
ประกาศหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย และสุขภาพ  

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

เรื่อง  แนวปฏิบัตกิารสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

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

  เพ่ือใหการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ความ

ปลอดภัย และสุขภาพ สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีมาตรฐานและมีคุณภาพ 

เปนไปตามขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบกับ

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และสุขภาพ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 

จึงออกประกาศไวดังนี้ 

 

ขอกําหนด  

  การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบเพ่ือประเมินความพรอม ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก ในองคความรู การวิเคราะห และการประยุกตใชความรูท่ีเก่ียวของกับสาขาเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีความปลอดภัย สุขภาพ (อนามัยสิ่งแวดลอม หรือ อาชีวอนามัย) และความรูท่ีเปนรากฐาน

ของหัวขอวิทยานิพนธในเชิงลึก 

 

1. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ตองสอบวัดคุณสมบัติผานกอนการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ และใหถือวา

นักศึกษาท่ีสอบผานแลวเปนนักศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D. student) และเปนผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ  

1.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 นักศึกษามีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติได เม่ือศึกษามาแลวไมนอยกวา 

1 ภาคการศึกษา และผานการประเมินของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และสุขภาพ วาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได 

1.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2 นักศึกษามีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติได เม่ือศึกษารายวิชาครบทุก

วิชาตามแผนการเรียน (ยกเวนวิชาวิทยานิพนธ) โดยจะตองมีคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00 และ

เม่ือนักศึกษาประสงคจะขอสอบวัดคุณสมบัติในภาคการศึกษาใด ๆ ใหลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธครั้งแรกในภาค

การศึกษานั้นในชวงลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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2. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ตองสอบวัดคุณสมบัติผานภายใน 6 ภาคการศึกษา นับตั้งแตภาคการศึกษาแรกท่ี

เขาศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา เวนแตมีเหตุผลและความจําเปนใหขยายเวลาไดโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร ท้ังนี้ตองไมเกิน 9 ภาคการศึกษา ยกเวน นักศึกษาข้ันปริญญาโท

ท่ีประสงคจะเปลี่ยนระดับการศึกษาเปนข้ันปริญญาเอกและไดรับความเห็นของจากคณะกรรมการบัณฑิตประจํา

หลักสูตร ตองสอบวัดคุณสมบัติผานภายใน 6 ภาคการศึกษา 

 

3. คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ คือ ผูท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ความปลอดภยั และสุขภาพ แตงตั้งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษา

ข้ันบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  

 3.1 จํานวนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบดวยประธานและกรรมการ จํานวนไมนอยกวา 3 คน 

โดยการดําเนินการวัดและตัดสินตองมีกรรมการรวมพิจารณาเต็มคณะ  

 3.2 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สามารถแตงตั้งจาก อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารยท่ี

ปรึกษาหลัก อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยประจํา 

 3.2.1 กรณีนักศึกษาท่ีจะสอบเปนนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและมีความประสงคขอสอบวัด

คุณสมบัติ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติจะเพ่ิมอาจารยท่ีปรึกษาหลัก และอาจมีอาจารยท่ีปรึกษารวม ดวยก็ได  

 

4. การสอบวัดคุณสมบัติ ใชการสอบขอเขียนและสอบปากเปลา  

 

5. การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ      

 5.1 เม่ือการสอบวัดคุณสมบัติไดเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ อภิปรายแสดงความ

คิดเห็นและลงมติ ผลการตัดสินใหผานตองไดรับความเห็นชอบไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการ โดยตัดสินผลการ

สอบวัดคุณสมบัติตามเกณฑ ดังนี้  

  5.1.1 “ผาน” หมายถึง การท่ีนักศึกษาสามารถแสดงความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับรากฐานของ

วิทยานิพนธ และมีศักยภาพในการแสดงกระบวนการทางความคิดในการวิเคราะห สังเคราะห และแกปญหา โดย

ใชความรูมาประยุกตเพ่ือออกแบบงานวิจัยท่ีสามารถตอบโจทยไดอยางเปนระบบ ท่ีทําใหคณะกรรมการสอบวัด

คุณสมบัติเห็นวานักศึกษามีความพรอมในการสรางงานวิจัยไดดวยตนเอง  

  5.1.2 “ไมผาน” หมายถึง การท่ีนักศึกษาไมสามารถแสดงคุณสมบัติในขางตนไดเปนท่ีนาพอใจของ

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  
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 5.2 ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตองสงผลการสอบวัดคุณสมบัติมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยผานประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบวัดคุณสมบัติ  

 5.3 ประธานหลักสูตร ตองแจงผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ใหนักศึกษาทราบภายใน 

5 วัน นับจากท่ีไดรับทราบผลจากคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  

 5.4 กรณีท่ีนักศึกษาสอบ “ไมผาน” ในการสอบครั้งแรก นักศึกษาสามารถขอสอบไดอีก 1 ครั้ง ภายในไม

เกิน 6 เดือน โดยสามารถยื่นขอสอบในภาคการศึกษาเดียวกันได หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือ

วานักศึกษาสอบไมผานในครั้งนั้น 

 และหากผลการสอบในครั้งท่ี 2 ปรากฏเปน “ไมผาน” ใหประธานหลักสูตรนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และสุขภาพ เพ่ือ

พิจารณาดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  

  5.4.1 เสนอขอใหนักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษามายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือ  

