
 

 

บทที่ 2 
แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ 

 
 
1.  การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ 
 นักศึกษาจะลงทะเบียนทําวิทยานิพนธครั้งแรกไดเมื่อไดมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเรียบรอย
แลว และ/หรือมีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดเฉพาะของแตละหลักสูตร จํานวนหนวยกิต                       ที่จะ
ลงทะเบียนใหเปนไปตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือเปนไปตามขอกําหนดเฉพาะของแตละ
หลักสูตร 
 
2. การขอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
     ใหนักศึกษาเสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) ตามแบบ บว.21 เพื่อให
คณะแตงตั้งโดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาหลัก และอาจารยที่
ปรึกษารวมมีจํานวน คุณสมบัติ และบทบาทหนาที่ ดังนี้ 
 2.1  จํานวนอาจารยท่ีปรึกษาหลักและอาจารยท่ีปรึกษารวม 

 ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารยท่ีปรึกษารวมไดอีกตามความเหมาะสม  
แตละกรณี ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศหรือขอกําหนดของแตละคณะ (ถามี) 
 2.2  คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (Advisor) 

2.2.1 ตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
2.2.2 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือ  เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา          

รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  
2.2.3 ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 2.3  คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษารวม (Co-advisor) 
เปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้ง

ประสบการณการทําวิจัย เชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
ในกรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสม อาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะใหเปนอาจารยที่ปรึกษารวมก็ได 

  2.4 หนาที่ของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  มีดังนี้ 
2.4.1 ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี วิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้ง                        

การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นขณะดําเนินการศึกษาวิจัย 
2.4.2 ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ 
2.4.3 ประเมินผลการทําวิทยานิพนธในระหวางที่กําลังดําเนินการ 
2.4.4 พิจารณาใหความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา 
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  อาจารยที่ปรึกษารวม มีหนาที่รวมกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในการพิจารณาเคาโครง
วิทยานิพนธ รวมทั้งชวยเหลือใหคําแนะนําและควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา 
  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษารวมควรทําความเขาใจถึงแนวปฏิบัติ กฎและ
ระเบียบตางๆ เกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ รวมทั้งขอกําหนดและรูปแบบการจัดพิมพ เพื่อสามารถใหคําแนะนํา    
ที่ถูกตองแกนักศึกษา  
  ในกรณีที่นักศึกษามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษารวม นักศึกษาตองเขียนคํารองขออนุมัติตอคณบดี โดยผานความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษาทั้งชุดเดิมและชุดใหม และหัวหนาภาควิชาหรือประธานหลักสูตรตามแบบ บว.21 (ดูภาคผนวก ง  
หนา 231) 
 
3. การเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ 
 3.1 เคาโครงวิทยานิพนธ 
  เคาโครงวิทยานิพนธ เปนเอกสารโครงการศึกษาวิจัยที่นักศึกษาเรียบเรียงขึ้น เพื่อช้ีแจงความจําเปน
และปญหาของการวิจัย วัตถุประสงค ขอบเขต และวิธีการวิจัย ตลอดจนแผนการดําเนินงานในการศึกษาวิจัย    
เพื่อเปนกรอบแนวทางในการศึกษาวิจัยเรื่องนั้นๆ เมื่อนักศึกษาเริ่มลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธแลว จะตอง
ดําเนินการเรียบเรียงเคาโครงวิทยานิพนธ โดยใหมีหัวขอและองคประกอบตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในแบบ 
บว.23 (ดูภาคผนวก ง  หนา 235) หรือตามความจําเปนโดยใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  ทั้งนี้โดย
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษารวม 
 3.2   การขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ 

3.2.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธแลว ตองเสนอเคาโครงที่ไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษารวมตอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในระยะเวลา ที่แตละสาขาวิชา
กําหนด  

3.2.2 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติกอน 
(Qualifying examination)  จึงจะดําเนินการเสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธได 

