
Flowchart 
แสดงขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการเสนอทำวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

หนวยบัณฑิตศึกษา  กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2562

จัดทำโดย
นางสมจิตร  แกวมณี
ตำแหนง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ



 



คํานํา

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยเพ่ือใหนักศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตรและ
ผูเก่ียวของ ไดทราบถึงข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับการเสนอทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ระเบียบหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 รวมถึงประกาศกระทรวง ศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. 2548   เนื่องจาก
กระบวนการตั้งแตเริ่มการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จนถึงการสําเร็จการศึกษา มีข้ันตอนและระเบียบ
ปฏิบัติและเกณฑตาง ๆ มากมาย  ประกอบกับชวงเวลาท่ีผานมามีนักศึกษาและผูเก่ียวของดําเนินการลัดข้ันตอน
กอใหเกิดปญหาท้ังกับตัวนักศึกษาเอง ผูปฏิบัติงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ขาพเจาในฐานะผูปฏิบัติงานดาน
บัณฑิตศึกษาของคณะฯ จึงไดจัดทําเอกสารนี้ข้ึน เพ่ือใหเหมาะสมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษท่ี 21
และเปนการรองรับการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเกิดประโยชนกับนักศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตรและผูเก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป

สมจิตร  แกวมณี
หนวยบัณฑิตศึกษา กลุมงานสนับสนุนวิชาการ

27 พฤษภาคม  2562
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Flowchart แสดงข้ันตอนท่ีเกี่ยวของกับการเสนอทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2556

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2558

1.  การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (บว.1)/สารนิพนธ (มส.1) และการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
2.  การขออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ (บว.2)/สารนิพนธ (มส.5)

อนุมัติแตตองแกไข ไมอนุมัติ

ขั้นตอนการดําเนินการของหลกัสูตร/สาขาวิชา
เปนการดําเนินงานภายในหลักสูตร/สาขาวิชา

นศ.จัดทําโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
สงอาจารยทีป่รึกษา

อ.ที่ปรึกษาฯ
พิจารณา

นักศึกษาสงแบบขออนุมัติโครงราง
วิทยานพินธ (บว. 2)/สารนิพนธ (มส.5)
โครงราง 1 ชุด พรอม CD ไฟล PDF

เขาที่ประชุม กก.บศ.
คณะพิจารณาโครงรางฯ

นักศึกษาจัดทาํแบบขอแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบโครงรางฯ

(มส.2)

นักศึกษานัดกรรมการสอบโครงราง (มส.3)

หนวยบัณฑิตศึกษา

หนวยบัณฑิตศึกษาสงบันทึกแจงมติและแบบรายงานผล
ตามมติใหประธานหลักสูตร

นักศึกษา/หลักสูตร/สาขาวชิา
จัดทําแบบแจงผลการสอบฯ (มส.4)

นักศึกษาแกไข
ตามมติ

คณะกรรมการสง
ตรวจสอบสอบ

กรรมการสอบ
พิจารณานักศึกษาแกไข

อาจารยที่ปรึกษา

นศ.ที่จะลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธตองขออนุมัติ
แตงตั้งอาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธ/สารนิพนธ (บว.1)

/สารนิพนธ (มส.1)
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หากไมครบถวน

หากแกไขครบถวน

นักศึกษาสงใหอาจารยทีป่รึกษาตรวจสอบ
และลงนามในแบบรายงานผลการแกไข

ประธาน กก.บศ.คณะ
ลงนามในแบบฟอรม บว.2

สําเนาสงบัณฑิตวิทยาลัย

กก.บศ.คณะที่ไดรับ
มอบหมายตรวจสอบ

นักศึกษาจัดทาํแบบขออนุมัติโครง
รางวิทยานิพนธ (บว. 2)/

สารนิพนธ (มส.5)
โครงราง 1 ชุด พรอมไฟล PDF

และใหผูเก่ียวของลงนาม
หนวยบัณฑิตศึกษา

หนวยบัณฑิตศึกษา

บันทึกในฐานขอมูล
https://intranet.pn.psu.ac.th/registry/bundit/

เก็บแฟม
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หลักสูตรเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ (บว.3)/สารนิพนธ (มส.6)

บันทึกในฐานขอมูล
https://intranet.pn.psu.ac.th/registry/bundit/

เก็บแฟม

2.  การขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ (บว.3)/สารนิพนธ (มส.6)

หมายเหตุ   สําหรับสารนิพนธไมตองสงบัณฑิตวิทยาลัย

หนวยบัณฑิตศึกษาตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ

สอบเบื้องตน

นําเขาที่ประชุม  กก.บศ.คณะ
พิจารณาอนุมัติ

สําเนาสงบัณฑิตวทิยาลัย

ประธาน กก.บศ.คณะ
ลงนามในแบบฟอรม บว.3, มส.6
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3. การขอสอบวิทยานิพนธ (บว.4)/สารนิพนธ (มส.7)

ผลการสอบวิทยานิพนธ (บว.5)

ผลการสอบสารนิพนธ (มส.8)

