คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์

บทที่ 1
ขั้นตอนการจัดทาวิทยานิพนธ์
วิทยานิ พนธ์ (Thesis) หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบตามระเบียบวิธีการวิจัย เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน หรือปัญหาที่ตั้งขึ้น และค้นพบข้อเสนอแนะ หรือ
แนวความคิดใหม่ที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว ซึ่งผู้ศึกษาต้องเรียบเรียงและนาเสนอผลงานอันเป็นส่วน
หนึ่งของการจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ทาวิทยานิพนธ์ (Thesis Option)
นักศึกษาจะทาวิทยานิพนธ์ได้ต้องลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์เพื่อสาขาวิชาจะได้ขอ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ต่อไป การลงทะเบียนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชาโดยมีขั้นตอนต่างๆ ในการดาเนินการ
ดังจะกล่าวต่อไป
1.1 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์มีเฉพาะในบางสาขาวิชา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยนักศึกษายื่น “คาร้องขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์” (วก.บ.
01/59) และ “แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์” (วก.บ.01.1/59) ตามระยะเวลาและเงื่อนไขของ
สาขาวิชา เพื่อรับการพิจารณาขั้นต้นจากคณะกรรมการที่สาขาวิชากาหนด
1.2 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรณีที่มีการดาเนินการตามหัวข้อ 1.1 แล้ว ให้นักศึกษาปรึกษากับทางสาขาวิชาเพื่อให้ทาง
สาขาวิชาดาเนินการขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ตามแบบ “ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์”
(วก.บ.02/59) พร้อมแนบเอกสาร “ประวัติย่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์” (วก.บ.02.1/59)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ อาจมีทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจานวน 1 คน
และในกรณีจาเป็นอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอีก 1 คน ก็ได้ โดยคุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา1
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โปรดดู ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 แล้วแต่กรณี และเมื่อกล่าวถึง “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” ในคู่มือวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ให้หมายความถึงประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2 ฉบับข้างต้นแล้วแต่กรณี
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กรณีที่ไม่มีการดาเนินการตามข้อ 1.1 ให้นักศึกษาปรึกษากับคณาจารย์เพื่อให้ได้หัวข้อใน
การทาวิทยานิพนธ์ จากนั้นนักศึกษาต้องยื่นเอกสารต่างๆ ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.1 เพิ่มเติมด้วย
1.3 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
เมื่อนักศึกษาขอรับคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไประยะหนึ่ง จนกระทั่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นสมควรให้นักศึกษาทาการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ ให้ดาเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.3.1 การยื่นคาร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นักศึกษายื่น “คาร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ” (วก.บ.03/59) พร้อมแนบ “แบบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์” (วก.บ.03.1/59) เสนอตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยสาขาวิชาเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ไปยังฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ
ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจ
เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็ นประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
และต้องเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ดูรายละเอียดการจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ในบทที่ 2)
1.3.2 การจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
สาขาวิชารับผิดชอบประสานงานจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1.3.3 การแจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือหัวหน้าสาขาวิชาแจ้งผลสอบให้นักศึกษา
ทราบ และ/หรือ ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ พร้อมสรุปตามแบบ “สรุปแบบ
รายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ” (วก.บ.04/59) และ “แบบพิจารณาผลการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์” (วก.บ.04.1/59)
ทั้งนี้การดาเนินการตามหัวข้อ 1.2 และหัวข้อ 1.3 อาจดาเนินการพร้อมกันได้
