
 
การสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) 

 
 การสอบวัดคณุสมบัติเปนการสอบตามขอบังคับมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ขอ 19 ดังนี ้

1. นักศึกษาชัน้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต   ทีม่ีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขในหลกัสูตรที่จะสอบ          
วัดคุณสมบัติ จะตองยืน่ความจํานงตอคณะเพื่อขอสอบวดัคุณสมบัติ 

2. การสอบวัดคณุสมบัติประกอบดวย การสอบขอเขียน และสอบปากเปลา ตามหลกัเกณฑการ
สอบใหเปนไปตามเกณฑของทบวงมหาวทิยาลัย และหลกัสูตรของแตละคณะฯ 

3. นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดคาระดับ P (ผาน) ภายใน 3 คร้ัง มิฉะนัน้ จะถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบยีนนักศึกษา 

หลักเกณฑและขั้นตอนในการดําเนินการจัดสอบ ด้ังนี้ 
1. เกณฑการสอบ  

1. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติได เมื่อศึกษารายวิชาครบทุกภาควชิา ครบทกุวิชา
ในหลักสูตร ครบถวนแลว โดยจะตองมีคาเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.00  

2. การสอบวัดคณุสมบัติ จะตองสอบผานในเวลาไมเกิน 7 ภาคการศกึษา หลงัจาก
ไดรับการอนุมติัเขาศึกษาในโครงการ 

3. นักศึกษาตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ รวม 3 กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชาทฤษฎี 
กลุมวิชาวิจยั และกลุมวิชาเฉพาะ จึงจะมสิีทธิ์ลงทะเบียนศึกษาวทิยานิพนธได 

4. นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติในครั้งที่ 1 มีสิทธิ์สอบแกตัวในครั้งตอไป
เฉพาะกลุมวิชาที่สอบไมผานนกัศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดคาระดับ P (ผาน) 
ภายใน 3 คร้ัง มิฉะนัน้จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนกัศึกษา  

     กําหนดการจัดสอบวัดคุณสมบัติ 
  จะดําเนนิการจัดสอบวัดคุณสมบัติ ภาคละ 1 คร้ัง  

-     คร้ังที่ 1 ประมาณเดือน ตุลาคม  
  -     คร้ังที่ 2 ประมาณเดือน มีนาคม  
 
       วธิีการดําเนินการจัดสอบ 

  ดวยการสอบวดัคุณสมบัติของระดับปริญญาเอก หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขา
ส่ือสารมวลชน คณะวารสารศาสตรฯ ไดกําหนดจัดสอบวัดคุณสมบัติ  โดยแยกวิชาที่จัดสอบเปน 3 กลุม
วิชา  ตามลักษณะวิชาของหลักสูตร คือ 

1. กลุมวิชาทฤษฎี 
2. กลุมวิชาวิจยั 
3. กลุมวิชาเฉพาะ (การสื่อสารทางการเมือง และ การสื่อสารระหวางประเทศ) 



        
การประกาศกําหนดระยะเวลาการจัดสอบ 

1. กําหนดวนัรับสมัครและชําระคาธรรมเนยีมการสอบ คือ 500.- บาท/คร้ัง 
2. กําหนดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 
3. กําหนดการสอบขอเขียนและปากเปลา แตละกลุมวิชา 
4. ประกาศผลผูสอบผาน (จะประกาศผลผูที่สอบผานทัง้ 3 กลุมวิชา) 
5. เมื่อผานการสอบวัดคุณสมบัติ จึงจะสามรถลงทะเบียนวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิตได  

            กรณสีอบผานวัดคุณสมบัติ 
- ลงทะเบียนทาํวิทยานิพนธ จาํนวน 39 หนวยกิต  
- ตองสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ภายใน1 ป หลงัจากที่สอบวัดคุณสมบัติผาน  

          กรณสีอบวัดคุณสมบัติไมผาน      
- รักษาสถานภาพ ภาคตอไปเพื่อรอสอบวัดคุณสมบัติคร้ังตอไป  

- จายเงนิคารักษาสถานภาพ ที่งานกองคลัง จาํนวน 3,000.- บาท 
      - นาํใบเสร็จและคํารองสงที่โครงการฯ เพื่อดําเนนิการสงสํานกัทะเบียนตอไป          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การศึกษาวิทยานิพนธ 
(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาส่ือสารมวลชน) 

