
 

 

แนวปฏิบัติและการประเมินผลการเรียนของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติเดียวกันภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา จึงได้จัดท าแนวทางข้ันตอนการปฏิบัติต่าง ๆ และการประเมินผลการเรียนของรายวิชาที่เก่ียวข้องกับ

การวิจัย หรือโครงงานวิจัยต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. เกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามสัดส่วนความส าเร็จของงานวิจัย ดังนี้ 

เกณฑ์การพิจารณา ผลการเรียน หมายเหตุ 

1.1) 1.1) ท าวิจัยเสร็จ สอบจบ และเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ลงนามโดยคณบดี หรือน าเสนอผลงานวิชาการรระดับชาติขึ้นไป* 

A หรือ 
ต่ ากว่า** 

 

1.2) ท าการวิจัย สอบจบ มีเล่มรายงานวิจัย  
มีปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

B+  

1.3) ท าการวิจัย สอบจบ มีเล่มรายงานวิจัย  
มีปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

B  

1.4) ท าการวิจัย สอบจบ มีเล่มรายงานวิจัย  
มีปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  

C+  

1.5) ท าการวิจัย สอบจบ มีเล่มรายงานวิจัย  
มีปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

C  

1.6) ท าการวิจัย สอบจบ มีเล่มรายงานวิจัย  
มีปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55  

D+  

1.7) ผ่านการสอบโครงร่างวิจัยโดยคณะกรรมการ ท าการวิจัย เก็บข้อมูล  
มีปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

D  

1.8) ไม่แสดงสมรรถนะใด ๆ ของนักวิจัย E  

 

หมายเหตุ: 

 *  หมายถึง ในการน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติขึ้นไป นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ด้วย 

 ** หมายถึง ผลการประเมินจากคณะกรรมการสอบงานวิจัยมีฉันทามติ (Consensus Oriented) 

 



 

 

2.  ในกรณีที่มีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามข้อ 1.1) ให้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

หรือไฟล์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มายังคณะ โดยสามารถส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาได้ดังนี้ 

2.1) สามารถส่งเป็นไฟล์ PDF เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามข้ันตอนการส่งไฟล์มายังคณะ หรือ 

2.2) สามารถส่งเป็นเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แตใ่ห้อาจารย์ที่ปรึกษาส่งไฟล์ PDF ของบทคัดย่อ

ทั้งงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามข้ันตอนการส่งไฟล์มายังคณะ เพ่ือเก็บไว้ในฐานข้อมูลของคณะต่อไป 

3. ในกรณีที่มีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาไม่เป็นไปตามข้อ 1.1) ให้ส่งรายงานวิจัย หรือไฟล์

รายงานวิจัยไว้ที่หลักสูตร เพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา และบันทึกสรุปผลการไม่ส่ง

ข้อมูลงานวิจัยมายังคณะ 

4. ในการสอบโครงร่าง ความก้าวหน้าวิจัย และสอบจบ ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร ให้จัดท าค าสั่งสอบ 

(เอกสารแนบ 1) และต้องรายงานผลการสอบ (เอกสารแนบ 2) กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านให้มีการชี้แจง

เหตุผลให้ชัดเจน 

5. ในการประเมินผลการเรียนให้แต่ละหลักสูตรพิจารณาให้สอดคล้องกับ มคอ. 3 รายวิชาที่เกี่ยวข้อง

กับการวิจัยด้วย 

6. เกณฑ์พิจารณาผลการเรียนในข้อ 1 ให้ใช้กับการแก้ IP ของนักศึกษาตกค้าง  และเม่ือการประเมินผล

เป็น IP หรือใช้เวลาในการท าวิจัยเกินเวลาปกติ จะต้องท าการจดบันทึก timeline ไว้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้

แบบฟอร์มรายละเอียดการให้ค าปรึกษางานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
        ครั้งที ่6/2564 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 



 
 

คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ที่               /2564 

เร่ือง แตงตั้งกรรมการดําเนินการสอบเคาโครง……………………………………… 
นักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษา…………………..  