1.4 การทาวิทยานิพนธ์
นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง และจัดทาตามโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ
นักศึกษาอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ภาษาใดภาษาหนึ่ง
ตามที่กาหนดไว้ในหลั กสู ต ร แต่ต้องมีบทคัดย่ อวิทยานิ พนธ์ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ โดย
นักศึกษาต้องพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
กรณีนั กศึกษาไม่ส ามารถจัดทาวิทยานิพนธ์ให้ แล้ ว เสร็จในภาคการศึกษาที่ล งทะเบียน
นั กศึกษาต้องลงทะเบี ย นวิทยานิ พนธ์ต่ อเนื่ อง [Thesis (Continue)] ในภาคการศึกษาถัด ไปตาม
ขั้นตอนการลงทะเบียนปกติทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ หากนักศึกษาประสงค์จะสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ และสาเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ต่อเนื่องในภาคฤดู
ร้อนด้วย
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1.5 การเสนอวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
มหาวิทยาลัยกาหนดขั้นตอนการเสนอวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันในขั้นสุดท้าย ดังนี้
1.5.1 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว และมี ค วามประสงค์ ข อเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบป้องกัน ต้องยื่นคาร้องตามแบบ “คาร้องขอเสนอและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์”
(วก.บ.05/59) ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด พร้อมชาระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ นักศึกษาต้อง
ยื่ น แบบ “รายงานตรวจสอบข้ อ มู ล การศึ ก ษาภาคการศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ยนวิท ยานิ พ นธ์ห รื อ สอบ
ประมวลความรู้ข้อเขียน ระดับปริญญาโท” (มพย 0221/5/1/50) เมื่อขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
หากนักศึกษาไม่ดาเนินการยื่นแบบดังกล่าว จะไม่สามารถดาเนินการสาเร็จการศึกษาได้
1.5.2 เมื่อสาขาวิชา และคณะวิชาเห็ นชอบให้นักศึกษาเสนอวิทยานิพนธ์และสอบป้ องกัน
สาขาวิชาเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตามแบบ “ขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ ” (วก.บ.06/59) ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยอาจารย์ ประจา และผู้ ท รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันต้องมี คุณสมบัติเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยทั่วไปแล้วต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีป ระสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
ในการนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น
กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์
ด้วยทุกครั้ง
1.5.3 นักศึกษาต้องส่ง ร่างรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวน 3 ชุดหรือจานวน
เท่ากับคณะกรรมการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ให้กับทางสาขาวิชาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
ป้ องกัน เพื่อน ารายงานวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่ งให้ คณะกรรมการสอบป้ องกัน วิทยานิ พ นธ์ ที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และกาหนดวันเวลาสอบ
1.5.4 มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาหรับกาหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้ทางสาขาวิชา และคณะวิชาเป็นผู้กาหนดวัน
เวลาในการสอบ โดยต้องไม่เกินวันเวลาที่กาหนดไว้ตามปฏิทิน การศึกษาของทางมหาวิทยาลัย 2 ทั้งนี้
นักศึกษาควรวางแผนการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ให้สอดคล้องกับวันเวลาที่กาหนดตาม
ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
1.5.5 คณะวิชาและสาขาวิชา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการประสานงานและอานวย
ความสะดวกในการจัดสอบวิทยานิพนธ์
1.5.6 เมื่อคณะกรรมการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ดาเนินการสอบแล้ว ให้รายงานผลการ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามแบบ “สรุปแบบรายงานผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์” (วก.บ.07/59)
และ “แบบพิจารณาผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์” (วก.บ.07.1/59) ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวัน
สอบวิทยานิพนธ์
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ในกรณีที่คณะกรรมการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์มีความเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ให้บันทึกหัวข้อที่เปลี่ยนแปลงตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ใน วก.บ.
