ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (THESIS/IS)
ศึกษา/เข้ารับการอบรมระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)
โดยเริ่มทา THESIS/IS ในระบบ iThesis
ยื่นคาร้องออนไลน์ ขอสอบ
เพื่อพิจารณาหัวข้อและโครงร่าง THESIS/IS
โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาและคณะวิชา
สอบผ่านการพิจารณาหัวข้อฯแล้ว

ยื่นคาร้องออนไลน์ขออนุมัติหัวข้อและแต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษา
THESIS/IS โดยได้รับความเห็นชอบ
จากประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อTHESIS/IS
และหัวหน้าภาควิชา และคณะวิชา

นักศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับ THESIS/IS เช่น
ตรวจเครื่องมือวิจัย ทดลองเครื่องมือวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ

ยื่นคาร้องออนไลน์ขอสอบTHESIS/IS เพื่อสาเร็จการศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบอ.ที่ปรึกษาTHESISหลัก/
อ.ที่ปรึกษา IS และคณะวิชา ก่อนวันสอบ 15 วันทาการ

ส่งใบนาส่ง THESIS/IS ฉบับสมบูรณ์ ที่พิมพ์ออกจากระบบ iThesis และ
หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน THESIS/IS พร้อมเอกสารต่าง ๆ

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติ
นักศึกษายื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
เสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากรอนุมัติปริญญา
ขึ้นทะเบียนสาเร็จการศึกษาทางออนไลน์และชาระเงิน

(1) การสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ (THESIS)/การค้นคว้าอิสระ (IS)

1. ปรึกษา อ.ที่ปรึกษาเพื่อหาหัวข้อTHESIS/IS
2. ดาเนินการทา THESIS / IS ในระบบ iThesis
3. ยื่นคาร้องขอสอบพิจารณาหัวข้อTHESIS/IS ทางออนไลน์
- หัวข้อเรื่อง
- กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
- คณะกรรมการ ป.เอก ไม่น้อยกว่า 5 คน ป.โท ไม่น้อยกว่า 3 เป็นอ.ประจาหลักสูตร
และหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
*กรณี เป็นอ.ประจาหลักสูตร ต้องมีวุฒิ ป.เอก /ป.โท +รศ. + ผลงาน 3 รายการ
ในรอบ 5 ปี 1 รายการเป็นงานวิจัย)
*กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีวุฒิ ป.เอก +ผลงานนานาชาติ 5 เรื่อง
- คณะกรรมการ ป.โท ไม่น้อยกว่า 5 คน ป.โท ไม่น้อยกว่า 3 เป็นอ.ประจาหลักสูตร
และหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
*กรณี เป็นอ.ประจาหลักสูตร ต้องมีวุฒิ ป.เอก /ป.โท +รศ. + ผลงาน 3 รายการ
ในรอบ 5 ปี 1 รายการเป็นงานวิจัย)
*กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีวุฒิ ป.เอก +ผลงานชาติ 10 เรื่อง
- กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ครบถ้วน
4. พิมพ์ข้อมูลออกจากระบบ (คาร้อง + รายละเอียดผู้ทรงคุณวุฒิ) โดยผ่านความเห็นชอบ
อ.ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณะ เสนอบัณฑิตวิทยาลัย
5. ปรับแก้ตามคณะกรรมการแนะนา และเสนอขออนุมัติหัวข้อฯ และแต่งตั้งอ.ที่ปรึกษา
THESIS / IS ต่อไป