3.2.3 เคาโครงวิทยานิพนธที่เสนอขออนุมัติ ตองจัดพิมพตามแบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
จํานวน 6 ชุด 
 3.3   การเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ  
 ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
ของเนื้อหาวิทยานิพนธ ใหอาจารยที่ปรึกษาดําเนินการประเมินจํานวนหนวยกิตในหัวขอเดิม  ที่เคยไดสัญลักษณ S 
ที่สามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได เทียบโอนหนวยกิตไปใชกับหัวขอใหม ทั้งนี้  ใหทําการประเมินเปนรายภาค
การศึกษาตามที่นักศึกษาเคยไดรับสัญลักษณ S มากอน แตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ผานมาในหัวขอเดิม ทั้งนี้
ใหนับจํานวนหนวยกิต ดังกลาว เปนจํานวนหนวยกิตที่ผานโดยไดสัญลักษณ S ซึ่งสามารถนํามานับเพื่อสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรไดโดยตองไดรับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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พรอมทั้งใหคณะแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติ
การศึกษา 
 
4. การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ 
 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธในแตละภาคการศึกษาในขณะที่การศึกษายังไมเสร็จสิ้น  
ใหกระทําดังนี้ 
 4.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเปนผูประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียน และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะ และสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ [การประเมินความกาวหนา อาจใชวิธีใหนักศึกษาทํารายงานผลความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธ ดังตัวอยางหนา 14]  
 4.2 การประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ 

4.2.1 การประเมินผลในระหวางการดําเนินการทําวิทยานิพนธใหใชสัญลักษณ S (Satisfactory) 
หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนที่พอใจ  ใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธที่
ไดรับการประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษานั้น แตทั้งนี้ ตองไมเกินจํานวน
หนวยกิตที่ลงทะเบียน หากผลการประเมินพบวาไมมีความกาวหนา จํานวนหนวยกิต ที่ไดในภาคการศึกษานั้นๆ ใหมี
คาเปน S เทากับ 0 (ศูนย) 

4.2.2 การประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธใหนักศึกษาไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิต
ในหลักสูตร นักศึกษาตองเสนอตนฉบับรางวิทยานิพนธที่พรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ และตนฉบับผลงาน
วิทยานิพนธที่ตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ใหถือเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ        ซึ่ง
ตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี  

4.2.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธแลว ไดรับการประเมินผลความกาวหนาเปน S เทากับ 0 
(ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจใหนักศึกษาผูนั้นไดรับการพิจารณาใหเปลี่ยน
หัวขอเรื่องวิทยานิพนธ  หรือเปล่ียนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออื่นๆ แลวแตกรณี และประธานหลักสูตร 
ตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาตอคณบดีเพื่อหาขอยุติ  

หากไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ โดยไดรับการประเมินผลสัญลักษณ S     
เปน 0  ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 
5. การขอสอบวิทยานิพนธ 
 5.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธ์ิขอสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาจะมีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธไดเมื่อ 
  5.1.1 เคาโครงวิทยานิพนธไดรับการอนุมัติแลว ไมนอยกวา  60 วัน 
  5.1.2 มีผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ โดยไดสัญลักษณ S ครบตามที่
หลักสูตรกําหนด  
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 5.2 การดําเนินการกอนการสอบวิทยานิพนธ 
5.2.1 นักศึกษาตองเสนอวิทยานิพนธที่ยังไมเขาปกจํานวนเทากับกรรมการสอบ พรอมทั้ง           

ยื่นคํารองขอสอบตามแบบ บว.25 (ดูภาคผนวก ง หนา 238)  เพื่อใหคณะอนุมัติการสอบโดยผานความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและหัวหนาภาควิชาหรือประธานหลักสูตรกอนวันกําหนดสอบอยางนอย  20 วัน  

5.2.2 นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการสอบที่งานการเงินของคณะใหเรียบรอยกอน         
การสอบ 

5.2.3 หัวหนาภาควิชาหรือประธานหลักสูตร เสนอชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธให        
คณะแตงต้ัง และสงวิทยานิพนธใหกรรมการสอบ กอนวันกําหนดสอบอยางนอย 15 วัน 
 
6. การดําเนินการตาง ๆ ในการสอบวิทยานิพนธ 

เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษา ประกอบดวย การตรวจอานและประเมิน
คุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุมพิจารณาผลงานของ
กรรมการ โดยใหมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูสอบ  

