
บณัฑิตวทิยาลยัลงทะเบียนรับค าร้องจากคณะวชิา 

หากส่งชา้การท าค  าสั่ง หนงัสือถึงบุคคลภายนอกล่าชา้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการเกีย่วกบัวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ ทางออนไลน์ 

 

            1. การสอบพจิารณาหัวข้อและโครงการวทิยานิพนธ์   
            2. การอนุมัติหัวข้อฯและแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 
            3. การสอบวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 

 

                       1. การสอบพจิารณาหัวข้อและโครงการวทิยานิพนธ์ 
 

             
 

 
 

 

 

                                                                                                                                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   ทั้งนีค้ณะกรรมการพจิารณาหัวข้อและโครงการวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระจะต้องมคุีณวุฒิ คุณสมบัต ิและผลงาน 

ทางวชิาการตามหลกัเกณฑ์เดยีวกนักบัคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระ  

นกัศึกษาปร้ินค าร้องขอสอบพจิารณาหวัขอ้ฯเสนอต่อภาควชิาฯ และคณะวชิา ใหค้วาม

เห็นชอบ และเสนอต่อบณัฑิตวทิยาลยั ก่อนวนัสอบ 15 วนัท าการ 

 คุณสมบติัไม่

เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบั 

นกัศึกษากรอกค าร้องขอสอบพิจารณาหวัขอ้ฯ  ทางออนไลน์ในระบบ reg.su.ac.th (ระบบลงทะเบียน) ก าหนดคณะกรรมการฯ ป.โท 

ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน, ป.เอกไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ตามค าแนะน าของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/ผูท่ี้คณบดีคณะวชิามอบหมาย 

(ควรด าเนินการภายในภาคการศึกษาท่ี 3) 

จดัท าหนงัสือเชิญ และขออนุมติัตน้สงักดั  (เฉพาะกรรมการภายนอก) จดัท าค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหวัขอ้วิทยานิพนธ์ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งและเสนอคณบดี 

งานธุรการออกเลขท่ีค  าสัง่ และเลขท่ีหนงัสือ พร้อมจดัท าส าเนา 

ส าเนาค าสั่งส่งให้คณะวิชา ภาควิชา กรรมการ และการเงิน จดัเก็บค าสัง่พิจารณาหวัขอ้ฯ และส าเนาแนบตน้เร่ือง 

คณบดีพิจารณาลงนาม 

ตรวจสอบคุณวฒิุ คุณสมบติั และผลงานทางวชิาการกรรมการ 

กรณีบุคคลภายนอกตอ้งแนบรายละเอียดประวติัและผลงานฯ 
30 นาท ี

15 นาท ี 15 นาท ี

1-2 วนั 

20 นาท ี

2-3 วนั 

20 นาท ี



 

         2. การขออนุมัติหัวข้อฯและแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 
ป.โท จะต้อง ไม่เกนิ 3 ปีการศึกษา, ป.เอก ไม่เกิน 3/5 ปีการศึกษาแล้วแต่กรณเีข้าศึกษา มิฉะน้ันจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

 
             

 

 

 

                                                                              การอนุมติัหวัขอ้ไม่ทนัก าหนดเวลาตามปฏิทินการศึกษา 

 

 

                                  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

นกัศึกษากรอกค าร้องขออนุมติัหวัขอ้ฯ ทางออนไลน์ในระบบ reg.su.ac.th (ระบบลงทะเบียน) 

 แต่งตั้งอ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่เกิน 3 คน การคน้ควา้อิสระ จ านวน 1 คน ตามค าแนะน าของอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรหรือผูท่ี้คณบดีคณะวิชามอบหมาย 

 

ตรวจสอบคุณสมบติันกัศึกษา การสอบโครงการฯ ระยะเวลา  

และคุณวฒิุ คุณสมบติั ผลงานทางวิชาการ ของคณะกรรมการ และภาระงานของ อ.ท่ีปรึกษา 

กรณีบุคคลภายนอกตอ้งแนบรายละเอียดประวติัและผลงานฯ 

บณัฑิตวิทยาลยัลงทะเบียนรับค าร้องจากคณะวิชา 

คุณสมบติัไม่

เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบั  

 

