ขั้นตอนการดาเนินการเกีย่ วกับวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ ทางออนไลน์
1. การสอบพิจารณาหัวข้ อและโครงการวิทยานิพนธ์
2. การอนุมัติหัวข้ อฯและแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ
3. การสอบวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้าอิสระ
1. การสอบพิจารณาหัวข้ อและโครงการวิทยานิพนธ์
นักศึกษากรอกคาร้องขอสอบพิจารณาหัวข้อฯ ทางออนไลน์ในระบบ reg.su.ac.th (ระบบลงทะเบียน) กาหนดคณะกรรมการฯ ป.โท
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน, ป.เอกไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ตามคาแนะนาของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร/ผูท้ ี่คณบดีคณะวิชามอบหมาย

(ควรดาเนินการภายในภาคการศึกษาที่ 3)
นักศึกษาปริ้ นคาร้องขอสอบพิจารณาหัวข้อฯเสนอต่อภาควิชาฯ และคณะวิชา ให้ความ
เห็นชอบ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันสอบ 15 วันทาการ
หากส่งช้าการทาคาสั่ง หนังสื อถึงบุคคลภายนอกล่าช้า

คุณสมบัติไม่

บัณฑิตวิทยาลัยลงทะเบียนรับคาร้องจากคณะวิชา

เป็ นไปตาม
ข้อบังคับ

30 นาที

ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการกรรมการ
กรณี บุคคลภายนอกต้องแนบรายละเอียดประวัติและผลงานฯ

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิ พนธ์

จัดทาหนังสื อเชิ ญ และขออนุมตั ิตน้ สังกัด (เฉพาะกรรมการภายนอก)

ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอคณบดี

15 นาที

คณบดีพิจารณาลงนาม

20 นาที

15 นาที
2-3 วัน

งานธุรการออกเลขที่คาสัง่ และเลขที่หนังสื อ พร้อมจัดทาสาเนา

สาเนาคาสั่งส่ งให้คณะวิชา ภาควิชา กรรมการ และการเงิน

1-2 วัน

จัดเก็บคาสัง่ พิจารณาหัวข้อฯ และสาเนาแนบต้นเรื่ อง

20 นาที

หมายเหตุ ทั้งนีค้ ณะกรรมการพิจารณาหัวข้ อและโครงการวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระจะต้ องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงาน
ทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ เดียวกันกับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้ าอิสระ

2. การขออนุมัติหัวข้ อฯและแต่ งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้าอิสระ
ป.โท จะต้ อง ไม่ เกิน 3 ปี การศึกษา, ป.เอก ไม่ เกิน 3/5 ปี การศึกษาแล้วแต่ กรณีเข้ าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษากรอกคาร้องขออนุมตั ิหวั ข้อฯ ทางออนไลน์ในระบบ reg.su.ac.th (ระบบลงทะเบียน)
แต่งตั้งอ.ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ จานวนไม่เกิน 3 คน การค้นคว้าอิสระ จานวน 1 คน ตามคาแนะนาของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรหรื อผูท้ ี่คณบดีคณะวิชามอบหมาย
นักศึกษาปริ้ นคาร้องขออนุมตั ิหวั ข้อฯเสนอต่อประธานพิจารณาหัวข้อฯ ภาควิชาฯ และคณะวิชา

ให้ความเห็นชอบเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
คุณสมบัติไม่

การอนุมตั ิหวั ข้อไม่ทนั กาหนดเวลาตามปฏิทินการศึกษา

30 นาที

เป็ นไปตาม

บัณฑิตวิทยาลัยลงทะเบียนรับคาร้องจากคณะวิชา

ข้อบังคับ

ตรวจสอบคุณสมบัตินกั ศึกษา การสอบโครงการฯ ระยะเวลา
15 นาที

และคุณวุฒิ คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของคณะกรรมการ และภาระงานของ อ.ที่ปรึ กษา
กรณี บุคคลภายนอกต้องแนบรายละเอียดประวัติและผลงานฯ

15 นาที

จัดทาประกาศอนุมตั ิหวั ข้อและแต่งตั้ง อ.ที่

จัดทาหนังสื อเชิญ อ.ที่ปรึ กษาร่ วมที่เป็ น

ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

อาจารย์ภายนอก
15 นาที

ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอคณบดี
2-3 วัน

คณบดีพิจารณาลงนาม

0
งานธุรการออกเลขที่คาสัง่ และเลขที่หนังสื อ พร้อมจัดทาสาเนา
20 นาที
สาเนาคาสัง่ จัดส่งให้คณะวิชา ภาควิชา และอ.ที่ปรึ กษา