6.1 การสอบวิทยานิพนธ ตองดําเนินการภายในเวลา 45 วัน หลังจากที่นักศึกษาผานการประเมินผล
ความกาวหนาและไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธของหลักสูตรนั้น ๆ  
 ในการรายงานการประเมินผลความกาวหนาครั้งสุดทายซึ่งนักศึกษาผานและไดสัญลักษณ S ครบ
ตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธของหลักสูตรนั้น อาจารยที่ปรึกษาตองเสนอใหคณบดีแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ รวมทั้งใหเสนอวันที่จะทําการสอบไปพรอมกันดวย 
 ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสอบไดภายใน 45 วัน ใหถือวา การไดสัญลักษณ S ในครั้งการ
ประเมินครั้งสุดทายเปนโมฆะ 

6.2 ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งไมไดเปน
อาจารยที่ปรึกษารวมไมนอยกวา 1 คน อาจารยประจํา ซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาไมนอยกวา 1 คน และอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ทั้งนี้อาจแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) เปนกรรมการสอบดวยก็ได โดยให
กรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไมใชอาจารยที่ปรึกษาเปนประธานคณะกรรมการสอบ 

อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจําเปน คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
แตงต้ังผูเช่ียวชาญเฉพาะเปนกรรมการสอบได  ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

การสอบวิทยานิพนธ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอและ           
ตอบคําถามของผูเขาสอบได และคณะวิชาตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถามหรือแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ รวมทั้งการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุมใหดําเนินการสอบ
เปนไปโดยเรียบรอย 
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6.3 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน ซึ่งประกอบดวย อาจารยประจําซึ่งไมได
เปนอาจารยที่ปรึกษารวม ผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม และอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ   
  ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จําเปน
อาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตองกําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลา
พอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมขึ้นใหม จะไดใชตรวจอานวิทยานิพนธได 
 6.4 ผูประเมินผลการสอบ  
  ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบที่อยูรวมในวันสอบ การประเมินผลโดยใหนับ(คณะ)
อาจารยที่ปรึกษาเปน 1 เสียง (คณะ)อาจารยประจําเปน 1 เสียง และ(คณะ) ผูทรงคุณวุฒิเปน 1 เสียง และใหถือผล
การประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 เสียงของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
 6.5 การแจงผลการสอบวิทยานิพนธ    

6.5.1 ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรแกคณบดีและผูเขา
สอบภายใน 3 วันทําการถัดจากวันสอบ  

6.5.2 ในกรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตองแกไข พรอมทั้ง
มีการอธิบายชี้แจงใหผูเขาสอบรับทราบ ทั้งนี้ผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จ และคณะกรรมการสอบใหความ
เห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดดังกลาวใหถือวาไมผานใน
การสอบครั้งนั้น ใหคณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดทายตอคณบดี 

6.5.3 กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน          
โดยบันทึกเปนลายลักษณอักษร รายงานตอคณบดีภายใน 3 วันทําการถัดจากวันสอบ   

ใหคณะแจงผลการสอบใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  และบัณฑิตวิทยาลัย  ภายใน 15 วัน 
6.5.4 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย ใหถือวาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น 

 6.6 นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธไมผาน  
6.6.1 ผูสอบวิทยานิพนธครั้งแรกไมผาน มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ไดภายใน 15 วันหลัง        

วันสอบ และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  
6.6.2 ในกรณีที่ไมผานการสอบตามนัยแหงขอ 6.5.2 ใหยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลัง

วันครบกําหนดการแกไข และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข 
6.6.3 การขอสอบทั้ง 2 กรณี (ตามขอ 6.6.1 และ 6.6.2) ตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน

สอบตามที่คณะกําหนด หากไมดําเนินการตามกําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
6.6.4 การใหโอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวน หรือมิตองปฏิบัติตาม