 

จดัท าประกาศอนุมติัหวัขอ้และแต่งตั้ง อ.ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ 

จดัท าหนงัสือเชิญ อ.ท่ีปรึกษาร่วมท่ีเป็น

อาจารยภ์ายนอก 

ตรวจสอบความถกูตอ้งและเสนอคณบดี 

งานธุรการออกเลขท่ีค าสัง่ และเลขท่ีหนงัสือ พร้อมจดัท าส าเนา 

จดัเก็บประกาศและส าเนาแนบตน้เร่ือง 

คณบดีพิจารณาลงนาม 

ส าเนาค าสัง่จดัส่งใหค้ณะวชิา ภาควชิา และอ.ท่ีปรึกษา 

นกัศึกษาปร้ินค าร้องขออนุมติัหวัขอ้ฯเสนอต่อประธานพิจารณาหวัขอ้ฯ ภาควิชาฯ และคณะวิชา  

ใหค้วามเห็นชอบเสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยั 

นักศึกษาได้รับอนุมตัหัิวข้อฯ แล้วต้องลงทะเบียนวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ ตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 

30 นาท ี

15 นาท ี
15 นาท ี

2-3 วนั 

0

20 นาท ี 20 นาท ี

1-2 วนั 

15 นาท ี



 

 

          หมายเหตุ    

          อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ แบ่งออก 2 ประเภท 

     1. อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกั  
     ตอ้งเป็นอ.ประจ าหลกัสูตร + มีวฒิุ ป.เอก/เทียบเท่า  หรือขั้นต ่าป.โท/เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง รศ. +  
     ผลงานฯอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั อยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 
     2. อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) 
     ตอ้งมีวฒิุ+ผลงานฯเช่นเดียวกบัอ.ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั   
     หากเป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอกตอ้งมีวฒิุป.เอก/เทียบเท่า + มีผลงานฯท่ีตีพิมพร์ะดบัชาติ 10 เร่ือง  
     ในระดบั ป.โท /ระดบันานาชาติ 5 เร่ือง ในระดบัป.เอก 
                 กรณีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีไม่มีวฒิุ+ผลงานฯ ตามท่ีก าหนดขา้งตน้ ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกจะตอ้งเป็น 
     ผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง/สูงมากเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์  
    โดยผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยัพิจารณา 
 
          ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ 

     อ.ประจ าหลกัสูตร 1 คน ใหเ้ป็นอ.ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัของนกัศึกษาป.โทและป.เอก ดงัน้ี 

     1. มีวฒิุป.เอก/เทียบเท่า + ผลงาน  =  ไม่เกิน   5   คน 

     2. มีวฒิุป.เอก/เทียบเท่า ท่ีมีต าแหน่ง ผศ. ขั้นไป หรือ มีวฒิุป.โท/เทียบเท่า ท่ีมีต าแหน่ง รศ. ข้ึนไป +  

      ผลงาน = 10 คน 

     3. มีวฒิุป.เอก/เทียบเท่า ท่ีมีต าแหน่ง ศ.  = ไม่เกิน  15 คน โดยตอ้งเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณา   

                  หากมีความจ าเป็นดูแลมากกวา่ 15 คน ตอ้งขอความเห็นชอบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      4. เป็น อ.ท่ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ  =  15 คน 

      *****  หากเป็นอ.ท่ีปรึกษาทั้งวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ ใหคิ้ดสัดส่วน  จ  านวนวทิยานิพนธ์ 1 คน เทียบกบั 

      การคน้ควา้อิสระ 3 คน แต่ทั้งน้ีรวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 

 

 

 

 



 

                                          3. การเสนอสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระ 
                  1. เรียนรายวชิาครบถว้นตามหลกัสูตร 