หมายเหตุ   กรณีสารนิพนธรอสงผลการสอบเม่ือนักศึกษาสงเลมสารนิพนธฉบับสมบูรณ พรอมกับผลการสอบ
ประมวลความรอบรู

หนวยบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลยัสงคืนแบบขอสอบ

คณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ/
สารนิพนธ

หนวยบัณฑิตศึกษา

ประธาน กก.บศ.คณะ
ลงนามในแบบฟอรม บว.5/มส.8

สงผลการสอบวิทยานิพนธใหบณัฑิตวิทยาลัย

หนวยบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาสงแบบขอสอบวิทยานพินธ (บว.4)/
สารนิพนธ (มส.7)

กอนการสอบอยางนอย 15 วัน

บันทึกในฐานขอมูล
https://intranet.pn.psu.ac.th/registry/bundit/

เก็บแฟม
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4.  ขอมูลเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ (บว.4/1)/ สารนิพนธ (มส.9)

หมายเหตุ   สําหรับสารนิพนธไมตองสงบัณฑิตวิทยาลัย

หนวยบัณฑิตศึกษา
ตรวจสอบ

ประธาน กก.บศ.คณะ
ลงนามในแบบฟอรม บว.4/1/มส.9

สงบัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษาสงขอมูลเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ (บว.4/1X
สารนิพนธ (มส.9)

บันทึกในฐานขอมูล
https://intranet.pn.psu.ac.th/registry/bundit/

เก็บแฟม
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5. รายงานตนฉบบัแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (บว.14)

หนวยบัณฑิตศึกษา

ประธาน กก.บศ.คณะ
ลงนามในแบบฟอรม บว.5/มส.8

เก็บแฟม

นักศึกษาสงรายงานตนฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
การเขียนทางวชิาการ (Originality Report)

(สงพรอมรูปเลมวิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือผลงานตีพิมพของนักศึกษา)

บัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบ
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แบบขออนุมัติแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

1. ชื่อนักศึกษา(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................รหัสนักศึกษา...............................................
2. หลักสูตร.................................................................สาขาวิชา.....………………………………….แผน/แบบ…………..……………………
3. หัวขอเร่ืองวิทยานิพนธ (Topic)

ภาษาไทย ...........................................................................................................................................................................
..........................................…....................................................................................................…………………….

ภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................................................................……..
...................................................................................................................................................................…...

4. รหัสวิชาวทิยานิพนธ ……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ขออนุมัติแตงตั้งอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธหลัก/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม สําหรับใหคําปรึกษาและควบคุม

การทําวิทยานิพนธ (ระบุตาํแหนงวิชาการและคุณวุฒนิําหนาชื่อ)

1.................................................................อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธหลัก ภาระงานอาจารย..........................%
สาขาชํานาญการ.............................................................................................. ลงนาม………………………………………
2.................................................................อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธรวม (ถามี) ภาระงานอาจารย..........................%
สาขาชํานาญการ.............................................................................................. ลงนาม………………………………………

ลงนาม.....................................................................
(...........................................................................)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
................/............................/.................

ลงนาม.....................................................................
(...........................................................................)

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขาวชิา.........................................
................/............................/.................

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร
ในคราวประชุมคร้ังที.่...……..../.................เมื่อวันที่.........……เดือน.........................................พ.ศ........................ มีมติ
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก..........................................................................................................................................................

ลงนาม..........................................................................
( )

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
.................../.............................../.......................

หมายเหตุ 1. กรอกขอความดวยการพิมพ

บว. 1
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แบบขออนุมัติแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหลัก/อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรวม

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................รหัสนักศึกษา............................................
2. หลักสูตร...............................................................สาขาวชิา.......................................................แผน/แบบ..............................
3.   หัวขอสารนิพนธ (ภาษาไทย) ............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ) ……………………......................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
4. รหัสวิชาสารนิพนธ..............................................................................................................................................................
5.   ขออนุมัติแตงตั้งอาจารยทีป่รึกษาสารนิพนธสําหรับใหคําปรึกษาและควบคุมการทําสารนพินธ

(ระบุตําแหนงวิชาการ  และคุณวุฒิอยางครบถวน)
1.................................................................อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธหลัก ภาระงานอาจารย..........................%
สาขาชํานาญการ.............................................................................................. ลงนาม………………………………………
2.................................................................อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธรวม (ถามี) ภาระงานอาจารย..........................%
สาขาชํานาญการ.............................................................................................. ลงนาม………………………………………

ลงนาม.....................................................................
(...........................................................................)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
................/............................/.................

ลงนาม.....................................................................
(...........................................................................)

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขาวชิา.........................................
................/............................/.................

สําหรับเจาหนาที่คณะ
เรียน  รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ในคราวประชมุคร้ังที่....……../..................เมือ่วันที.่...…....
เดือน…........................พ.ศ...................มีมติ

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………….

 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ  เนื่องจาก..........................................................

......................................................................................

ลงนาม.............................................................
(......................................................)

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํคณะมนุษยศาสตรฯ
.................../.............................../.......................