ดวยหลักสูตร …………………………………. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
กําหนดใหมีการสอบเคาโครง.............................................. สําหรับนักศึกษาภาคปกติ รายวิชา....................................... 
ในวัน...........................  เวลา ......................... เปนตนไป เพื่อใหการดําเนินงานในรายวิชาเปนไปดวยความเรียบรอย 
และบรรลุตามวัตถุประสงค  

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 4229/2561 เร่ือง มอบหมายงานและ
มอบอํานาจใหคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบเคาโครง.................................... ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสอบ (กรรมการขึ้นอยูกับหลักสูตร)  
 1.1    ประธานกรรมการ 
 1.2    กรรมการ 
 1.3    กรรมการ 
 1.4    กรรมการและเลขานุการ   
 
    หนาที่    -  ควบคุมและดําเนนิการสอบเคาโครงงานวิจัยในวันที่ ............................. 
  -  บันทึกผลการสอบใหเรียบรอยและเสร็จสิ้น ภายใน …(ภายใน 7 วัน หลังจากดําเนินการเสร็จสิ้น) 
 

ลําดับ รหัส 
นักศึกษา 

ชื่อ - สกุล ชื่อวิจัย อาจารยที่ปรึกษา
งานวิจัย/อาจารยที่

ปรึกษารวม 
1     

2     

ทั้งนี้ ใหกรรมการที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสูงสุดของงานตอไป 

  สั่ง  ณ  วันที่           
 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุมัติ  เดชนะ) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี



 
คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ท่ี...................../………….. 
เรื่อง แตงตั้งกรรมการดําเนินการสอบจบ……………………….. นักศึกษาภาคปกต ิ

ประจําภาคการศึกษาท่ี  ........................................ 
……………………………………………… 

ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กําหนดใหมีการสอบจบเลมวิจัย
นักศึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ในวัน................. เวลา ......................เปนตนไป เพื่อใหการดําเนินงานในรายวิชา
....................................เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงแตงตั้ง
กรรมการดําเนินการสอบ  

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 4229/2561 เร่ือง มอบหมายงานและ
มอบอํานาจใหคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ ดังนี้ 

1. กรรมการสอบ  (จํานวนกรรมการข้ึนกับหลักสูตร)  
 1.1     ประธานกรรมการ 
 1.2     กรรมการ 
 1.3     กรรมการ 
 1.4     กรรมการ 
 1.5     กรรมการและเลขานุการ 
 หนาที่ ประเมินผลการสอบวิจยัของนักศึกษา และนาํสงผลการประเมินใหอาจารยประจําวชิาพรอมทั้งสงเอกสารผล
การสอบใหเรียบรอย ภายในวันที่  (ภายใน 7 วนั หลังจากดาํเนนิการสอบเสร็จสิน้) 

  

ลําดับ ชื่อ - สกุล ชื่องานวิจัย อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยที่
ปรึกษารวม 

1    

2    

3    

ทั้งนี้ ใหกรรมการที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสทิธิภาพ เพื่อประโยชนสูงสุดของงานตอไป 
 

 
                                     สั่ง  ณ    วันที่           
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุมัติ  เดชนะ) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี



รายละเอียดการให้ค าปรึกษางานวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย 
1)…………………………………………………………………………………..รหัสนักศึกษา…………………………………………………….. 
2)…………………………………………………………………………………..รหัสนักศึกษา…………………………………………………….. 
3)…………………………………………………………………………………..รหัสนักศึกษา…………………………………………………….. 
หัวข้อวิจัย………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก (ต าแหน่ง/ชื่อ – สกุล) เป็นผู้ก ากับดูแลและติดตาม 
 

วัน เดือน ปี รายละเอียดการให้ค าปรึกษา หมายเหตุ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
หมายเหตุ : .ให้ค านึงถึงความไม่ต่อเนื่อง หรือความล่าช้าในการท าวิจัย 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก (ลงนาม)……………………………………………….. 
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