1-2 วัน
20 นาที

จัดเก็บประกาศและสาเนาแนบต้นเรื่ อง

นักศึกษาได้ รับอนุมตั หิ ัวข้ อฯ แล้ วต้ องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ ตามกาหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา

หมายเหตุ
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้าอิสระ แบ่ งออก 2 ประเภท
1. อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
ต้องเป็ นอ.ประจาหลักสู ตร + มีวฒ
ุ ิ ป.เอก/เทียบเท่า หรื อขั้นต่าป.โท/เทียบเท่าที่มีตาแหน่ง รศ. +
ผลงานฯอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
2. อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม (ถ้ามี)
ต้องมีวฒ
ุ ิ+ผลงานฯเช่นเดียวกับอ.ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
หากเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกต้องมีวฒ
ุ ิป.เอก/เทียบเท่า + มีผลงานฯที่ตีพิมพ์ระดับชาติ 10 เรื่ อง
ในระดับ ป.โท /ระดับนานาชาติ 5 เรื่ อง ในระดับป.เอก
กรณี ผทู้ รงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีวฒ
ุ ิ+ผลงานฯ ตามที่กาหนดข้างต้น ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็ น
ผูม้ ีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง/สู งมากเป็ นที่ยอมรับ ซึ่ งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้าอิสระ
อ.ประจาหลักสู ตร 1 คน ให้เป็ นอ.ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาป.โทและป.เอก ดังนี้
1. มีวฒ
ุ ิป.เอก/เทียบเท่า + ผลงาน = ไม่เกิน 5 คน
2. มีวฒ
ุ ิป.เอก/เทียบเท่า ที่มีตาแหน่ง ผศ. ขั้นไป หรื อ มีวฒ
ุ ิป.โท/เทียบเท่า ที่มีตาแหน่ง รศ. ขึ้นไป +
ผลงาน = 10 คน
3. มีวฒ
ุ ิป.เอก/เทียบเท่า ที่มีตาแหน่ง ศ. = ไม่เกิน 15 คน โดยต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
หากมีความจาเป็ นดูแลมากกว่า 15 คน ต้องขอความเห็นชอบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. เป็ น อ.ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ = 15 คน
***** หากเป็ นอ.ที่ปรึ กษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่ วน จานวนวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบกับ
การค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ท้ งั นี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา

3. การเสนอสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้าอิสระ
1. เรี ยนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสู ตร
2. สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้/วัดคุณสมบัติ
3. สอบผ่านภาษาต่างประเทศ
4. ได้รับความเห็นชอบอ.ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก/อ.ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ
5. ไม่มีหนี้สินค้างชาระ
นักศึกษากรอกคาร้องขอสอบฯ ทางออนไลน์ในระบบ reg.su.ac.th (ระบบลงทะเบียน) แต่งตั้งกรรมการสอบ ป.เอก

ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน / ป.โท ไม่นอ้ ยกว่า 3 แต่ไม่เกิน 5 คน ตามคาแนะของอ.ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
และอ.ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร/ผูท้ ี่คณบดีคณะวิชามอบหมาย
นักศึกษาปริ้ นคาร้องขอสอบฯ เสนอต่ออ.ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก /อ.ที่ปรึ กษาการค้นค้าอิสระ ภาควิชาฯ และ
คณะวิชาให้ความเห็นชอบ และเสนอบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันสอบ 15 วันทาการ
หากส่ งช้าการทาคาสั่ง หนังสื อถึงบุคคลภายนอกล่าช้าส่ งผลต่อการเงิน

30 นาที

บัณฑิตวิทยาลัยลงทะเบียนรับคาร้องจากคณะ
คุณสมบัติไม่

ตรวจสอบ คุณสมบัตินกั ศึกษา ระยะเวลา ภาระหนี้สิน เงื่อนไขของหลักสู ตร และคุณวุฒิ คุณสมบัติ