หมายเหตุ 1. กรอกขอความดวยการพิมพ
2. สําเนาแจงภาควิชาและหลักสูตรเพ่ือทราบเม่ือคณะอนุมัติแลว

มส. 1
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แบบขออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................... รหัสนักศึกษา.......................................………
หลักสูตร……………………………………........………………..สาขาวิชา...................................………………แผน/แบบ................………

2. มีความประสงคจะขออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธเร่ือง (Title)
ภาษาไทย ...........................................................................................................................................................................

..........................................…....................................................................................................…………………….
ภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................................................................……..

...................................................................................................................................................................…...
โดยมีอาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธรับรองแลวคือ
ลงนาม.....................................…………………อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธหลัก

(...........................................………………………..…)
…………./………………………../……………

ลงนาม........................................…………อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธรวม (ถาม)ี
(...........................................………………………..…)

………./………………………../……………

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงนาม.....................................…………………นักศึกษา

(...........................................………………………..…)
…………./………………………../……………

3. เรียน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นักศึกษาไดสอบโครงรางวิทยานพินธผานแลว เมื่อวันที่.........................................………………….เห็นควรพิจารณาโครงรางฯ

ลงนาม.....................................................................
(...........................................................................)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
................/............................/.................

ลงนาม.....................................................................
(...........................................................................)

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขาวชิา.........................................
................/............................/.................

4.   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํคณะไดพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธแลว  ในคราวประชุมคร้ังที่......................................
เมื่อวันที่.. ............................................... มีมติ
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………

ลงนาม..............................................................
(……………………………………………………..)

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
.............../........................./................

หมายเหตุ 1. กรอกขอความดวยการพิมพ
2. บันทึกในฐานขอมูลเม่ือคณะอนุมัติแลว

บว.2



10

แบบขออนุมัติโครงรางสารนิพนธ

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................รหัสนักศึกษา.......................................…………………
หลักสูตร……………………………………........……………สาขาวชิา...................................…… ……….…แผน/แบบ................…………

2. มีความประสงคจะขออนุมัติโครงรางสารนิพนธเร่ือง (Title)
ภาษาไทย ...........................................................................................................................................................................

..........................................…....................................................................................................…………………….
ภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................................................................……..

...................................................................................................................................................................……..
โดยมีอาจารยทีป่รึกษาสารนิพนธรับรองแลวคือ
ลงนาม.....................................………………อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหลัก

(...........................................……………………)
…………./………………………../……………

ลงนาม........................................……………อาจารยทีป่รึกษาสารนิพนธรวม (ถามี
(..........................................…………………….)

…….…./………………………../………………

ลงนาม.....................................…………………นักศึกษา
(...........................................………………………..…)

…………./………………………../……………

3. เรียน คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจาํคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นักศึกษาไดสอบโครงรางสารนิพนธผานแลว เมื่อวันที่.........................................…………………………. เห็นควรพิจารณา

ลงนาม......................................................
(.........................................…………………)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร……………………
สาขาวชิา.......................................................................

.............../.................………../...................

ลงนาม..............................................................
(..........................................………………...)

หัวหนาภาควิชา/สาขาวชิา.......................……………………...
............/..................……………/.................

4. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที่...............
เมื่อวันที่ ..................................................................มีมติ
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………

ลงนาม..............................................................
(                                              )

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
.............../........................./................

หมายเหตุ 1. กรอกขอความดวยการพิมพ
2. บันทึกในฐานขอมูลเม่ือคณะอนุมัติแล

มส. 5
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แบบขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว).........……………………………................................รหัสนักศึกษา ……………………………
2. หลักสูตร.......…………………………………………...............สาขาวชิา........…………………….......................แผน/แบบ
.....……………………………
3. ชื่อวิทยานิพนธ (Thesis Title)

ภาษาไทย ...........................................................................................................................................................................
..........................................…....................................................................................................…………………….

ภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................................................................……..
........................................................................................................................................................…...

4. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ (โปรดระบุตําแหนงทางวิชาการหนาชื่อดวย)
สาขาชํานาญการ/สังกัด

(1)  …………………………………………......ประธานกรรมการ ……....................................…………………..........
(2) ..……….…………………………………... อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธหลัก ……....................................…………………...........
(3)………….……………………………….......อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธรวม

(ถามี)
……....................................…………………...........

(4) ………….………….…………………….....กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ……....................................…………………...........
(5) ………………………………………….......อาจารยประจํา ……....................................…………………...........

ลงนาม.....................................................................
(...........................................................................)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
................/............................/.................

ลงนาม.....................................................................
(...........................................................................)

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขาวชิา.........................................
................/............................/.................

5. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร
ในคราวประชุมคร้ังที.่...……..../.......................เมื่อวันที่.........……เดือน.....................................พ.ศ........................ มีมติ
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก..........................................................................................................................................................

ลงนาม..........................................................................
( )

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
.................../.............................../.......................

