - ✔ - - - - 

6) เกณฑการตีพิมพ - - - - - - - 

    6.1 ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได - - ✔ - - - - 

    6.2 Full Paper ใน Proceedings - ✔* - - - - - 

    6.3 วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ ✔ ✔* ✔ ≥ 2 

เรื่อง 

≥ 2 

เรื่อง 
✔ ✔ 
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เทคนิคการปฏิบัติงาน 

1. จํานวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษา  

 จํานวนนิสิต ใหนับรวมนิสติที่ยังไมสําเร็จการศึกษา

ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน เริม่นับเมือ่นิสิตไดรับอนุมติัโครงรางวิทยานพินธจาก

คณะกรรมการบรหิารคณะอักษรศาสตร หรือไดรับอนุมตัโิครงรางการคนควา

อิสระจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



62 
 

บรรณานุกรม 
 

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2018. “ขอบังคับจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั วาดวย การศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2561.” 

[ระบบออนไลน]. แหลงท่ีมา 
https://www.grad.chula.ac.th/download/02_Chula_rule/rule_1_61.p

df. (วันที่สืบคน 22 มีนาคม 2562) 

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2018. “ระเบียบจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั วาดวย การบริหารหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 

2561.” [ระบบออนไลน]. แหลงท่ีมา 
https://www.grad.chula.ac.th/download/02_Chula_rule/rule_2_61.p

df. (วันที่สืบคน 22 มีนคม 2562) 

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2018. “ระเบียบจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั วาดวย การเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561.” [ระบบออนไลน]. แหลงท่ีมา 
https://www.grad.chula.ac.th/download/02_Chula_rule/rule_4_61.p

df. (วันที่สืบคน 26 มีนคม 2562) 

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2018. “ระเบียบจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั วาดวย หลักเกณฑและวิธีดําเนินการเก่ียวกับการสอบ

ในหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2561.” [ระบบออนไลน]. 

แหลงที่มา 
https://www.grad.chula.ac.th/download/02_Chula_rule/rule_3_61.p

df. (วันที่สืบคน 22 มีนคม 2562) 
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ภาคผนวก ก 
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ขอบังคบัจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วาดวยการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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67 
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ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

วาดวยการบริหารหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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80 



81 

 

 

 

 

 

ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

วาดวยหลักเกณฑและวิธีดําเนินการ

เกี่ยวกับการสอบในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
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83 

7 



84 
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ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

วาดวยการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 
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87 



88 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
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หลักเกณฑการพจิารณาวารสาร 

ทางวิชาการ และรายงานการประชุม

ฉบับสมบูรณ สําหรับเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 
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ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการ

แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกและ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
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ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เรื่อง การขอขยายเวลาการศึกษา

เพื่อรอตีพิมพผลงานวิจัยของนิสิต

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต         

พ.ศ. 2559 
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ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เรื่อง การรักษาสถานภาพของนิสิต

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และนิสิต

ระดับปริญญามหาบัณฑิตที่ไม

สามารถเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ

หรือผลงานการคนควาอิสระไดทัน

ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด พ.ศ. 2553 
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ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เรื่อง การรักษาสถานภาพของนิสิต

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และนิสิต

ระดับปริญญามหาบัณฑิตที่ไมผาน

เกณฑมาตรฐานการทดสอบ

ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ง 
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แบบฟอรมการขอขยายเวลา

การศึกษาเพื่อรอเผยแพรผลงาน

วิทยานิพนธในวรสารระดับ

นานาชาติของนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต 
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แบบฟอรมการขอขยายเวลา

การศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
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แบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธ 

ระดับ ป. โท  

(แบบ บ. 18 ก. และ ข.) 
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Thesis Proposal Forms  

(Forms 18 A and B) 
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แบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธ 

ระดับ ป.เอก   

(แบบ บ. 19 ก. และ ข.) 
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Thesis Proposal Forms  

(Forms 19 A and B) 
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แบบเสนอขอแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัยเปน

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
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ประวัติผูเขียน 

ชื่อ-นามสกุล              นางวิภา หอมศิร ิ

วัน-เดือน-ปเกิด             21 มิถุนายน พ.ศ. 2504 

วุฒิการศึกษา                  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารองคการ  

ตําแหนง                         เจาหนาที่บริการการศึกษา  

ตําแหนงบริหาร           ผูอํานวยการฝายวิชาการ 

สถานท่ีปฏบิัติงาน        ฝายวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
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