ระเบียบหรือ หลักเกณฑที่กําหนดไวที่อื่นแตอยางใด 
6.6.5 การอุทธรณผลการสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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7. การสงวิทยานิพนธ 
 7.1 นักศึกษาที่สอบผานการสอบวิทยานิพนธแลว  ใหจัดพิมพรูปเลมโดยมีองคประกอบและรูปแบบ
การจัดพิมพตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย และสงวิทยานิพนธที่ยังไมเขาปก จํานวน 1 ชุด ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน 45  วันหลังจากวนัสอบเพื่อตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบวิทยานิพนธ     
  สําหรับนักศึกษาที่สอบผานแบบมีเงื่อนไข  ใหจัดพิมพรูปเลมโดยมีองคประกอบและรูปแบบ        
การจัดพิมพตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย และสงวิทยานิพนธที่ยังไมเขาปก จํานวน 1 ชุด ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน 45  วันหลังจากวันสอบเพื่อตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบวิทยานิพนธ    เชนกัน    แตทั้งนี้   หลังจากที่
คณะกรรมการสอบเห็นชอบการแกไขนั้น นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่ยังไมเขาปก  ภายใน 3 วันทําการ
ที่บัณฑิตวิทยาลัย 

7.2 บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบและความเรียบรอยทั่วไปของวิทยานิพนธ 
ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่สงถึงบัณฑิตวิทยาลัย ถาหากมีขอผิดพลาดนักศึกษาจะตองรีบดําเนินการแกไข
แลวสงบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 7 วัน 

7.3 นักศึกษาไมสามารถดําเนินการตามระยะเวลาในขอ 7.1 และ 7.2 ใหจายคาปรับวันละ 100 บาท  
และในกรณีที่ไมดํา เนินการตามระยะเวลาภายใน  45 วัน  ถือวาการสอบผานวิทยานิพนธ  เปนโมฆะ                    
ตองดําเนินการขอสอบใหม 

7.4 บัณฑิตวิทยาลัยจะสงใบรับรองวิทยานิพนธใหกับคณะภายใน 1 วัน หลังจากที่นักศึกษา               
สงวิทยานิพนธที่แกไขเรียบรอยแลวตามขอ 7.1 เพื่อใหคณบดีลงนาม 

7.5 นักศึกษาตองรับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามแลวไปดําเนินการเขาเลม
เย็บปกตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 4 เลม (โดย 1 ใน 4 เลมนี้เปนตนฉบับ 1 เลม สวนอีก 3 เลมเปน
สําเนา)  และสําเนาชนิดไมเขาปก จํานวน 1  เลม รวมเปน 5 เลม  พรอมแผนซีดีบันทึกขอมูลวิทยานิพนธตาม
มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย  จํานวน 1 แผน สงบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่คณบดีลงนาม
รับรอง 

7.6 นักศึกษาสงวิทยานิพนธตามขอ 7.5 แลว บัณฑิตวิทยาลัยแจงรายชื่อใหคณะเพื่อนําเสนอชื่อตอ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาการสําเร็จการศึกษา 

7.7 คณะแจงรายชื่อนักศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา 
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8. สรุปขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
พรอมกําหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ 

คณะมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

คณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

นักศึกษาจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธและเสนอขออนุมัติตอคณะ 
(กรณีดุษฎีบัณฑิต  ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติกอน) 

คณะตรวจสอบและอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ 

นักศึกษาดําเนินการทําวิทยานิพนธ โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา 

นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธโดยความเห็นชอบ 
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

นักศึกษาไดรับการประเมินความกาวหนา โดยไดจํานวนหนวยกิตที่ไดสัญลักษณ S ครบตาม 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ และตองสอบภายใน 45 วัน  

นักศึกษายื่นขอสอบโดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 20 วันกอนวันสอบ 
พรอมเสนอรางตนฉบับวิทยานิพนธจํานวนเทากับกรรมการสอบ 

(เคาโครงวิทยานิพนธไดรับการอนุมัติแลว ไมนอยกวา 60 วัน) 
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สรุปขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธแจงผลการสอบตอคณบดีคณะและนักศึกษา  ภายใน 3 วันทําการ 
นับถัดจากวันสอบ  และแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วัน 