 
 การศึกษาวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต (วิชา วส.900 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต) ตามหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาสื่อสารมวลชน   ไดกําหนดใหศึกษา จํานวน 39 หนวยกิต     ซึ่งนักศึกษาจะจดทะเบียน
ศึกษาไดตองผานวัดคุณสมบัติผานเรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดในกระบวนการศึกษา ดังนี้ 
 
เกณฑการต้ังกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
   

เมื่อสอบวัดคุณสมบัติผานแลว ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธอยางนอย 
5 คน  ซึ่งจะตองประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ
ผูทรงคุณวุฒิจากนอกมหาวิทยาลัยเพื่อรวมกันสอบเคาโครงวิทยานิพนธ  
 เมื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เห็นวานักศึกษาพรอมที่จะเสนอวิทยานิพนธ   ใหคณบดีคณะ
นั้น ๆ แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยาพนธ 
 การแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ    จะกระทําได
เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน 
 การสอบวิทยานิพนธ จะตองมีกรรมการสอบวิทยานิพนธครบทุกคน จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผล
สมบูรณ  ถากรรมการไมครบใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเปลี่ยนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธใหมหรือแตงตั้งเพิ่มเติมได 
 การวัดผลวิทยานิพนธใหไดคาระดับ S (ใชได) หรือ U(ใชไมได) โดยวิทยานิพนธที่ไดรับคาระดับ S 
จะตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 
เกณฑการต้ังกรรมการวิทยานิพนธ 
 
 กรรมการวิทยานิพนธจํานวน 5 ทาน แบงเปนดังนี้ 

1. กรรมการอาจารยที่ปรึกษา 1 ทาน  (นักศึกษาทาบทามดวยตนเองและเปนอาจารยประจํา
คณะ) 

2. ประธานกรรมการ 1 ทาน และกรรมการ 3 ทาน   พิจารณาแตงตั้งจากคณะกรรมการปริญญา
เอก   โดยนักศึกษาที่ประสงคเสนอแตงตั้งกรรมการจะตองสงคํารอง (วพ.2) พรอมเคาโครง
วิทยานิพนธเพื่อเสนอเขาที่ประชุมในคณะกรรมการปริญญาเอก โดยคํารอง (วพ.2) จะตอง
ผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธลงนาม พรอมประวัติกรรมการภายนอก  
หมายเหตุ : คณะกรรมการสอบ  นักศึกษาสามารถเสนอชื่อพรอมประวัติเขามาพิจารณา โดย
ผานคําแนะนําจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อนําเขาพิจารณาประธานกรรมการและกรรมการ
จากคณะกรรมการปริญญาเอกอนุมัติตอไป  



 
ขั้นตอนการศึกษาวิทยานิพนธแบงเปน 2 ชวง ดังนี้ 
 

1. เสนอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
ตามขอบังคับของหลักสูตรนักศึกษาจะตองสอบผานเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 1 ป 
หลังจากวันที่ผานการสอบวัดคุณสมบัติ 
เอกสาร/คํารองในการเสนอสอบ ดังนี้ 

1. วพ.1 เปนเอกสารใชสําหรับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
                              (อาจารยที่ปรึกษาจะตองเปนอาจารยอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)     
                               ยื่นเอกสารใหโครงการบัณฑิตศึกษาดําเนินแตงตั้งเปนอาจารยที่ปรึกษา  

2. วพ.2 เปนเอกสารเพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปริญญาเอก เพื่อพิจารณา
แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ทาน (ใหนักศึกษาแนบ
เคาโครงวิทยานิพนธ และแนบประวัติกรรมการ  เพื่อประกอบการพิจารณา)  

3. รับเอกสารแสดงผลการแตงตั้งกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ  ประธานกรรการ
และก ร รมกา รวิ ทยานิ พนธ   จากที่ ป ร ะชุ มคณะกร รมกา รปริญญา เอก  
(หนังสือทาบทามประธานกรรมการและกรรมการ) 

4. วพ.4 เปนเอกสารเพื่อเสนอแตงตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธรวม 5 ทาน (เอกสาร
ตองไดรับการลงนามของกรรมการสอบทุกทาน  โดยนักศึกษาจะตองเปนผูนําเอกสาร
ดังกลาวไปทาบทามและเสนอใหกรรมการลงนามดวยตนเอง 