หมายเหตุ ใหทําเคร่ืองหมาย “ * ” ชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

บว.3
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แบบขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธ

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………… รหัสนักศึกษา ………………….………………………….
หลักสูตร………………………………………………………..สาขาวิชา…………………………………………………แผน/แบบ................…………

2. ชื่อสารนิพนธ
(ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. คณะกรรมการสอบสารนิพนธ (โปรดระบุตําแหนงทางวิชาการหนาชื่อดวย และใสเคร่ืองหมาย * หนาชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
สาขาชํานาญการ/สังกัด

(1)  …………………………………………......ประธานกรรมการ ……....................................…………………..........
(2) ..……….…………………………………... อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธหลัก ……....................................…………………...........
(3)………….……………………………….......อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธรวม

(ถามี)
……....................................…………………...........

(4) ………….………….…………………….....กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ……....................................…………………...........
(5) ………………………………………….......อาจารยประจํา ……....................................…………………...........

ลงนาม.....................................................................
(...........................................................................)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
................/............................/.................

ลงนาม.....................................................................
(...........................................................................)

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขาวชิา.........................................
................/............................/.................

4. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  จากการประชุมคร้ังที่...../........
เมื่อวันที่....…....เดือน…..............................พ.ศ................... มีมติ
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก ……………………………………………………….……………………………………………………………………

ลงนาม …………………..…………………………………..…..
(…………………………………….………………………)

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
…………………./………….………./…………………

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  ขอ 28 คณะกรรมการสอบ
สารนิพนธ  ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร มจีํานวนกรรมการไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน  ประกอบดวย
อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ และอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคณุวุฒิไมนอยกวา 2 คนโดยใหกรรมการคนใดคนหน่ึงเปนประธาน
คณะกรรมการสอบ

หมายเหตุ กรอกขอความดวยการพิมพ

มส. 6
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แบบขอสอบวิทยานิพนธ

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................รหัสนักศึกษา ........................................
หลักสูตร…………………………………………………………………สาขาวชิา...................................................แผน/แบบ…………...........

3. มีความประสงคขอสอบวิทยานพินธ โดยมีรายละเอียดและกําหนดการสอบดังนี้
3.1 ชื่อวิทยานิพนธ (Title)

ภาษาไทย .......................................................................................................................................................................
..........................................…....................................................................................................…………………….

ภาษาอังกฤษ....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................…...

3.2 วัน เวลา และสถานที่สอบ
สอบวิทยานิพนธในวนัที่.........…...เดือน....………..............พ.ศ.....................ตั้งแตเวลา.........…...........น. ถึง...................น.
ณ หอง..........................… ภาควิชา.............................................................คณะ............................................................

4. ขอมูลการตีพิมพ/เผยแพรผลงานวิจัยของวิทยานพินธนี้ (ตาม บว.4/1 ที่แนบ)
5. ไดผานการสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษแลว โดยการสอบ
 PSU-GET คร้ังที่…………./………….. TOEFL  IELTS  อ่ืน ๆ (ใหระบุ)………………………………

6. ขอมูลการเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ มีดังนี้
 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการคนควาวิจัยเรียบรอยแลว
 ยังไมไดดําเนนิการขออนุมัติเบิกจาย ซึ่งจะดําเนนิการใหแลวเสร็จกอนสงวิทยานิพนธฉบบัสมบูรณ

7. ไดสงวทิยานิพนธใหกับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกคนแลวเมื่อวันที่……………………………………………………………………

ลงนาม.....................................................................
(...........................................................................)

นักศึกษา
................/............................/.................

ลงนาม.....................................................................
(...........................................................................)

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
................/............................/.................

สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย
1. คําสั่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 2. เรียน ………………………………………………………………………
 เห็นชอบให นาย/นาง/นางสาว…………………………………

สอบวิทยานิพนธ
เพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญทานเขาสอบวิทยานิพนธ

ของนาย/นาง/นางสาว……………………………………………….
 ขอเชิญผูสนใจเขาฟงการสอบวิทยานิพนธในคร้ังนี้ไดตาม

วัน เวลา และสถานที่ดงักลาว
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย จะเปนพระคุณยิง่

 สําเนาแจงคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธเพื่อทราบและ
เขารวมสอบตอไป
ลงนาม………………………………………………………………….. ลงนาม…………………………………………………………………

(………………………………………………………………..) ( ……………………………………………………………..)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เลขานุการบัณฑิตวิทยาลยั

……………/…………………………/……………… …………../……………………../…………….
หมายเหตุ : กรอกขอความดวยการพิมพ

บว. 4
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แบบขอสอบสารนิพนธ

2. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................ รหสันักศึกษา.........................................
2. หลักสตูร……………………………………………………………………สาขาวิชา.......................................................แผน/แบบ................………….
3. มีความประสงคขอสอบสารนิพนธ โดยมีรายละเอียดและกําหนดการสอบดังน้ี

3.1 ช่ือสารนิพนธ
(ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2 วัน เวลา และสถานท่ีสอบ
กําหนดสอบสารนิพนธในวันท่ี.........………………….....เดือน....……………………………...……………..พ.ศ................………………………
ตั้งแตเวลา.........…………น. ถึง.....................น. ณ หอง....................ช้ัน........ภาควิชา/คณะ......................................................

4.  ไดผานการเรยีนหรือสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษแลว โดย  เรียนรายวิชา 417-501  PSU-GET ครั้งท่ี……/………….
 TOEFL  IELTS  อ่ืน ๆ (ใหระบุ)……………………………………………

5. ไดสงสารนิพนธใหกับคณะกรรมการสอบฯ ทุกคนแลว  เมื่อวันท่ี……………………เดือน………………………………พ.ศ.………………

ลงนาม............................................................ ลงนาม................................................................
(..............................................................) (..............................................................)

นักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ
………………./…………………………../…………………. ………………./………………………….../……………….

สําหรับคณะ

1. เรียน ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 2. คําสั่ง ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติและเห็นควร
แจงคณะกรรมการสอบสารนิพนธ เพ่ือเขาสอบตามวัน เวลา และ
สถานท่ีดังกลาวดวย จะขอบคณุยิง่

 อนุมัติให นาย/นางนางสาว………………………………….......
สอบสารนิพนธ และสําเนาแจงคณะกรรมการสอบสารนิพนธ
เพ่ือทราบและเขาสอบตอไป

ลงนาม………………………………………………………………… ลงนาม…………………………………………………………………..
(นางสมจิตร  แกวมณ)ี (                                                     )

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ
…………../……………………../……………. ………………/…………………………/………………

หมายเหตุ : กรอกขอความดวยการพิมพ

มส. 7
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แบบแจงผลการสอบวิทยานิพนธ

วันที…่…..……เดือน …………….….......พ.ศ. ................…

เร่ือง แจงผลการสอบวิทยานิพนธ
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดดําเนินการสอบวิทยานพินธของ....นางสาวเสาวนีย ชายมะ....รหัสนักศึกษา…
6020220620...  นักศึกษาหลักสูตร...ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต…สาขาวชิา...การบริหารการพัฒนาสังคม...ภาควิชา...สังคมศาสตร
คณะ…มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร…เมื่อวันที่...16..เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ..2562...เวลา..13.00..น.ถึง..15.30..น. ผลการ
สอบปรากฏวา

 ผาน
 ผานโดยตองแกไข (ตามเอกสารแนบแบบ บว.5/1 รายละเอียดแนบแบบแจงผลการสอบวทิยาวิทยานพินธ)
 ไมผาน เนื่องจาก.......................................................................................................................................................

ผลการประเมินอยูในระดบั

 X (การสอบอยูในระดับคะแนน
ดีเดน)

 S (การสอบเปนที่พอใจ)
 ดีมาก
 ดี

 U (การสอบไมเปนที่พอใจ)

ทั้งนี้กรรมการสอบวิทยานิพนธเห็นวาควรใหเวลา...................................สําหรับการแกไขในกรณีที่มีการแกไขเกิน 21 วัน ให
จัดทําวิทยานพินธฉบับสมบูรณใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน นบัจากวันสอบวิทยานพินธและครบกําหนดวันสงวิทยานพินธฉบบั
สมบูรณในวนัที…่………..เดือน…………..……….………พ.ศ………………(หากไมสามารถสงภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ
ถือวาสอบไมผานและพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงนาม.........................................................ประธานกรรมการ
(.........................................................)

ลงนาม..................................อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
(.........................................................)

ลงนาม...................................อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
(.........................................................)

ลงนาม..........................................กรรมการ
(.........................................................)

(.....
1. สําหรับคณะ

ลงนาม.....................................................................
(.........................................................)

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํคณะฯ
….……../…........................./……...........

2. สําหรับบัณฑิตวทิยาลัย

ลงนาม......................................................
(..................................................)

รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย วิทยาเขตปตตานี
….……../…......................../……............

บว.5
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แบบแจงผลการสอบสารนิพนธ

วันที่………เดือน .................…พ.ศ. ...............…

เร่ือง แจงผลการสอบสารนิพนธ

เรียน คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ตามที่คณะกรรมการสอบสารนพินธไดดาํเนนิการสอบสารนิพนธ……………………………………………………………....
รหัสนักศึกษา……………………….. นักศึกษาหลักสูตร..............................................…สาขาวิชา..................................................
ภาควิชา........................................ คณะ…มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร…เมื่อวันที่…..….เดือน.............................พ.ศ............
เวลา................... น. ถึง….................... น. ผลการสอบปรากฏวา

 ผาน
 ผานโดยตองแกไข (ตามเอกสารแนบแบบ บว.5/1 รายละเอียดแนบแบบแจงผลการสอบสารนพินธ)
 ไมผาน เนื่องจาก...................................................................................................................................

