บัณฑิตที่พึงประสงคระดับบัณฑิตศึกษา
และ
ขอบเขตของสารนิพนธและวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สิงหาคม 2546
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คํานํา
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในคราวประชุมครั้งที่ 264(5/2546) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2546 ไดรับทราบการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่บัณฑิตวิทยาลัยไดนาํ
เสนอ คุณลักษณะดังกลาว มีความแตกตางไปจากบัณฑิตระดับปริญญาตรี เนื่องจากปรัชญาของการผลิตบัณฑิต
ในระดับบัณฑิตศึกษามีความแตกตางจากการผลิตในระดับปริญญาตรี คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษานี้ จะชวยใหคณะตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดกระบวนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาตอไป
นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 251(1/2545) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2545 ไดเสนอแนะ
ใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจัดทําหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบคุณภาพวิทยานิพนธ
ทั้งในระดับดุษฎี
บัณฑิตและมหาบัณฑิต เพื่อเปนการสรางความมั่นใจในคุณภาพของวิทยานิพนธ ดังนั้น เพื่อใหสามารถกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบคุณภาพวิทยาพนธที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดดวย
บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดกาํ หนด “ขอบเขตของสารนิพนธและวิทยานิพนธ
บัณฑิตศึกษา” ขึ้น เพื่อใหคณะและหลักสูตรตาง ๆ สามารถใชเปนแนวทางภาคปฏิบัติในการกําหนดขอบเขตและ
เนื้อหาของสารนิพนธและวิทยานิพนธ ใหเหมาะสมกับระดับการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
ทั้งนี้
“ขอบเขตของสารนิพนธและวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา” นี้ เปนการกําหนดแนวทางอยางกวาง ๆ และเปนเพียง
เกณฑขั้นต่าํ (Minimum requirements) ที่คณะและหลักสูตรตาง ๆ สามารถนําไปกําหนดเปนแนวปฏิบัติเพิ่มเติม
ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
บัณฑิตวิทยาลัยคาดหวังวา เอกสาร “บัณฑิตที่พึงประสงคระดับบัณฑิตศึกษา” และ “ขอบเขตของ
สารนิพนธและวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา” นี้ จะเปนประโยชนสาํ หรับผูที่เกี่ยวของกับการจัดบัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทุกฝาย

(รองศาสตราจารย ดร.ปติ ทฤษฎิคุณ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตุลาคม 2546
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บัณฑิตที่พึงประสงคระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร *
เพื่อใหการจัดบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มี
ทิศทางชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และไดบุคลากรที่เปนประโยชนตามความ
ตองการของสังคมและประเทศชาติ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นควรกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
บัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาดังตอไปนี้
1. คุณลักษณะพื้นฐาน
1.1 มีความสนใจใฝรู มีความเปนสากล มีทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาและแสวงหาความรู
1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริ
เริ่มสรางสรรค และสามารถประยุกตใชความรูทางดานวิชาการ
1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยเนนศักยภาพการใชภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควา
1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
2. คุณลักษณะทางสังคม
2.1 มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชนสวนรวมเปนกิจ
ที่หนึ่งตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวใหเขากับ
การเปลี่ยน-แปลงในสังคมและสิ่งแวดลอม
2.2 มีภาวะผูนาํ มีวุฒิภาวะ และบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได สามารถแกปญหาและดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ
3. คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ
3.1 มีความรูลึกในศาสตรเฉพาะ และรูรอบในศาสตรอื่น ๆ
3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองคความรูใหม สามารถบูรณาการความรูที่ไดจากการ
ศึกษาดวยตนเองหรือจากการคนควาวิจัย และนําไปประยุกตในการพัฒนางาน
อาชีพของตนได
3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม

* ผานการรับทราบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 264(5/2546) เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2546
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ขอบเขตของสารนิพนธและวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร*
หลักการและเหตุผล
ในการจั ด การศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ยังมิไดมีการ
กําหนดรายละเอียดในหลักการและขอบเขตตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อใหเห็นความแตกตางที่ชัด
เจนระหวางสารนิพนธ และวิทยานิพนธของระดับมหาบัณฑิต และวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต ดัง
นั้น เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย
และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และเพื่อที่อาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และ
ผูเกี่ยวของอื่นๆ สามารถใชเปนแนวทางภาคปฏิบัติในการกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของสารนิพนธ
และวิทยานิพนธ ใหมีความเหมาะสมกับระดับการศึกษา และระยะเวลาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จึงเห็นสมควรกําหนดขอบเขต และรายละเอียดของสารนิพนธ และวิทยานิพนธของระดับมหาบัณฑิต
และวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิตไว
“ขอบเขตของสารนิพนธและวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” นี้ เปน
การกําหนดแนวทางอยางกวางๆ ที่หลักสูตรตางๆสามารถนําไปกําหนดรายละเอียดหรือแนวปฏิบัติที่
สอดคลองกับธรรมชาติและลักษณะของสาขาวิชาที่มีความแตกตางกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุ
ประสงคที่กาํ หนดไวในหลักสูตรนั้นๆไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สารนิพนธ (Minor Thesis)
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร (ประกาศตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิต
ศึกษา และสอดคลองกับ ประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2542) ไดกาํ หนดไววา หลักสูตรปริญญาโทแผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษา
งานรายวิชา และทําสารนิพนธ 6 หนวยกิต โดยใหมีจาํ นวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
36 หนวยกิต

วัตถุประสงคของสารนิพนธ
1. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการวิจัยและฝกการทําวิจัยทุกขั้นตอน เพื่อใหไดผลงานที่มี
คุณภาพระดับหนึ่ง ภายใตขอจํากัดของเวลาตามจํานวนหนวยกิตที่กาํ หนดไว
2. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกวิธีการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง วิธีการสืบคน การศึกษา การ
แปลความหมายสําคัญ การวิเคราะห และการสรุปผลจากรายงานการวิจัย ในการทํา ปริทัศน
วรรณกรรม (Literature review) ในสาขาที่เกี่ยวของ
* ผานมติเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 57(5/2546) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2546
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3. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการเสนอผลงานวิชาการ การเขียนรายงานวิจัย และสารนิพนธได
อยางถูกวิธี

เปาหมาย
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยที่ถูกตองสมบูรณ สามารถทําวิจัย
ได และมีคุณธรรมและจริยธรรมของนักวิจัย
งานวิจัยสารนิพนธ
อาจมีแนวทางอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน
1. การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาสภาพปญหาหรือสถานการณ
2. การศึกษากรณีตัวอยาง (Case study)
3. การวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี (Testing out theory) (ที่ไมซับซอนมากนัก)
- หมายถึง งานวิจัยที่เปนการทดสอบทฤษฎีที่มีอยูในขณะนั้น โดยทําการวิจัยในสภาพ
แวดลอม (Circumstance) ที่แตกตางไปจากเดิม เพื่อเปนการยืนยันและขยาย
ขอบเขตหรือลบลางทฤษฎีนั้น ๆ
4. การวิจัยเพื่อแกปญหา (Problem solving research)
- หมายถึง งานวิจัยที่มุงแกปญหาในงานอาชีพที่ไมซับซอนมากนัก
5. ฯลฯ

แนวคิดและหลักการของสารนิพนธ
1. สารนิพนธในสาขาวิชาเดียวกันตองมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเชนเดียวกัน
2. การจัดกระบวนการเรียนรูของรายวิชาสารนิพนธในหลักสูตรตางๆ อาจมีความแตกตาง
กันได แตตองมุงใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กาํ หนดไวในหลักสูตรนั้นๆไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงธรรมชาติและลักษณะของสาขาวิชาที่มีความ
แตกตางกัน และกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูใชดุลยพินิจในการจัด
3. สารนิพนธมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
3.1 เปนงานวิจัยที่มีขอบเขตของสาระและเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ศึกษา
3.2 เปนงานวิจัยที่มีคุณภาพมีกระบวนการและขั้นตอนการศึกษาวิจัยที่ถูกตองตาม
หลักวิชา
3.3 เปนการฝกปฏิบัติเพื่อเสริมความรูและความเขาใจในกระบวนการทําวิจัย รวม
ทั้งฝกปฏิบัติในการสืบคนขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
และการรายงานผลรวมออกมาเปนสารนิพนธที่เปนรูปเลม
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วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต (Master’s Thesis)

เกณฑมาตรฐานการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต
กําหนดใหมีจาํ นวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน 2 แผน ไดแก
แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ การศึกษาตามแผน ก มี
2 แบบ คือ
แบบ ก (1) ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดย
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรม
ทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์
ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
แบบ ก (2) ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไมนอยกวา 12 หนวยกิต และตองศึกษา
งานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
กลาวคือ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก (1) กําหนดหนวยกิตวิทยานิพนธไวไมนอยกวา 36 หนวยกิต และในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก (2)กําหนดหนวยกิต
วิทยานิพนธไวไมนอยกวา 12 หนวยกิต

วัตถุประสงคของวิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและไดฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะในการทําวิจัยที่สมบูรณ
และครบวงจรในสาขาวิชาเฉพาะ อันประกอบดวย การตั้งโจทยวิจัย การวางแผนและการจัดทําโครง
การวิจัย การทําวิจัย การสรุปผลงานวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยในทุกรูปแบบและการเขียนวิทยา
นิพนธ ทั้งนี้ รวมถึงการฝกปฏิบัติในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของดวย เชน การสืบคนขอมูล การวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูล การสรุปรายงานขอมูล การทําปริทัศนวรรณกรรม ฯลฯ

เปาหมาย
1. เพื่อสรางนักวิจัยที่มีทักษะการวิจัยทั่วไป และทักษะการวิจัยเฉพาะในสาขาวิชาการ/วิชา
ชีพของตน มีจริยธรรมของนักวิจัย มีความอิสระทางความคิดเชิงวิชาการ (Academic
independence) สามารถสรางสรรคผลงานที่นาํ ไปสูการพัฒนางานวิชาการ/วิชาชีพใน
สาขาของตนไดอยางมีคุณภาพ
2. เพื่อสรางสรรคผลงานในสาขาวิชาเฉพาะ ที่มีประโยชนโดยตรงตอการพัฒนาวิชาการ/
วิชาชีพในสาขา โดยเนนใหมีความเริ่มแรก (Originality) ของผลงานใหไดในระดับหนึ่ง
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งานวิจัยวิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต
อาจมีแนวทางอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายทาง เชน
1. การวิจัยเชิงสํารวจที่มีความซับซอน เชนมีหลายองคประกอบ หรือตองใชวิธีการทางสถิติที่
ซับซอน ในการวิเคราะหขอมูลและแปลผล
2. การศึกษากรณีตัวอยางที่มีความซับซอน
3. การวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี
- หมายถึง งานวิจัยที่เปนการทดสอบทฤษฎีที่มีอยูในขณะนั้น โดยทําการวิจัยใน
สภาพแวดลอมที่แตกตางไปจากเดิม เพื่อเปนการยืนยัน ขยายขอบเขต หรือลบลาง
ทฤษฎีนั้น ๆ
4. การวิจัยเพื่อแกปญหา
- หมายถึง งานวิจัยที่มุงเนนการแกปญหาในเชิงวิชาการ/วิชาชีพที่ไมซับซอนมากนัก
5. การวิจัยเพื่อบุกเบิก (Exploratory research)
- หมายถึง งานวิจัยเพื่อคนหาสิ่งใหม หรือหาคําตอบปญหา คําถาม หรือเรื่อง หรือ
ประเด็นที่ไมมีผูใดรูหรือรูนอยมาก ในลักษณะที่ไมมีความซับซอนมากนัก
6. การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)
7. ฯลฯ

แนวคิดและหลักการของวิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต
1. วิทยานิพนธในระดับปริญญาโทในหลักสูตร ตองมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการที่
เทาเทียมกัน
2. การกําหนดจํานวนหนวยกิตที่แตกตางกันของวิทยานิพนธในหลักสูตรเดียวกัน เปนตัว
บงชี้วา มีกระบวนการจัดการศึกษาที่แตกตางกันสําหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานแตกตางกัน
3. คุณลักษณะของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต มีดังตอไปนี้
3.1 มีความลึกซึ้งเฉพาะสาขา (Depth) ในระดับหนึ่ง
3.2 เนนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนําไปประยุกตใชในการแกปญหา
และ/หรือ การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในสาขานั้น
3.3 เนนลักษณะความเริ่มแรกในระดับหนึ่ง ในลักษณะอยางใดอยางหนึ่งเชน
- พัฒนาองคความรูใหมที่ไมซับซอนมากนัก
- พัฒนาวิธีการวิจัย/กระบวนการวิจัยใหม
- พัฒนาแนวคิดแบบใหมในการอธิบาย/ตีความ ขอมูลหรือแจงขอเท็จจริง
(Facts)
- ฯลฯ
3.4 มีกระบวนการวิจัยที่มีความครบถวนสมบูรณ ใชวิธีการวิเคราะหอยางมีระบบ
(Critical analysis) และการสังเคราะหที่เปนรูปธรรม เพื่อการตอบปญหาหรือ
อธิบายปรากฏการณ โดยมีเหตุผลประกอบที่เปนที่ยอมรับได
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4. กระบวนการที่นาํ มาสูวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิตที่เปนรูปเลม ถือวาเปนการจัดการ
ศึกษาที่เนนการฝกการเรียนรูและฝกปฏิบัติ
จนมีทักษะในกระบวนการทําวิจัยอยาง
สมบูรณ สามารถอธิบาย วิเคราะห วิจารณ โดยมีเหตุผลประกอบที่ยอมรับได สามารถ
สื่อสารผลงานกับผูอื่นที่มีความรูในเรื่องนั้น ๆ ในระดับตางๆ กัน และสามารถสื่อสาร
ผลงานกับนักวิชาการสาขาวิชาอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนรากฐานสําคัญใน
การพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะสาขาไดตอไป

วิทยานิพนธระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. Thesis)
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบงการศึกษาเปน 2 แบบ
แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยวิทยานิพนธเทานั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต
(2) ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่ประกอบดวยการวิจัยวิทยานิพนธ และการศึกษารายวิชา ดังนี้
(1) ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต
(2) ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต

วัตถุประสงคของวิทยานิพนธระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
เพื่อสรางนักวิจัยมืออาชีพ ที่มีความรูลึกในระดับตกผลึกในศาสตรเฉพาะดาน มีความรูความ
ชํานาญในการทําวิจัยอยางสมบูรณและครบวงจร โดยงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธมีความเขมขน มีคุณ
ภาพ มีคุณประโยชน และมีความแรกเริ่ม

เปาหมาย
1. เพื่อสรางนักวิจัยมืออาชีพ (Professional Researcher) ที่มีจริยธรรมของนักวิจัย และมี
ความเปนอิสระทางความคิดเชิงวิชาการมีความสามารถในการแสวงหาความรู มีความรู
ลึกในศาสตรเฉพาะ และรูรอบในศาสตรสาขาตางๆ
2. เพื่อสรางผลงานในสาขาวิชาเฉพาะที่มีความเริ่มแรก มีความเบ็ดเสร็จสมบูรณในตัวหรือ
เพียงพอที่จะนําไปสูขอสรุป หรือแนวทางในการแสวงหาความรูตอไปในอนาคต
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งานวิจัยของวิทยานิพนธระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
อาจมีแนวทางอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
1. การวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี (Testing out research)
- หมายถึงงานวิจัยที่เปนการทดสอบทฤษฎีที่มีอยูในขณะนั้น
โดยทําการวิจัยใน
สภาพแวดลอมที่แตกตางไปจากเดิม เพื่อเปนการยืนยันและ ขยายขอบเขต หรือ
ลบลางทฤษฎีนั้น ๆ
2. การวิจัยเพื่อบุกเบิก
- หมายถึง งานวิจัยเพื่อคนหาสิ่งใหม หรือหาคําตอบปญหา คําถาม หรือเรื่อง หรือ
ประเด็นที่ยังไมมีผูใดรู หรือรูนอยมาก ในลักษณะที่มีความซับซอนมากยิ่งขึ้น
3. การวิจัยเพื่อแกปญหา
- หมายถึง งานวิจัยที่มุงเนนการแกปญหาในเชิงวิชาการ/วิชาชีพ ที่ซับซอน
4. ฯลฯ

แนวคิดและหลักการของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
1. วิทยานิพนธในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน จะตองมีคุณภาพและมาตรฐาน
ทางวิชาการที่เทาเทียมกัน
2. การกําหนดจํานวนหนวยกิตที่แตกตางกันของวิทยานิพนธในหลักสูตรเดียวกัน เปนตัว
บงชี้วา มีกระบวนการจัดการศึกษาที่แตกตางกันสําหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานแตกตาง
กัน ทั้งนี้ โดยอาศัย การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เปนกลไกในการ
ตรวจสอบความพรอมกอนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษา
3. คุณลักษณะของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ มีดังตอไปนี้
1.1 แสดงความลึกซึ้งเฉพาะสาขาวิชา
1.2 แสดงความเริ่มแรกอยางหนึ่งอยางใด หรือหลายอยาง เชน
- พัฒนาองคความรูใหม
- พัฒนาวิธีการวิจัย / กระบวนการวิจัยใหม
- พัฒนาแนวคิดแบบใหมในการอธิบาย/ตีความ ขอมูล หรือขอเท็จจริง
- พัฒนาหลักฐาน/ผลการศึกษาใหม มาสนับสนุน หรือลบลางทฤษฎีเดิม
- พัฒนาความรูที่เปนการตอยอดแนวคิดเดิม เพื่อนําไปสูกระบวนการใหม
/วิธีการใหม/ทฤษฎีใหม/ผลิตภัณฑใหม ฯลฯ
- เพิ่ม สรางและใชองคความรูใหมที่แสดงความเริ่มแรก
- ฯลฯ
1.3 มีกระบวนการวิจัยที่มีความครบถวนสมบูรณ ใชวิธีการวิเคราะหอยางมีวิจารณ
ญาณ และการสังเคราะหที่เปนรูปธรรม เพื่อการตอบปญหาหรืออธิบายปรากฏ
การณโดยมีเหตุผลประกอบที่เปนที่ยอมรับได
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4. เปนการศึกษาวิจัยที่เบ็ดเสร็จสมบูรณในตัว หรืออาจประกอบดวยชุดการศึกษาวิจัยที่
สัมพันธและ/หรือตอเนื่อง ที่มีความสมบูรณเพียงพอที่จะนําไปสูการสรางทฤษฎีแบบ
จําลอง (Model) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพียงพอที่จะนําไปสูขอสรุปหรือแนวทางในการ
แสวงหาความรูตอไปในอนาคต หรืออาจนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการพาณิชยได
5. การทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต ถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทาง
การศึกษา ที่เนนการสรางนักวิจัยมืออาชีพที่มีความรูรอบในศาสตรทั่วไป และมีความรู
ลึกในสาขาวิชาและเรื่องที่ทาํ การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ตลอดจนเปนนักวิจัยมืออาชีพที่มี
จริ ย ธรรม มี วิ นั ย ในตนเอง และมี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว หรื อ ดั ด แปลง
(Adaptability) อยางเหมาะสมกับสภาพการณ สามารถตอบสนองอยางมีเหตุผลตอ
เหตุการณที่เปลี่ยนไป มีความสามารถทํางานเปนทีม มีความคิดอิสระทางวิชาการ
มีทักษะในการเขียน การเสนอและการสื่อสารกับผูอื่นที่มีระดับความรูความสามารถที่
แตกตางกัน และสื่อสารกับนักวิชาการในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาอื่น เพื่อพัฒนาความ
รวมมือ (Collaboration) ทางวิชาการ อันจะนําไปสูการแสวงหาและสรางองคความรูใหม
ในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary)

±±±±±±±±±±±±±±±±±±
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