07/59 หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรือหัวหน้าสาขาวิชาทาหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ แนบพร้อม วก.บ.07/59
1.5.7 การวัดผลวิทยานิพนธ์ให้ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP
EP หมายถึง วิทยานิพนธ์มีคุณภาพดีมาก (Excellent Pass)
P หมายถึง ผ่าน (Pass)
NP หมายถึง ไม่ผ่าน (No Pass)
1.5.8 กรณีการนาเสนอผลงานและสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ไม่แล้วเสร็จ นักศึกษาจะถูก
วัดผลวิทยานิพนธ์ด้วยอักษร IP [(Grading in Progress (กาลังอยู่ในระหว่างการวัดผล)] และนักศึกษา
ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง [Thesis (Continue)] ในภาคการศึกษาถัดไปตามขั้นตอนการ
ลงทะเบียนปกติทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน แต่ถ้านักศึกษาประสงค์จะนาเสนอผลงานและ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ รวมทั้งได้นาผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ตามที่กาหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ต่อเนื่องในภาคฤดูร้อนด้วย
กรณีทนี่ ักศึกษาไม่สามารถส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในภาคการศึกษาที่ยื่นคาร้อง
ขอเสนอวิทยานิพนธ์และสอบป้องกัน หรือผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ยังไม่ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ตามที่กาหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะถูกวัดผลวิทยานิพนธ์ด้วยอักษร IP [(Grading in Progress
(กาลังอยู่ในระหว่างการวัดผล)] และนักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพในภาคการศึกษาถัดไป
1.5.9 กรณี ที่สอบป้ อ งกั น วิทยานิ พนธ์ ไม่ผ่ าน เมื่อนักศึกษาประสงค์ จ ะขอสอบป้ อ งกั น
วิทยานิพนธ์ครั้งใหม่ ต้องยื่นคาร้องตามแบบ “คาร้องขอเสนอและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์” (วก.บ.
05/59) พร้อมชาระค่าธรรมเนียมสอบครั้งใหม่อีกครั้ง
1.5.10 กรณีที่นั กศึกษามีความจาเป็นต้องขอยกเลิ กการสอบ ให้ ยื่นคาร้องทั่ว ไปผ่ าน
สาขาวิชา เพื่อขอยกเลิกการสอบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ โดยไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมการ
สอบ
1.5.11 นักศึกษาที่ไม่สามารถสอบในวันและเวลาที่กาหนด และไม่ดาเนินการยื่นคาร้องขอ
ยกเลิกการสอบก่อนวันสอบ 2 สัปดาห์ ถือว่านักศึกษาไม่ผ่านการสอบในครั้งนั้น
1.6 การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
นักศึกษาต้องดาเนินการให้วิทยานิพนธ์ของตนเองได้รับการเผยแพร่โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตามที่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กาหนด ดังต่อไปนี้
หากไม่ดาเนินการ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิสาเร็จการศึกษา3
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สาหรับหลักสูตรที่เปิดดาเนินการก่อนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ไม่อยู่ภายใต้การบังคับตามข้อนี้
4

คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์

1.6.1 กรณี ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
(1) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ อย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
(2) น าเสนอผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceedings)
1.6.2 กรณี ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
(1) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือ
(2) นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
เมื่อได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ตามข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ให้นักศึกษาส่ง “แบบรายงานการ
เผยแพร่ วิทยานิ พนธ์ ” (วก.บ.08/59) พร้อมหลั กฐานที่เกี่ยวข้องต่อฝ่ ายวิช าการ เพื่อยืนยันการ
เผยแพร่ดังกล่าว
1.7 การส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
1.7.1 เมื่ อ สอบผ่ า นการสอบป้อ งกั น วิท ยานิพ นธ์ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งด าเนิ น การแก้ ไ ขตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และจัดทารายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยไม่ต้องเข้ารูปเล่มส่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เพื่ อตรวจสอบ
ความถูกต้องด้านเนื้อหา
1.7.2 ภายหลั ง การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งด้ า นเนื้ อ หาตามข้ อ 1.7.1 นั ก ศึ ก ษาต้ อ ง