ผลการประเมินอยูในระดบั
 X (การสอบอยูในระดับคะแนนดีเดน)  S (การสอบเปนที่พอใจ)

 ดีมาก
 ดี

 U (การสอบไมเปนที่พอใจ)

ทั้งนี้กรรมการสอบสารนิพนธเห็นวาควรใหเวลา...................สําหรับการแกไข ในกรณีที่มีการแกไขเกิน 21 วัน ใหจัดทําสาร
นิพนธฉบับสมบูรณ ใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธและครบกําหนดวันสงสารนิพนธ ฉบับสมบูรณใน
วันที่…………..เดือน…………..……….………พ.ศ………………(หากไมสามารถสงภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบถือวาสอบไมผานและ
พนสภาพการเปนนักศึกษา ตามระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอ 61.11)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงนาม..................................................ประธานกรรมการ
( )

ลงนาม............................................................กรรมการ
( )

ลงนาม............................................................กรรมการ
( )

ลงนาม............................................................กรรมการ
( )

(.....
ลงนาม..........................................................

(....................................................)
ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

….……../………………....../……….....

มส.8
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ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ

1. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………….………….…….………………รหัสประจําตัว………………...……………………………….
2. หลักสตูรระดับ……………………………………………………………. สาขาวิชา…………………………………………………………………………..………

แผนการศึกษา ปริญญาเอก แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2

ปริญญาโท แผนกแบบก 1 แผนกแบบก 2

รับทุนอุดหนุนจากบณัฑิตวิทยาลัยภายใตเง่ือนไข………………………………….……………………………………..……………………...………

 รับทุนผูชวยวิจัยโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษกภายใตเง่ือนไข…………………………………………………………………………..……

 รับทุนอ่ืนๆ (ระบ)ุ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
3. การเผยแพรในรูปของบทความวารสาร (ท้ังท่ีตีพิมพแลวหรือไดรบัการตอบรับใหตีพิมพ)

3.1 ช่ือผูเขียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ช่ือบทความ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
ช่ือวารสาร………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
ปท่ี:ฉบับท่ี:พิมพป:หนา………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
วารสารระดับ/ฐานขอมูล*  ชาติ(ฐาน TCI กลุม 1  กลุม 2  กลุม 3  อ่ืนๆ ระบุ...................................)

 นานาชาติระบุช่ือฐานขอมูล....................................................................................................
สถานภาพของบทความ  ตีพิมพแลว  อยูระหวางการตีพิมพ  ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ

 สํานักพิมพตอบรับวาไดรับเอกสารแลว
3.2 ช่ือผูเขียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ช่ือบทความ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ช่ือวารสาร…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปท่ี:ฉบับท่ี:พิมพป:หนา……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
วารสารระดับ/ฐานขอมูล*  ชาติ(ฐาน TCI กลุม 1  กลุม 2 กลุม 3 อ่ืนๆ ระบุ.......................................)

 นานาชาติระบุช่ือฐานขอมูล....................................................................................................
สถานภาพของบทความ  ตีพิมพแลว  อยูในระหวางการตีพิมพ  ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ

 สํานักพิมพตอบรับวาไดรบัเอกสารแลว
4. การเผยแพรในการประชุมวิชาการ(พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบมาดวยแลว)**

4.1 ช่ือผูเขียน/นําเสนอ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ช่ือเรื่องผลงานท่ีนําเสนอ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ช่ือการประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วันเดือนปและสถานท่ีจัดประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………
ช่ือหนวยงานท่ีจัดประชุม……………………………………………………………………………………………………………….…………………………
วันท่ีนําเสนอผลงาน ......................................................................................................................................................................
เปนการประชุมระดับ  ชาติ  นานาชาติ
รูปแบบผลงาน  Full Proceedings  Abstract
ประเภทผลงาน  Oral  Poster

บว. 4/1
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5. การเผยแพรในรูปแบบอ่ืนๆ (โปรดระบุขอมูลเพ่ิมเติมหากมีการนําเสนอในรูปแบบอ่ืน เชน ไดรับการจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร ฯลฯ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………..…………………………………………….……………………………………………………………………………………………

6. ขณะน้ียังไมสามารถเผยแพรหรือตพิีมพผลงานไดเน่ืองจาก ( โปรดระบุรายละเอียดเชนมกีารจดสิทธิบตัรหรือเปนเง่ือนไขของการรับ
ทุนจากแหลงทุน (ระบุแหลงทุน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขาพเจาขอรับรองวา ไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดังกลาวแลวทุกประการ และตรวจสอบขอมูล
แลว เม่ือวันที่.................................... วาวารสารที่ตีพิมพ ไมปรากฏชื่อใน Beall’s List : predatory open access
publishers ในชวงเวลาที่ผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารน้ันหากบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบพบในภายหลังวาขอมูล
ไมเปนความจริง ขาพเจายินดีใหบัณฑติวิทยาลัยตัดสิทธิ์ในการสําเร็จการศึกษาโดยไมขออุทธรณใด ๆ ทั้งสิ้น

(ลงช่ือ)……………………………………....................นักศึกษา (ลงช่ือ)…………………………………อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
(…………………………………………………………………) (…………………………………………………………………)

_________/_________/_________ _________/_________/_________

(ลงช่ือ)………………………………ประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร (ลงช่ือ)…………………………………หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขาวิชา
(…………………………………………………………………) (…………………………………………………………………)

_________/_________/_________ _________/_________/_________

ความเห็นคณะกรรมการ…บัณฑติศึกษาประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม

2561 ไดมอบอํานาจใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ  เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบการเผยแพรผลงาน
วิทยานิพนธ  ของ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………… วาครบถวนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรระดับ

 ปริญญาเอก สาขาวิชา…………………………………………………………
 ปริญญาโท สาขาวิชา…………………………………………………………

(ลงช่ือ) ………………………………………………………….
(……….………………………….……………………)

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร
________/_________/________

*ฐานขอมูลท่ีปนท่ียอมรับระดับชาติและนานาชาติ
1. ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแกศูนยดชันีอางอิงวารสารไทย (TCI)ตรวจสอบจาก

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php
2. ฐานขอมูลระดับนานาชาตติรวจสอบไดจาก

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/News/2556/News_Nov22/News_Nov22.html
**เอกสารประกอบ

1. หนาปก Proceedings ฉบับ full paper หรือ หนาปกแผน CDและ Proceedings ฉบับ full paper
2. หนาปกบทคัดยอ (Abstract) และบทคัดยอ (Abstract)
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รายงานตนฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (Originality Report)
(สงพรอมรูปเลมวิทยานิพนธหรือผลงานตีพิมพของนักศึกษา)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อนักศึกษา นาย/นางสาว/นาง ......................................................................................รหัสนักศึกษา ......................................
หลักสูตรปริญญา ........................................................................สาขาวชิา .................................................................................
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย............................................................... อีเมล.........................................................................................
วิทยานพินธ /ผลงานตีพิมพ เร่ือง ...............................................................................................................................................
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..........……………
ระดับและแผนการศึกษา  ปริญญาเอก  แบบ 1.1  แบบ 1.2  แบบ 2.1 
แบบ 2.2

ปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
ไดแนบเอกสาร Originality Report ที่ตรวจสอบจากรูปเลมวิทยานิพนธ / ผลงานตีพิมพฉบับสมบูรณที่สงบัณฑิตวทิยาลัย
(เฉพาะหนาแรกที่ปรากฏชื่อนักศึกษาและขอมูล Similarity Index)

ลงชื่อ .......................................................นักศึกษา
(....................................................................)

................./......................../...................
หมายเหตุ บัณฑิตวิทยาลัยอาจขอใหปรับแกขอความที่ซ้ําซอนกับผลงานอ่ืนอันใดอันหนึ่งที่มีความยาวมากกวา 2 บรรทัด
ตอเนื่องกัน หรือเกือบตอเนื่องกันโดยไมสมควร ไมวาจะมีแหลงอางอิงที่มาหรือไมก็ตาม ทั้งนี้ การซ้ําซอนในบางกรณีอาจไดรับ
อนุญาต เชน การซ้ําซอนกับผลงานตีพิมพในเร่ืองเดียวกันของนักศึกษา หรือขอความที่ไมอาจเรียบเรียงประโยคใหมไดอยาง
เหมาะสม เปนตน

สําหรับอาจารยที่ปรึกษา
ความเห็นตอ Similarity Index และผลการตรวจความ
ซ้ําซอนใน Originality Report
…………………..……….............………………................................
...............................................................................................
...............................................................................................

ลงนาม ................................................................
(........................................................................)

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
….……../………………../…………...

สําหรับคณะ
ความเห็นตอ Similarity Index และผลการตรวจความซ้ําซอน
ใน Originality Report …………………..……….............…………..
.................................................................................................
.................................................................................................
..................................................................................................

ลงนาม..................................................................
(.............................….........................................)

คณบดี/รองคณบดีทีไ่ดรับมอบหมาย
….……../………………../…………...

บว. 14
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สําหรับบัณฑติวิทยาลัย

คําสั่งคณบดีบัณฑติวิทยาลัย
 ผานการตรวจสอบ
 ควรไดรับการปรับปรุง ............................................................................................................................................

ลงชื่อ ...........................................................
วันที่ .....................................

ลําดับ รายละเอียด ผลการตรวจสอบ รายละเอียด
วิทยานิพนธ

1 เลมวิทยานพินธฉบับสมบูรณ ……………………………………...........…..……………
........................................................................
.......................................................................

2 อ่ืนๆ .................................................................

3 ..........................................................................

ผลงานตีพิมพ
1 งานตีพิมพเผยแพรในวารสาร ……………………………………...........…..……………

........................................................................
.......................................................................

2 ผลงานเสนอตอทีป่ระชุมวชิาการ
3 อ่ืนๆ .................................................................
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รายงานตนฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ
(Originality Report) สําหรับสารนิพนธ (แผน ข)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อนักศึกษา นาย/นางสาว/นาง .....................................................................................รหัสนักศึกษา ..........................................
หลักสูตรปริญญา ........................................................................สาขาวชิา ....................................................................................
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย............................................................... อีเมล............................................................................................
สารนิพนธ เร่ือง ...............................................................................................................................................................................
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………....………………..........…………
ไดแนบเอกสาร Originality Report ที่ตรวจสอบจากรูปเลมสารนิพนธ (เฉพาะหนาแรกที่ปรากฏชื่อนักศึกษาและขอมูล
Similarity Index โดยรายงานในรูปแบบ Current View) และได upload ไฟลขอมูลสารนิพนธผาน google drive ที่ E-mail
gspsu.report14@gmail.com

ลงชื่อ .......................................................นักศึกษา
(....................................................................)