เป็ นไปตาม

ผลงานทางวิชาการ ของคณะกรรมการ กรณี บุคคลภายนอกต้องแนบรายละเอียดประวัติและผลงานฯ

ข้อบังคับ

จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

จัดทาหนังสื อเชิญ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการ

และแบบประเมินผลวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ

ค้นคว้าอิสระ บุคคลภายนอกและขออนุญาตต้นสังกัด

ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอคณบดี

15 นาที
1-2 วัน

คณบดีพจิ ารณาลงนาม

15 นาที

15 นาที
2-3 วัน

งานธุรการออกเลขที่คาสัง่ และหนังสื อเชิญ พร้อมจัดทาสาเนาคาสัง่ และหนังสื อเชิญ

สาเนาคาสัง่ ส่ งให้คณะวิชา ภาควิชา กรรมการ และการเงิน
20 นาที

จัดเก็บคาสัง่ และ สาเนาแนบต้นเรื่ อง

นศ.ต้องส่ ง บฑ.4,เอกสารนาเสนอ,เอกสารนาส่ ง ภายใน 45 วันหลังสอบ

20 นาที

หมายเหตุ
ป.โท คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่า 3 คน แต่ ไม่ เกิน 5 คน หรือการค้ นคว้าอิสระ จานวน 3 คน
ทั้งนี้ อ.ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จะเป็ นประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระมิได้
ประกอบด้ วย
1. อ.ประจาหลักสู ตร
2. อ.ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หรื อ การค้นคว้าอิสระ
3. ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ป.เอก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จานวนไม่ น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วย
1. ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
3. อาจารย์ประจาหลักสู ตร
ทั้งนี้ ให้ผทู้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็ นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้าอิสระ
จะต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. กรณี อ.ประจาหลักสู ตร ต้องมีวฒ
ุ ิ ป.เอก/เทียบเท่า หรื อขั้นต่าป.โท/เทียบเท่าที่มีตาแหน่ง รศ. + ผลงาน
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นงานวิจยั
2. กรณี ผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีวฒ
ุ ิป.เอก/เทียบเท่า + ในระดับป.โท ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ /
ในระดับป.เอก ผลงานที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ซึ่ งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ ป.โท
ไม่นอ้ ยกว่า 10 เรื่ อง / ป.เอก ไม่นอ้ ยกว่า 5 เรื่ อง
กรณี ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ไม่มีวฒ
ุ ิและผลงาน จะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยในระดับ ป.โท จะต้อง
เป็ นผูม้ ีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง หรื อในระดับ ป.เอก จะต้องเป็ นผูม้ ีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงมาก เป็ นที่ยอมรับ

ปัญหา
1. การส่ งแบบคาร้องไม่เป็ นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

ปัญหา และผลกระทบ
ผลกระทบ
1. การตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
ผลงานของอาจารย์
2. การจัดทาคาสั่ง
3. การออกหนังสื อเชิญ,ขออนุญาตต้น
สังกัด และส่ งให้ผทู้ รงภายนอก
4. การแจ้งสาเนาคาสั่งให้คณะวิชาและ
ภาควิชา 5. ทางด้านการเงิน

หมายเหตุ
1.ขาดความละเอียดรอบครอบ
2.คาสั่งออกไม่ทนั วันและเวลา
สอบ
3.หนังสื อไม่ถึงกรรมการสอบและ
ต้นสังกัด
4. คณะวิชาและภาควิชาไม่ได้รับ
คาสั่ง
5. ออกใบสาคัญรับเงินไม่ทนั

2.คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทาง
วิชาการ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา และ
ข้อบังคับฯระดับบัณฑิตศึกษา

1. มาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. ส่ งเรื่ องคืนคณะวิชา
3. เสนอแต่งตั้งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
4. การดาเนินงานตามปฏิทินการศึกษา
3. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษา
1. การอนุมตั ิหวั ข้อฯ และแต่งตั้ง อ.ที่
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ไม่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับ 2. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การ
บัณฑิตศึกษา
ค้นคว้าอิสระ
3. ระยะเวลาการได้รับอนุมตั ิหวั ข้อฯ
4.กรณี ยกเลิก หรื อ เปลี่ยนแปลงคา 1. การจัดทาคาสัง่ / ประกาศ
ร้องในระยะเวลาเร่ งด่วน
2. การออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การสอบ
5.นักศึกษาไม่ทราบขั้นตอนการจัดทา 1. การยืน่ คาร้องข้ามขั้นตอน
วิทยานิพนธ์
2. ส่ งเรื่ องคืน
3. การจัดทาคาสั่งสอบต่าง ๆ

1. คุณภาพการศึกษา
2. เกิดความล่าช้า
3. ใช้ระยะนานมาก
4. ไม่เป็ นไปตามกาหนดระยะเวลา
1. อนุมตั ิหวั ข้อฯ ไม่ได้
2. นักศึกษาลงทะเบียนไม่ได้
3.นักศึกษาอาจพ้นสภาพการเป็ น
นักศึกษาได้
1. ไม่ทนั เวลา
2. ไม่สามารถแก้ไขได้ทนั เวลา
1. ต้องแนะนาแก่นกั ศึกษา
2. ไม่มีความพึงพอใจใน
การให้บริ การ
3. เกิดความล่าช้า

6.คุณสมบัติของนักศึกษาไม่เป็ นไป 1. การจัดคาสั่งสอบต่าง ๆ
ตามข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา
เช่น ผลการศึกษา มีหนี้คา้ งชาระ ฯลฯ

1. ไม่สามารถดาเนินการได้

