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ข้อที่ ประเด็นค ำถำม – ค ำตอบ 
1 ค ำถำม อำจำรย์ใหม่ท ำหน้ำที ่เป็นอำจำรย์ที ่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และอำจำรย์ผู ้ร ับผิดชอบ

หลักสูตรได้หรือไม่ อย่ำงไร 
ค ำตอบ อำจำรย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิ ป.เอก แม้ยังไม่มีผลงำนทำงวิชำกำรหลังส ำเร็จกำรศึกษำอนุโลม

ให้เป็นอำจำรย์ผู้สอนในระดับ ป.โท ได้ แต่ทั้งนี้หำกจะท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ผู้สอนใน
ระดับ ป.เอก หรือเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ในระดับปริญญำโทและปริญญำเอก 
ต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำอย่ำงน้อย 1 ชิ้น ภำยใน 2 ปี หรือ 2 
ชิ้น ภำยใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้น ภำยใน 5 ปี 

2 ค ำถำม นักศึกษำระดับ ป.โท- ป.เอก จะขอสอบวิทยำนิพนธ์ต้องรับกำรยอมกำรตีพิมพ์แล้วใช่
หรือไม ่

ค ำตอบ ตำมระเบียบบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2562 นักศึกษำสำมำรถขอสอบวิทยำนิพนธ์ได้เมื่อ
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์เห็นว่ำนักศึกษำมีควำมพร้อม  โดยไม่ต้องรอกำรตีพิมพ์
ผลงำนก่อน แต่ทั้งนี้นักศึกษำจะส ำเร็จกำรศึกษำได้ต้องได้รับอนุมัติวิทยำนิพนธ์และ
อนุมัติกำรตีพิมพ์ผลงำนตำมเงื่อนไข ภำยในระยะเวลำกำรศึกษำท่ีก ำหนด 

3 ค ำถำม ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่จะมำท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม และท ำ
หน้ำที่เป็นกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไร 

ค ำตอบ ท ำหน้ำที่ส ำหรับนักศึกษำระดับ ป.โท –ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกต้องมีคุณวุฒิ ป.เอกหรือ
เทียบเท่ำ และมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู ่ใน
ฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำร
ค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง 
ท ำหน้ำที่ส ำหรับนักศึกษำระดับ ป.เอก –ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกต้องมีคุณวุฒิ ป.เอกหรือ
เทียบเท่ำ และมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง  
(หำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมีคุณสมบัติท ำหน้ำที่ส ำหรับนักศึกษำระดับ ป.เอกได้ ให้
สำมำรถท ำหน้ำที่ส ำหรับนักศึกษำระดับ ป.โท ได้) 
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงำนทำงวิชำกำรตำมที่ก ำหนดข้ำงต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง 
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เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
รับทรำบ 

4 ค ำถำม กำรโอนหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์และกำรโอนผลงำนตีพิมพ์ของนักศึกษำต้องท ำอย่ำงไร 

ค ำตอบ - นักศึกษำสำมัญที่กลับเข้ำศึกษำใหม่ สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียน หรือต้องลงทะเบียน
รำยวิชำในระดับบัณฑิตศึกษำหรือวิทยำนิพนธ์ตำมควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ และอนุมัติโดยคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ให้แต่งตั้งกรรมกำรวิทยำนิพนธ์
ใหม่ อำจจะเป็นชุดเดิมได้ โดยไม่ต้องสอบวัดคุณสมบัติ และไม่ต้องสอบโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์ (Proposal) ใหม่ ทั้งนี้ หำกไมม่ีกำรเปลี่ยนหัวข้อวิทยำนิพนธ์ใหม่  
- กำรเทียบโอนหน่วยกิตรำยวิชำวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ หำกไม่มีกำร 
เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยำนิพนธ์ สำมำรถน ำหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์ที่ประเมินว่ำผ่ำนแล้ว 
โอนมำเป็นรำยวิชำและหน่วยกิตในหลักสูตรได้ โดยไม่ต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) และไม่ต้องสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (Proposal) ใหม่ ทั้งนี้นักศึกษำ
สำมำรถเทียบโอนได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหน่วยกิตท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนแล้ว โดยต้อง
ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะตำมควำมเห็นชอบของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
- สำมำรถโอนผลงำนทำงวิชำกำรที ่เคยได้รับกำรตีพิมพ์หรือน ำเสนอในกำรประชุม
วิชำกำรโดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
- หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำไม่สำมำรถน ำหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์
มำเทียบโอนได้ ต้องสอบโครงร่ำงว ิทยำนิพนธ์ใหม่แต่ไม ่ต ้องสอบวัดคุณส มบัติ 
(Qualifying Examination) โดยได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกอำจำรย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตร และได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