(2) การอนุมัติหัวข้อ และแต่งตั้งอ.ที่ปรึกษา THESIS / IS
- สอบพิจารณาห้วข้อฯ ผ่านแล้ว
- ยื่นคาร้อง (บฑ.2) ขออนุมัติหัวข้อฯ ทางออนไลน์
- ระบุ ชื่อหัวข้อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- ระบุ ชื่อ อ.ที่ปรึกษาTHESIS ไม่เกิน 1 คน และอ.ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ไม่เกิน 2 คน หรือ
อ.ที่ปรึกษา IS ไม่เกิน 1 คน
ระดับป.เอก 1. อ.ที่ปรึกษาหลัก เป็นอ.ประจาหลักสูตร มีวุฒิ ป.เอก/โท +รศ. + ผลงาน
3 รายการ ในรอบ 5 ปี 1 รายการเป็นงานวิจัย
2. อ.ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็นอ.ประจาหลักสูตร และหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
*กรณี เป็นอ.ประจาหลักสูตร ต้องมีวุฒิและผลงานเหมือนอ.ที่ปรึกษาหลัก
*กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีวุฒิป.เอก +ผลงานนานาชาติ 5 เรื่อง
ระดับป.โท 1. อ.ที่ปรึกษาหลัก เป็นอ.ประจาหลักสูตร มีวุฒิ ป.เอก/โท +รศ. + ผลงาน 3 รายการ
ในรอบ 5 ปี 1 รายการเป็นงานวิจัย
2. อ.ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็นอ.ประจาหลักสูตร และหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
*กรณี เป็นอ.ประจาหลักสูตร ต้องมีวุฒิและผลงานเหมือนอ.ที่ปรึกษาหลัก
*กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีวุฒิป.เอก + ผลงานชาติ 10 เรื่อง
- พิมพ์ข้อมูลออกจากระบบ (คาร้องบฑ.2) โดยผ่านความเห็นชอบ ประธานคณะกรรมการพิจารณา
หัวข้อฯ หัวหน้าภาควิชา และคณะ เสนอบัณฑิตวิทยาลัย

ระยะเวลาที่จะต้องอนุมัติหัวข้อฯ (หากเกินระยะเวลาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา) ดังนี้
1. ระดับป.เอก - เข้าศึกษาด้วยวุฒิ ป.โท ไม่เกิน 3 ปี (6 ภาคการศึกษา)
- เข้าศึกษาด้วยวุฒิ ป.ตรี ไม่เกิน 5 ปี (10 ภาคการศึกษา)
2. ระดับป.โท ไม่เกิน 3 ปี (6 ภาคการศึกษา)
** หรือตามที่หลักสูตรกาหนด
ทั้งนี้ - หากได้รับอนุมัติหัวข้อฯและแต่งตั้งอ.ที่ปรึกษา THESIS/IS แล้ว จะต้องลงทะเบียน
THESIS/IS ในช่วงระยะเวลาที่ลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษากาหนดทันที
- และในภาคการศึกษาต่อ ๆ ไป ให้ลงทะเบียน THESIS/IS ทุกภาคจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา

(3) การสอบวิทยานิพนธ์(THESIS)/การค้นคว้าอิสระ (IS) เพื่อสาเร็จการศึกษา

1. นักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ต้องเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร
3. สอบผ่านภาษาอังกฤษและประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติแล้ว
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามหลักสูตรครบถ้วน
5. ยื่นคาร้อง (บฑ.3) ขอสอบ ทางออนไลน์
6. ได้รับความเห็นชอบอ.ที่ปรึกษา THESIS / IS ภาควิชา และคณะ
ระดับป.เอก คณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย
1) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นประธาน
- วุฒิ ป.เอก + ผลงานระดับนานาชาติ ≥ 5 เรื่อง
2) อ.ที่ปรึกษา THESIS ทั้งหลักและร่วม (ถ้ามี)
3) อ.ประจาหลักสูตร
-วุฒิป.เอก/ป.โท + รศ. + ผลงาน 3 รายการในรอบ 5 ปี 1 รายการเป็นผลงานวิจัย
ระดับป.โท คณะกรรมการสอบ THESIS 3-5 คน หรือ IS = 3 คน
โดยประธานสอบ เป็น อ.ประจาหลักสูตร / ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1) อ.ประจาหลักสูตร
-วุฒิป.เอก/ป.โท + รศ. + ผลงาน 3 รายการในรอบ 5 ปี 1 รายการเป็นผลงานวิจัย
2) อ.ที่ปรึกษา THESIS หลักและร่วม (ถ้ามี)
3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- วุฒิ ป.เอก + ผลงานระดับชาติ ≥ 10 เรื่อง
7. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
8. เสนอบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบ 15 วันทาการ
9. บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติ ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและหนังสือเชิญพร้อม
ขออนุมัติต้นสังกัด
10. ปรับแก้ไข THESIS/IS ตามคาแนะนาคณะกรรมการสอบ