สอบไมผาน สอบผานโดยมีเงื่อนไข 

ยื่นคํารองขอสอบใหม(คร้ังที่ 2)ภายใน  
15 วัน  โดยตองสอบภายใน 60 วัน     

หลังการสอบครั้งแรกไมผาน 

สอบผาน

*นักศึกษาแกไขปรับปรุงตามเงื่อนไขเสนอ
คณะกรรมการสอบใหความเห็นชอบภายใน 

45 วันนับจากวันสอบและสง วพ. ฉบับ
สมบูรณให บว. ภายใน 3 วันหลังจาก
คณะกรรมการสอบลงนามใหความ

เห็นชอบแลว 
พนสภาพ ไมผาน 

*สงวิทยานิพนธ 
ฉบับสมบูรณให 

บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 
 45 วันหลังสอบ 

*นักศึกษาไมสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณให
บัณฑิตวิทยาลัย ถือวาไมผานการสอบครั้งนั้น  

ใหยื่นคํารองขอสอบใหม 
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การสงวิทยานิพนธขั้นตอนการตรวจรูปแบบและสงเลม 
 

 
           

           
 
 
 
 
           
           
                       
                     
 
 
 
 
 
           
   
 
           
   
           
             
 
 
 
           
  
                      
*ใบรับ-สง วพ.    เปนเอกสารที่มีขอมูลสําคัญตางๆ และลายมือชื่อที่ใชเปนหลักฐานอางอิงซึ่งนักศึกษาตองนํามาทุกครั้งในการติดตอ 
                     รับ- สง วพ.  (กรณีมอบฉันทะใหแสดงใบมอบฉันทะพรอมสําเนาบัตร นศ. /ขรก. /ปชช. อยางใดอยางหนึ่งทั้งฝาย 
                      ผูมอบ-ผูรับมอบ) 

แจงรายชื่อคณะเมื่อ นศ. สงเลมเขาปก  เพื่อเสนอ
อนุมัติสําเร็จการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย 

กรอกแบบ บว.16, บว.28 (ถามีแกไข), บว.29, บว.37  
 สงพรอมวิทยานิพนธที่จุดบริการ One stop service  บว. 

ตรวจสอบแบบ บว. ตางๆ และใบรับรอง วพ.   

 ตรวจสอบรูปแบบการพิมพตาม บว.29  และบันทึกลงใน 
ระบบวิทยานิพนธที่  http://gs.kku.ac.th  

ไมมีแกไข 

 ออกหมายเลขสันปกสงหนวยวิทยานิพนธ 1 

ถูกตอง ไมถูกตอง  นศ. แกไข 

1) ลงทะเบียนรับในระบบวิทยานิพนธที่  http://gs.kku.ac.th    
2) ออก*ใบรับ-สง วพ.นัด นศ.ใหมาติดตามงานภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ บว.ไดรับ 
3) แยกใบรับรอง วพ. เสนอคณบดีคณะที่ นศ.สังกัดลงนาม (ลงนามแลวคณะสงกลับคืน บว.) 
 

- ติดตอรับ วพ. ที่หนวย วพ.1 เพื่อนําไปเขาปกเย็บเลม 
- สงเลมเขาปกภายใน 10 วันนับจากวันรับ 

เสนอคณบดี บว. ลงนามในใบรับรอง วพ. 

มีแกไข 
(นศ. รับ-สง วพ.. ที่  One Stop Service) 

หนวย วพ. 1 

นศ. 

นศ. 

หนวย วพ.  2 

หนวย วพ. 1 
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(ตัวอยาง) แบบรายงานความกาวหนารายวิชาดุษฎีนิพนธ 
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร 