5 ค ำถำม นักวิจัยท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้หรือไม่ 

ค ำตอบ โดยปกตนิักวิจัยต ่ำกว่ำ ว4 จะยังไม่มีภำระงำนสอน ดังนั้นกำรจะมำท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์
ประจ  ำหล ักส ูตรผ ่ำนประเม ินสมรรถนะด ้ำนกำรสอน (KMUTT PSF) ในระดับ 
Competent 
 

6 ค ำถำม นักศึกษำปริญญำโทครบระยะเวลำกำรศึกษำ 5 ปีแล้ว จะขอขยำยเวลำกำรศึกษำได้
หรือไม ่

ค ำตอบ ตำมระเบียบมจธ.แล้วไม่ได้ แต่ช่วงสถำกำรณ์โควิด สปอว.เห็นชอบให้นศ.ชั้นปีสุดท้ำย
ขยำยเวลำกำรศึกษำออกไปได้อีกไม่เกิน1ปีกำรศึกษำ 
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7 ค ำถำม ยังไม่ได้สอบ Qualifying Examination เสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์ก่อนได้หรือไม่ 
ค ำตอบ ถ้ำยังไม่ได้สอบ QE หรือยังสอบไม่ผ่ำน กำรเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์จะยังไม่ได้รับอนุมัติ 

และหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์ในภำคกำรศึกษำนั้นจะประเมินเป็น U 

8 ค ำถำม อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก หำกเกษียณอำยุรำชกำรแล้วยังเป็นต่อได้หรือไม่  
ค ำตอบ คณะกรรมกำรวิทยำนิพนธ์หรือคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งก่อน

หน้ำวันเกษียณอำยุรำชกำร ให้ยังคงเป็นคณะกรรมกำรวิทยำนิพนธ์หรือคณะกรรมกำร
สอบวิทยำนิพนธ์ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต่อไป จนกว่ำนักศึกษำจะส ำเร็จกำรศึกษำหรือพ้น
สภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

9 ค ำถำม วันส ำเร็จกำรศึกษำคือวันที่สอบวิทยำนิพนธ์หรือไม่ 

 ค ำตอบ ไม่ใช่ จะถือวันที่คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ให้ควำมเห็นชอบผลสอบวิทยำนิพนธ์ที่
นักศึกษำแก้ไขสมบูรณ์แล้ว 

10 ค ำถำม หำกสอบวันสุดท้ำยของภำคกำรศึกษำ และกระบวนกำรเข้ำกรรมกำรคณะฯ เป็นภำค
ศึกษำถัดไป จะถือว่ำส ำเร็จกำรศึกษำในภำคใด 

 ค ำตอบ กรณีท่ีนักศึกษำสอบวันสุดท้ำยของภำคกำรศึกษำ หำกนักศึกษำแก้ไขภำยในกำหนดเวลำ
และไม่เกิน 60 วัน เมื่อนำเข้ำกรรมกำรประจ ำคณะฯ จะถือวันที่กรรมกำรประจ ำคณะฯ 
พิจำรณำผลเป็นวันผ่ำนข้อก ำหนดให้ส ำเร็จกำรศึกษำได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนรักษำ
สภำพในภำคกำรศึกษำท่ีเกินก ำหนดเวลำ 