................./......................../...................
หมายเหตุ บัณฑิตวิทยาลัยอาจขอใหปรับแกขอความที่ซ้ําซอนกับผลงานอ่ืนอันใดอันหนึ่งที่มีความยาวมากกวา 2 บรรทัด
ตอเนื่องกัน หรือเกือบตอเนื่องกันโดยไมสมควร ไมวาจะมีแหลงอางอิงที่มาหรือไมก็ตาม ทั้งนี้ การซ้ําซอนในบางกรณีอาจไดรับ
อนุญาต เชน การซ้ําซอนกับผลงานตีพิมพในเร่ืองเดียวกันของนักศึกษา หรือขอความที่ไมอาจเรียบเรียงประโยคใหมไดอยาง
เหมาะสม เปนตน

สําหรับอาจารยที่ปรึกษา

ความเห็นตอ Similarity Index และผลการตรวจความ
ซ้ําซอนใน Originality Report
…………………..……….............……………......................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

ลงนาม ................................................................
(........................................................................)

อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
….……../………………../…………...

สําหรับคณะ

ความเห็นตอ Similarity Index และผลการตรวจความ
ซ้ําซอนใน Originality Report
…………………..……….............…………......................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

ลงนาม..................................................................
(.............................….........................................)

คณบดี/รองคณบดีทีไ่ดรับมอบหมาย
….……../………………../…………...

บว. 14/1
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สําหรับบัณฑติวิทยาลัย

คําสั่งคณบดีบัณฑติวิทยาลัย
 ผานการตรวจสอบ
 ควรไดรับการปรับปรุง ......................................................................................................................................

ลงชื่อ ...........................................................
วันที่ .....................................

ลําดับ รายละเอียด ผลการตรวจสอบ รายละเอียด
สารนิพนธ

1 เลมสารนิพนธฉบบัสมบูรณ ……………………………………...........…..…………
......................................................................
......................................................................

2 อ่ืนๆ .................................................................
3 ..........................................................................
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2556
-----------------------------------------

หมวด 5
การลงทะเบียนเรียน

ขอ 34 การลงทะเบียนเรียน
34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธไดเมื่อมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักแลว

หมวด 7
การทําวิทยานิพนธและสารนิพนธ

ขอ 45 การทําวิทยานิพนธ
45.1 การเสนอโครงรางวิทยานิพนธ

45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครงรางวิทยานิพนธไดเมื่อมีอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักแลว

45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก จะเสนอโครงรางวิทยานิพนธไดเมื่อมีอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักแลว

45.1.3 การพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด
45.2 การสอบโครงรางวิทยานิพนธ

เปนการวัดความรูความเขาใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจัยใหสอดคลองกับระยะเวลาในการทําวิจัยและ
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย

นักศึกษาจะตองสอบโครงรางวทิยานิพนธภายในระยะเวลาทีบ่ณัฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยกําหนด
45.3 การขอเปลี่ยนแปลงโครงรางวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด

ขอ 46 การทําสารนิพนธ มีความมุงหมายเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยใหนักศึกษาไดทํา
เปนรายบุคคล สําหรับแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2558
.................................................

10. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย
10.3 ปริญญาโท

10.3.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณา
แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน
ผลงานวิจัย

10.3.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  แบงเปน 2 ประเภท คือ
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการคนควาอสิระ ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการ
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน
ผลงานวิจัย

2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ

เชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
สําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอม รับในระดับชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เร่ือง

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่กําหนดขางตน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

10.3.4 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน รวมไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้

1) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงาน
ทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่ กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย
3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

2) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 10 เร่ือง

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่กําหนดขางตน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสู งเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น และแจงคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ
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10.4 ปริญญาเอก
10.4.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงาน
ทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย
3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

10.4.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งให
บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ

เชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
สําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา 5 เร่ือง

10.4.4 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้

1) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่ง ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง
ทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

2) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับ
หัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เร่ือง

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่กําหนดขางตน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

11. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
11.1 อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษาปริญญาโทและ

ปริญญาเอกตามหลักเกณฑ ดังนี้
กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ

ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก รวมไดไมเกิน ๕ คน ตอภาคการศึกษา
กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมี คุณวุฒิป ริญญาเอกหรือเทียบเทา  และ ดํารงตํ าแหนง ระดับ

ผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป และมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอกรวมไดไมเกิน 10 คนตอภาคการศึกษา

กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนงศาสตราจารยและมี
ความจําเปนตองดูแลนักศึกษาเกินกวาจํานวนที่กําหนดใหเสนอตอสภาสถาบันพิจารณา แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาค
การศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษามากกวา ๑๕ คน ใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนราย
กรณี
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11.2 อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโทไดไมเกิน
15 คน หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวน จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน
เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน แตทั้งนี้ รวมแลวตองไมเกิน 15 คนตอภาคการศึกษา
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