                  2. สอบผา่นการสอบประมวลความรู้/วดัคุณสมบติั 

                  3. สอบผา่นภาษาต่างประเทศ 

                  4. ไดรั้บความเห็นชอบอ.ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/อ.ท่ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 

                  5. ไม่มีหน้ีสินคา้งช าระ 

 

 

 

 

                                                                                                   หากส่งชา้การท าค าส่ัง หนงัสือถึงบุคคลภายนอกล่าชา้ส่งผลต่อการเงิน                                 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัศึกษาปร้ินค าร้องขอสอบฯ  เสนอต่ออ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั /อ.ท่ีปรึกษาการคน้คา้อิสระ  ภาควิชาฯ และ

คณะวิชาใหค้วามเห็นชอบ  และเสนอบณัฑิตวิทยาลยั ก่อนวนัสอบ 15 วนัท าการ 

นกัศึกษากรอกค าร้องขอสอบฯ ทางออนไลนใ์นระบบ reg.su.ac.th (ระบบลงทะเบียน)  แต่งตั้งกรรมการสอบ ป.เอก 

ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน / ป.โท ไม่นอ้ยกวา่ 3 แต่ไม่เกิน 5 คน ตามค าแนะของอ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ 

และอ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/ผูท่ี้คณบดีคณะวิชามอบหมาย   

บณัฑิตวิทยาลยัลงทะเบียนรับค าร้องจากคณะ

ตรวจสอบ คุณสมบติันกัศึกษา ระยะเวลา ภาระหน้ีสิน  เง่ือนไขของหลกัสูตร  และคุณวฒิุ คุณสมบติั 

ผลงานทางวิชาการ ของคณะกรรมการ กรณีบุคคลภายนอกตอ้งแนบรายละเอียดประวติัและผลงานฯ 

 

จดัท าค าสัง่แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ 

และแบบประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ 

จดัท าหนงัสือเชิญ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการ

คน้ควา้อิสระ บุคคลภายนอกและขออนุญาตตน้สังกดั 

ตรวจสอบความถูกตอ้งและเสนอคณบดี 

งานธุรการออกเลขท่ีค าสัง่ และหนงัสือเชิญ พร้อมจดัท าส าเนาค าสัง่และหนงัสือเชิญ 

ส าเนาค าสัง่ส่งใหค้ณะวิชา ภาควิชา กรรมการ และการเงิน จดัเกบ็ค าสัง่และ ส าเนาแนบตน้เร่ือง  

คณบดีพจิารณาลงนาม 

30 นาท ี

1-2 วนั 2-3 วนั 

20 นาท ี20 นาท ี

15 นาท ี
15 นาท ี 15 นาท ี

คุณสมบติัไม่

เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบั  

 

นศ.ตอ้งส่ง บฑ.4,เอกสารน าเสนอ,เอกสารน าส่ง  ภายใน 45 วนัหลงัสอบ 



 
 
     หมายเหตุ       
     ป.โท    คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกนิ 5 คน หรือการค้นคว้าอสิระ จ านวน 3 คน      

           ทั้งนี ้อ.ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ จะเป็นประธานคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระมิได ้

           ประกอบด้วย  

            1. อ.ประจ าหลกัสูตร 

            2. อ.ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ หรือ การคน้ควา้อิสระ 

            3. ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั        

     ป.เอก   คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย    
             1. ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยั 
             2. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
             3. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
             ทั้งนี ้ใหผู้ท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัเป็นประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
 
     คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระ  

     จะตอ้งมีคุณวฒิุ คุณสมบติั และผลงานทางวชิาการตาม เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 

1. กรณีอ.ประจ าหลกัสูตร ตอ้งมีวฒิุ ป.เอก/เทียบเท่า หรือขั้นต ่าป.โท/เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง รศ. + ผลงาน 

      อยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นงานวิจยั 
2. กรณีผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ตอ้งมีวฒิุป.เอก/เทียบเท่า + ในระดบัป.โท ผลงานท่ีตีพิมพใ์นวารสาร  ระดบัชาติ / 