  5.4.2 เสนอขอเปลี่ยนระดับการศึกษาของนักศึกษาผูนั้น จากระดับปริญญาเอก มาเปนระดับปริญญา

โทสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของตามท่ีเห็นสมควร 

  5.4.3 กรณีเปนนักศึกษาข้ันปริญญาโทท่ีประสงคจะเปลี่ยนระดับการศึกษาเปนข้ันปริญญาเอก จะคง

สภาพข้ันปริญญาโทตอไป โดยการเปลี่ยนระดับการศึกษา นักศึกษาจะกระทําไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น 

 

ข้ันตอนการสอบวัดคุณสมบัติ 

1. การกําหนดเนื้อหาของการสอบ  

 1.1 ใหนักศึกษาเลือกผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) อยางนอย 3 เรื่อง  

 1.2 ตองไมใชเรื่องเดียวกับวิทยานิพนธ (แตเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับวิทยานิพนธ) ดังนั้นนักศึกษาจะตองเสนอ

ชื่อเรื่องของวิทยานิพนธคูกันมาดวย  

 1.3 ผลงานวิจัยท่ีเลือกตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาหลัก และคณะกรรมการสอบวัด

คุณสมบัติ 

 

2. การเขียนรายงาน Qualifying Exam Report (QER) ซ่ึงเปน executive summary ของบทความวิจัยท่ีเลือก 

จํานวน 3 – 5 หนา โดยใหนักศึกษาเขียนแบงเปน 2 ประเด็น ดังนี้  

2.1 Research examination (ทดสอบความรูมาประยุกตเพ่ือทํางานวิจัย) องคความรูประเด็นสําคัญท่ี

เก่ียวของกับวิทยานิพนธ 
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2.2 Field examination (ทดสอบความรู เ ก่ียวท่ีของกับสาขา) องคความรู  การวิเคราะห และการ

ประยุกตใชความรู ท่ีเก่ียวของกับสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีความปลอดภัย สุขภาพ (อนามัย

สิ่งแวดลอม หรือ อาชีวอนามัย) ตามหัวขอท่ีกรรมการสอบวัดคุณสมบัติรวมกันกําหนด 

 

3. นักศึกษาจะตองเขียนแนวคิดการทําวิทยานิพนธ (Concept paper) ท่ีไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก ไมเกิน 3 หนา สงพรอมกับรายงานขอ 2. ใหกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ กอนลวงหนาอยางนอย 

2 สัปดาหกอนการสอบปากเปลา  

 

4. การสอบปากเปลา (Oral examination)  

 4.1 นักศึกษามีเวลาการนําเสนอ ประมาณ 45 นาที  

 4.2 นักศึกษาจะตองนําเสนอและตอบคําถามตอกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

จะตั้งคําถามบนพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับวิทยานิพนธของนักศึกษา และหัวขอท่ีเก่ียวของกับสาขาท่ีกําหนดให รวมท้ัง

สามารถถามเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับแนวคิดการทําวิทยานิพนธ (Concept paper) 

 4.3 นําเสนอเปนภาษาไทย หรือ อังกฤษก็ได  

 

5. สัดสวนคะแนน 

 4.1 คะแนนในการเขียนรายงาน คิดเปน 40 %  

 4.2 คะแนนสอบปากเปลา คิดเปน 60%  

      - Presentation   15%  

      - Analytical skill   25%  

      - Scientific background   20% 

 

6. การตัดสิน  

 6.1 เกณฑการสอบผาน คือ ตองไดคะแนนสอบในแตละสวนรอยละ 60 ข้ึนไป และตองไดคะแนนรวมท้ัง

การสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา เทากับหรือมากกวารอยละ 70 โดยนักศึกษาตองสอบโครงรางวิทยานิพนธ

ภายใน 6 เดอืน หลังสอบวัดคุณสมบัติผาน เวนแตมีเหตุผลและความจําเปนใหขยายเวลาไดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร ท้ังนี้ตองไมเกิน 1 ป 
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 6.2 กรณีการสอบผานแบบมีเง่ือนไข (conditional pass) สามารถขอสอบโดยใช QER เดิมในภาคการศึกษา

เดียวกัน  

 6.3 กรณีสอบไมผาน นักศึกษามีสิทธิ์สอบใหมไดอีก 1 ครั้ง ภายในไมเกิน 6 เดือน หลังจากทราบผลสอบวัด

คุณสมบัติ โดยนักศึกษาสามารถเสนอหัวขอเดิมหรือเปลี่ยนหัวขอใหมได  

  6.3.1 ในการสอบครั้งท่ี 2 กรรมการสอบวัดคุณสมบัติสามารถกําหนดใหสอบเฉพาะ Research 

examination หรือ Field examination สวนใดสวนหนึ่ง หรือสอบท้ัง 2 สวน 

  6.3.2 กรณีท่ีนักศึกษาประสงคเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหลังการสอบครั้งท่ี 1 ไมผาน นักศึกษาตอง

ทําเอกสารชี้แจงเหตุผลการเปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร เม่ือผานความเห็นชอบ 

นักศึกษาตองดําเนินการยื่นขอสอบวัดคุณสมบัติครั้งท่ี 2 ภายในไมเกิน 1 เดือน หลังจากทราบผลอนุมัติการเปลี่ยน

หัวขอ 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท เจาะจิตต) 

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และสุขภาพ 

27 / ธันวาคม / 2561 

 

 

 

 

 