5. วพ.5 เปนเอกสารเพื่อทําหนังสือเชิญกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ จากคณะฯ 
โดยนักศึกษาจะตองนัดกรรมการทุกทานใหไดวัน-เวลาตรงกัน และสงใหกับคณะฯ
กอนวันสอบ 1 สัปดาห 

6. วพ.6 เปนเอกสารแสดงผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธจากคณะกรรมการสอบโดย
ผลจะแสดง(ผาน/ไมผาน) 

กรณีนักศึกษาที่สอบผานเคาโครงวิทยานิพนธ  สามารถเสนอขอทุนอุดหนุนการทํา
วิทยานิพนธได (จํานวน 5,000.- บาท) โดยเขียนคํารองและแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณาคือ สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา / สําเนาสมุดบัญชี พรอมระบุรายละเอียดใน
การรับทุนดังกลาว   
 

2. เสนอสอบวิทยานิพนธ 
นักศึกษาที่สอบเคาโครงวิทยานิพนธผาน จะมีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธไดเมื่อครบระยะเวลา 4 
เดือน นับต้ังแตวันสอบเคาโครงวิทยานิพนธและจัดทําเนื้อหาวิชาครบถวน ทุกบทแลว  
และแจงจบการศึกษาในภาคที่คาดวาจะสอบวิทยานิพนธ  
 



เอกสาร/คํารอง ในการเสนอสอบ  
1. วพ.5 เปนเอกสารเพื่อทําหนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธจากคณะ ฯ  โดย

นักศึกษาจะตองนัดกรรมการทุกทานใหไดวัน-เวลา ตรงกันและสงใหกับโครงการฯ
อยางนอย 10 วันทําการ  ดําเนินการทําหนังสือเชิญสอบและเบิกจายคาสมนาคุณ
กรรมการสอบและประชาสัมพันธ 

2. วพ.6 เปนเอกสารแสดงผลการสอบวิทยานิพนธจากคณะกรรมการโดยผลจะแสดง
(ผาน/ไมผาน) 

หลังจากที่นักศึกษาไดสอบวิทยานิพนธผาน และแกไขเนื้อหาครบถวนแลว กอนนักศึกษา
จะจัดสงเลมที่สมบูรณใหกับคณะฯ ซึ่งถือวานักศึกษาครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนดแลว 
จะตองมีรายละเอียด ดังนี้  
3. การประกันคุณภาพ 

             นักศึกษายื่นแสดงความจาํนงขอนําเสนอบทความจากวิทยานิพนธตอทีป่ระชุมวิชาการ  
                         หรือการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรือดําเนินการใหผลงานหรือ 
                          สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มี 
                          กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review)  กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับใน 
                         สาขาวิชานั้น  และตองดําเนินการกอนสงเลมวิทยานิพนธวันสุดทายของทุกป  
 
ขั้นตอนหลังสอบวิทยานิพนธแลว 
 

 1. สงตรวจรูปแบบการจัดพิมพ ใหนักศึกษาจัดเรียงวิทยานิพนธ โดยไมตองเย็บสันปก 
และสงตรวจพรอมคํารองตรวจรูปแบบการจัดพิมพ ใหกับเจาหนาที่ตรวจรายละเอียด
ตอไป  
  2. ขอใบหนาอนุมัติวิทยานิพนธ เพื่อประกอบการเขาเลม จากคณะฯ และนักศึกษา
จะตองดําเนินการในการเสนอกรรมการลงนามดวยตนเอง สวนคณบดีลงนามใหเสนอที่
โครงการบัณฑิตศึกษาดําเนินการให จากนั้นนักศึกษาขอรับไปดําเนินการเขาเลม
วิทยานิพนธตอไป 

3.  การสงเลมวิทยานิพนธ 
-ปกแข็ง 9 เลม สีกรมทา ตัวหนังสือสีทอง 
-บทคัดยอไทย-อังกฤษ ตามรูปแบบที่กําหนด อยางละ 5 ชุด  
-CD-ROM 4 แผน (PDF.) 
-CD-ROM 1 แผน (work.) (เฉพาะบทคัดยอ) 

4. ขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต รายละเอียดจากเว็บไซต สํานักทะเบียน 
 

********************* 