ด าเนิ น การท ารายงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามรู ป แบบที่ ท างมหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดไว้ และ ยื่ น รายงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์โดยไม่ต้องเข้ารูปเล่ม พร้อมกับแบบ “คาร้องขอตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ”
(วก.บ.08.1/59) ที่ฝ่ายวิชาการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามปฏิทินการศึกษาของแต่ล ะภาค
การศึกษา เพื่อตรวจรู ป แบบการจัดพิมพ์รายงานวิทยานิพนธ์ และหากมีคาแนะนาให้ แก้ไ ขตาม
รูปแบบการจัดพิมพ์ นักศึกษาต้องแก้ไขภายใต้การตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
นารายงานกลับมาตรวจรูปแบบอีกจนกว่าการจัดพิมพ์รายงานจะถูกต้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
1.7.3 นักศึกษาต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้ารูปเล่มเรียบร้อย จานวน 4 เล่ม
และวิทยานิพนธ์บันทึก เป็น CD-ROM ในรูปแบบ PDF File ที่มีข้อความตรงกับรายงานวิทยานิพนธ์
ทุกประการ จ านวน 4 แผ่ น ให้ แก่มหาวิทยาลั ย (รายละเอียดการบันทึกข้อมูล ในแผ่ น CD-ROM
ปรากฏในบทที่ 5)
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พร้อมกันนี้ ให้แนบแบบคาร้องต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) แบบ “คาร้องขอส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์” (วก.บ.09/59)
(2) แบบ “หนั งสื อยิ น ยอมมอบลิ ขสิ ทธิ์วิ ทยานิ พนธ์ ให้ แ ก่ มหาวิ ทยาลั ย พายั พ ” (วก.บ.
09.1/59) เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยสามารถเผยแพร่งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ และ
(3) แบบ “หนังสือรับรองการทาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ” (วก.บ.09.2/59)
เอกสารทั้งหมดตามข้อนี้ ให้นักศึกษานาส่งไม่เกินวันที่กาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของแต่
ละภาคการศึ ก ษา หากน าส่ ง ไม่ ทั น ตามก าหนดดั ง กล่ า ว จะไม่ ส ามารถส าเร็ จ การศึ ก ษาในภาค
การศึกษานั้นได้ และนักศึกษาต้องดาเนินการรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป เพื่อขอ
สาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว
1.7.4 เมื่อนักศึกษาส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว ให้สาขาวิชาประสานงานกับ
สานักทะเบียนและการรับนักศึกษา เพื่อขอแก้อักษรระดับคะแนนในรายวิชาวิทยานิพนธ์จาก IP เป็น
P หรือ EP แล้วแต่กรณี และทางมหาวิทยาลัยจะดาเนินการตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา เพื่อเสนอ
ชื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป
1.8 การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก การทาวิทยานิพนธ์ จะสาเร็จการศึกษาได้ เมื่อผ่านเงื่อนไข
ต่างๆ ครบถ้วน ดังนี้
1.8.1 ศึกษารายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ และมีผล
การเรียนได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00
1.8.2 สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี)
1.8.3 สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้กับทาง
มหาวิทยาลัย
1.8.4 สาหรับหลักสูตรที่เปิดดาเนินการภายหลั งมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งด าเนิ น การให้ ผ ลงาน
วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
หากผลงานยั งไม่ได้ตี พิม พ์ แต่ได้รับการยอมรับเป็นลายลั ก ษณ์ อั กษรจากผู้ ดาเนิ น การ
จัดพิมพ์ ให้ถือว่าผ่านเงื่อนไขข้อนี้
1.8.5 สาหรับหลักสูตรที่เปิดดาเนินการภายหลั งมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งด าเนิ น การให้ ผ ลงาน
วิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่ อง หลั กเกณฑ์การพิจ ารณาวารสารทางวิช าการส าหรับ การเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการ หรือ
นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
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หากผลงานยั งไม่ได้ตี พิม พ์ แต่ได้รับการยอมรับเป็นลายลั ก ษณ์ อั กษรจากผู้ ดาเนิ น การ
จัดพิมพ์ ให้ถือว่าผ่านเงื่อนไขข้อนี้ แต่ไม่รวมถึงกรณีการนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
1.8.5 ไม่มีพันธะหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
1.8.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
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