11 ค ำถำม สำมำรถน ำใบตอบรับเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรซึ ่งมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
(Proceeding) มำใช้ขอส ำเร็จกำรศึกษำได้หรือไม่  

ค ำตอบ ไม่ได้ ต้องไปน ำเสนอก่อนพร้อมยื่นบทควำมฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
กำรประชุม (Proceeding) เพ่ือขอส ำเร็จกำรศึกษำ 

12 ค ำถำม ในกำรประชุมวิชำกำรที่มีกำรรวมเล่มรำยงำนกำรประชุม (Proceeding) ที่เป็นเรื่องเต็ม 
(Full Paper) ไว้ในซีดี/Thumb Drive สำมำรถน ำมำใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำได้หรือไม ่

ค ำตอบ สำมำรถน ำมำใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรส ำเร็จกำรศึกษำได ้
13 ค ำถำม ไปน ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำรมำแล้ว แต่ที่ประชุมนั้นมีกำรรวมเล่มเป็นบทคัดย่อเท่ำนั้น 

สำมำรถน ำมำใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรส ำเร็จกำรศึกษำได้หรือไม่ 

ค ำตอบ ไม่ได ้นักศึกษำต้องไปน ำเสนอบทควำมใหม่ 
 

14 ค ำถำม ชื่อบทควำมที่น ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำรต้องเหมือนกับชื่อวิทยำนิพนธ์ทุกประกำร
หรือไม ่

ค ำตอบ ไม่จ ำเป็น แต่บทควำมที่น ำไปตีพิมพ์เผยแพร่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ 
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15 ค ำถำม ชื่อของนักศึกษำที่ปรำกฏในบทควำมที่ตีพิมพ์เผยแพร่และใช้ขอจบจ ำเป็นหรือไม่ว่ำต้อง
เป็นชื่อแรก 

ค ำตอบ จ ำเป็น และบทควำมที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อขอส ำเร็จกำรศึกษำต้องใส่ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ด้วย 

16 ค ำถำม ชื่อบทควำมที่น ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำรต้องเหมือนกับชื่อวิทยำนิพนธ์ทุกประกำร
หรือไม ่

ค ำตอบ ไม่จ ำเป็น แต่บทควำมท่ีน ำไปตีพิมพ์เผยแพร่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ 

17 ค ำถำม ถ้ำจบกำรศึกษำแล้วสำมำรถเปลี่ยนค ำน ำหน้ำนำม ชื่อ-นำมสกุล ได้หรือไม่ 
ค ำตอบ ถ้ำคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ อนุมัติผลสอบวิทยำนิพนธ์ (แบบ บ.3) แล้วจะไม่มีกำร

เปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น  
18 ค ำถำม กำรสอบประมวลควำมรู้ คืออะไร สอบอะไรบ้ำง? 

ค ำตอบ กำรสอบเพื่อประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถของนักศึกษำก่อนจบกำรศึกษำในรูปแบบกำร
สอบข้อเขียนหรือกำรสอบปำกเปล่ำ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือใช้ทั้งสองรูปแบบร่วมกัน 
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร 

19 ค ำถำม ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมหำวิทยำลัยเป็นศำสตรำจำรย์แต่ไม่ได้จบปริญญำเอกมำสอบ
วิทยำนิพนธ์ได้หรือไม ่

ค ำตอบ ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมหำวิทยำลัยต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หำกคุณสมบัติ
ไม่เป็นตำมข้ำงต้น จะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงมำกเป็นที่
ยอมรับ ซึ ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำ
มหำวิทยำลัย และแจ้งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ 

20 ค ำถำม อำจำรย์ที่เป็น รศ.ดร. สำมำรถคุมวิทยำนิพนธ์เกิน 10 คนได้หรือไม ่
ค ำตอบ ไม่ได้ อำจำรย์ที่สำมำรถคุมเกิน10คนได้ต้องเป็นศำสตรำจำรย์แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คน

ต่อภำคกำรศึกษำ และต้องเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำก่อน 

 