ช่ือภาษาไทย…………………..……………………………………………………………………………………. 
...................................................................................................................................................................................... 
ช่ือภาษาอังกฤษ............................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
   ครั้งที่....................วันที่.................................................. 
ช่ือ-นามสกุลนักศึกษา.................................................................................................................................................. 
อาจารยที่ปรึกษา …………………………………………………………………………………………………… 
โครงรางผานความเห็นชอบ  เมื่อวันที่......................................................................................................................... 
วัตถุประสงคของการศึกษา.......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
รายงานผานความกาวหนาครั้งสุดทายเมื่อวันที่........................................................................................................... 
สรุปผลการศึกษาอยางยอ ๆ จนถึงปจจุบัน.................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
สรุปความคืบหนาของการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับครั้งหลังสุด................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
แนวโนมที่จะนําไปเสนอในการประชุมวิชาการ 
 - ระดับทองถิ่น  (    ) ได  (     ) ยังไมแนใจ  (    ) ไมได 
 - ระดับชาติ  (    ) ได  (     ) ยังไมแนใจ  (    ) ไมได 
 - ระดับนานาชาติ  (    ) ได  (     ) ยังไมแนใจ  (    ) ไมได 
จากผลงานที่ผานมา  ทานคิดวาแนวโนมที่จะตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไดหรือไม 
 (    ) ได  (     ) ยังไมแนใจ  (    ) ไมได 
สรุปปญหา และอุปสรรค (ถามี) ............................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
แผนงานที่จะดําเนินการตอไป.................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
     ลงช่ือ................................................................(นักศึกษา) 
     ลงช่ือ................................................................(อาจารยที่ปรึกษา) 
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ผลการประเมินรายงานความกาวหนารายวิชาดุษฎีนิพนธ 
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร 

เรื่อง 
ช่ือภาษาไทย…………………..……………………………………………………………………………………. 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
ช่ือภาษาอังกฤษ............................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
   ครั้งที่....................วันที่.................................................. 
ช่ือ-นามสกุลนักศึกษา.................................................................................................................................................. 
ความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาความกาวหนารายวิชาดุษฎีนิพนธ 
 (     )  มีความกาวหนา        (  S  = .........) 
 (     )  ไมมีความกาวหนา   ( S =  0 ) 
เกณฑการกําหนดคาคะแนน  S  ตามปริมาณงานที่ไดปฏิบัติจริงของนักศึกษาตั้งแต 1 หนวยกิตขึ้นไป  ดังนี้ 
 การนําเสนอโครงราง    ถือเปน  10 % ของปริมาณงานทั้งหมด 
 การทําการทดลองและการวิเคราะหผล   ถือเปน  50 % ของปริมาณงานทั้งหมด 
 การเขียนวิทยานิพนธ    ถือเปน  25 % ของปริมาณงานทั้งหมด 
 การตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  ถือเปน  10 % ของปริมาณงานทั้งหมด 
 การเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ   ถือเปน  5 % ของปริมาณงานทั้งหมด 
การพิจารณาปริมาณงานไมจําเปนตองเปนไปตามลําดับ  โดยพิจารณาเปนภาพรวมของงานที่ไดปฏิบัติจริง  ทั้งนี้  
ปริมาณงานโดยรวมของดุษฎีนิพนธตามแผนการศึกษา  ซึ่งมีจํานวนหนวยกิตโดยรวมไมเทากัน  จะมีปริมาณงาน
ตามประกาศของหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร (ฉบับที่ 51/2545) วาดวยเรื่องรายละเอียด
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาดุษฎีนิพนธ 
 
ขอเสนอและขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
   ลงช่ือ..........................................................กรรมการประเมินผลความกาวหนา 
            (...........................................................) 
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ใบแจงผลการประเมินรายงานความกาวหนารายวิชาดุษฎีนิพนธ 
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร 

 
เรียน   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 คณะกรรมการฯ  ไดดําเนินการเขารวมฟงการนําเสนอความกาวหนาดุษฎีนิพนธของ 
นางสาว/นาง/นาย...................................................................รหัสประจําตัว....................................... 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก  เมื่อวันที่...........................................เวลา..................................น.  เร่ือง  
ภาษาไทย............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
ภาษาอังกฤษ.............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
เรียบรอยแลว  จึงใครขอแจงผลการประเมิน  คือ 
 (    ) ผาน 
 (    ) ไมผาน  โดยมีเงื่อนไข  คือ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
  ลงชื่อ...............................................................อาจารยที่ปรึกษา 
             (........................................................) 
  ลงชื่อ...............................................................อาจารยที่ปรึกษารวม 
                                      (........................................................) 
  ลงชื่อ...............................................................อาจารยที่ปรึกษารวม 
                                      (........................................................) 
  ลงชื่อ...............................................................กรรมการ 
                                      (........................................................) 
  ลงชื่อ...............................................................กรรมการ 
                                      (........................................................) 