     ในระดบัป.เอก ผลงานท่ีตีพิมพใ์นระดบันานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ ป.โท    
     ไม่นอ้ยกวา่ 10 เร่ือง / ป.เอก ไม่นอ้ยกวา่ 5 เร่ือง 
  กรณี ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ไม่มีวฒิุและผลงาน จะตอ้งเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณา โดยในระดบั ป.โท จะตอ้ง 
      เป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง หรือในระดบั ป.เอก จะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญและ 
      ประสบการณ์สูงมาก เป็นท่ียอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหา และผลกระทบ 

ปัญหา ผลกระทบ หมายเหตุ 

1. การส่งแบบค าร้องไม่เป็นไปตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

1. การตรวจสอบคุณวฒิุ คุณสมบติั และ
ผลงานของอาจารย ์
2. การจดัท าค าสั่ง 
3. การออกหนงัสือเชิญ,ขออนุญาตตน้
สังกดั และส่งใหผู้ท้รงภายนอก 
4. การแจง้ส าเนาค าสั่งใหค้ณะวชิาและ
ภาควชิา 5. ทางดา้นการเงิน  

1.ขาดความละเอียดรอบครอบ             

2.ค าสั่งออกไม่ทนัวนัและเวลา

สอบ                  

3.หนงัสือไม่ถึงกรรมการสอบและ

ตน้สังกดั         

4. คณะวชิาและภาควชิาไม่ไดรั้บ

ค าสั่ง                

5. ออกใบส าคญัรับเงินไม่ทนั 

2.คุณวฒิุ คุณสมบติั และผลงานทาง
วชิาการ ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานระดบับณัฑิตศึกษา และ
ขอ้บงัคบัฯระดบับณัฑิตศึกษา 

1. มาตรฐานการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา 
2. ส่งเร่ืองคืนคณะวชิา 
3. เสนอแต่งตั้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 
4. การด าเนินงานตามปฏิทินการศึกษา 

1. คุณภาพการศึกษา                 

2. เกิดความล่าชา้              

3. ใชร้ะยะนานมาก                 

4. ไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 

3. ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา 

1. การอนุมติัหวัขอ้ฯ และแต่งตั้ง อ.ท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ 
2. การลงทะเบียนวทิยานิพนธ์/การ
คน้ควา้อิสระ 
3. ระยะเวลาการไดรั้บอนุมติัหวัขอ้ฯ 

1. อนุมติัหวัขอ้ฯ ไม่ได ้                                                  

2. นกัศึกษาลงทะเบียนไม่ได ้           

3.นกัศึกษาอาจพน้สภาพการเป็น

นกัศึกษาได ้

4.กรณี ยกเลิก หรือ เปล่ียนแปลงค า
ร้องในระยะเวลาเร่งด่วน 

1. การจดัท าค าสั่ง/ ประกาศ  
2. การออกเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การสอบ 

1. ไม่ทนัเวลา                       

2. ไม่สามารถแกไ้ขไดท้นัเวลา 

5.นกัศึกษาไม่ทราบขั้นตอนการจดัท า
วทิยานิพนธ์ 

1. การยืน่ค  าร้องขา้มขั้นตอน                    
2. ส่งเร่ืองคืน                                    
3. การจดัท าค าสั่งสอบต่าง ๆ 

1. ตอ้งแนะน าแก่นกัศึกษา                      

2. ไม่มีความพึงพอใจใน 

การใหบ้ริการ     

3. เกิดความล่าชา้  

6.คุณสมบติัของนกัศึกษาไม่เป็นไป
ตามขอ้บงัคบัฯ ระดบับณัฑิตศึกษา 
เช่น ผลการศึกษา มีหน้ีคา้งช าระ ฯลฯ 

1. การจดัค าสั่งสอบต่าง ๆ  1. ไม่สามารถด าเนินการได ้

 


