๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรือ่ ง การสอบวัดคุณสมบัติ
เพื่ออนุ วตั ใิ ห้เป็ นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓.๓ จึงอาศัยอานาจตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ ข้อ ๓๕.๕ ข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓ และโดยความเห็ นชอบ
ตามมติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมือ่ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยจึง ออกประกาศ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการ สอบวัดคุณสมบัติ ดังนี้
การสอบวัดคุณสมบัติ เป็ นการสอบเพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู ้พ้ืนฐานเพียงพอและมีความพร้อม
ในการทาวิทยานิ พนธ์ เพื่อมีสิทธิ์ เสนอ เค้าโครงวิทยานิ พนธ์
๑. หลั กเกณฑ์
๑.๑ การสอบวัดคุณสมบัตปิ ระกอบด้วยการสอบข้อเขียนและ /หรื อสอบสัมภาษณ์
๑.๒ ให้บณั ฑิตวิทยาลัย จัดสอบวัดคุณสมบัตอิ ย่างน้อย ปี การศึกษาละ ๒ ครั้ง
๑.๓ ผูม้ สี ิ ทธิ์ ขอสอบวัดคุณสมบัติ เป็ นผูท้ มี่ หาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในขั้นปริ ญญา
ดุษฎี บณั ฑิต
๑.๔ นักศึกษาจะมีสิทธิ์ สอบวัดคุณสมบัติ เมือ่
๑.๔.๑ เป็ นไปตามทีห่ ลักสูตรกาหนด
๑.๔.๒ ได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึ กษาวิทยานิ พนธ์วา่ มีความรู ้พ้ืนฐาน
พร้อมทีจ่ ะสอบได้
๒. การขอสอบ และการขาดสอบ
๒.๑ การขอสอบ ให้นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะขอสอบยืน่ คาร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ
ทีค่ ณะสาขาวิชาสังกัด เพื่อขอความเห็ นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก กรณี ยงั ไม่แต่งตั้ง
คณะกรรมการทีป่ รึ กษาวิทยานิ พนธ์ให้ประธานคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรเป็ นอาจารย์ทปี่ รึ กษา
ให้คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิ โดยนักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนี ยมการสอบตามระเบียบ หรื อ
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๒.๒ การขาดสอบ เมือ่ นักศึกษาได้รับอนุ มตั ใิ ห้สอบในภาคการศึกษาใด ๆ แล้ว ถ้าขาดสอบ
โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ถือว่าสอบไม่ผา่ นในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ ให้ประธาน คณะกรรมการสอบ เสนอ
ความเห็ นให้คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิ

๒
๓. การจัดสอบ
๓.๑
การกาหนดวันสอบ ให้บณั ฑิตวิทยาลัยประกาศกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ
ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน โดยการเสนอของประธานคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
๓.๒ คณะกรรมการสอบวัดคุ ณสมบัติ
๓.๒.๑
องค์ ประกอบ
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตใิ ห้มจี านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
ประกอบด้วย อาจารย์ประจาหลักสูตรและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสาขาวิชา โดยให้อาจารย์ประจาหลักสูตร
เป็ นประธานคณะกรรมการสอบ
๓.๒.๒
คุ ณสมบัติของคณะกรรมการสอบวัดคุ ณสมบัติ ดังนี้
๑) เป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรหรื อผูท้ รงคุณวุฒินอกสาขาวิชาหรื อ
นอกมหาวิทยาลัย
๒) มีคณ
ุ วุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาดุษฎี บณั ฑิต หรื อมีตาแหน่ งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
๓.๒.๓ หน้ าที่ ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตมิ หี น้าทีอ่ อกและตรวจข้อสอบ
ข้อเขียน หรื อดาเนิ นการสอบปากเปล่าในเนื้ อหาหลักสูตร หรื อรายวิชาทีก่ าหนด ให้ ประกอบด้วย
๑) กลุม่ วิชาการวิจยั และสถิติ
๒) กลุม่ วิชาเอก
เพื่อประเมินความรอบรู้ดา้ นวิชาการของนักศึกษาระดับ ดุษฎี บณั ฑิต ว่ามีความสามารถ
ทีจ่ ะดาเนิ นการวิจยั เพื่อทาเป็ นวิทยานิ พนธ์ได้โดยอิสระ
๓.๒.๔
การแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุ ณสมบัติ ให้คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยการเสนอของประธานคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
๔. การประเมินผลการสอบ
๔.๑
การประเมิน ผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ใช้ระดับคะแนน S เมือ่ สอบได้ หรื อผล
การสอบวัดคุณสมบัตเิ ป็ นทีน่ ่ าพอใจ และระดับคะแนน U เมือ่ สอบไม่ผา่ น หรื อผลการสอบวัดคุณสมบัติ
ไม่เป็ นทีพ่ อใจ
๔.๒
การส่ งผลการสอบ ให้ประธานคณะกรรมการสอบส่งผลการสอบภายใน ๓๐ วัน
หลังวันสอบเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยประจาคณะ ให้คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
พิจารณาอนุ มตั ิ แล้วแจ้งให้สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนทราบ
๔.๓ ผูท้ สี่ อบครั้งแรกไม่ผา่ นหรื อไม่เป็ นทีพ่ อใจมีสิทธิ์ สอบแก้ตวั ได้อีก ๒ ครั้ง ผูท้ สี่ อบ
ครั้งทีส่ ามไม่ผา่ นหรื อไม่เป็ นทีพ่ อใจให้พน้ สภาพ การเป็ นนักศึกษา

๓
๔.๔ นักศึกษาผูท้ สี่ อบวัดคุณสมบัตผิ า่ น จึง มีสิทธิ์ เสนอขอสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ใน
ระดับ ดุษฎี บณั ฑิต ได้
ทั้งนี้ ต้งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี )
อธิ การบดี

