
 
ขั้นตอนในการเสนอท าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 

ส าหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
   ให้มีจ ำนวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมน่อ้ยกว่ำ 48 หน่วยกิต ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ 

ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และไมน่อ้ยกว่ำ 72 หน่วยกิต ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ ที่มผีลกำรเรียนดมีำก 

   แบบ 1 เป็นแผนกำรศึกษำที่เนน้กำรวจิัยโดยมกีำรท ำวิทยำนพินธ์เพื่อก่อให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ หลักสูตรอำจ 
         ก ำหนดให้มกีำรศึกษำรำยวิชำเพ่ิมเตมิได้โดยไม่นับหนว่ยกิต 

    แบบ 1.1 ผู้เข้ำศึกษำที่ส ำเร็จกำรศกึษำระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ จะต้องท ำวิทยำนพินธ์ไม่น้อยกวำ่  
48 หน่วยกิต 

    แบบ 1.2 ผู้เข้ำศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ จะต้องท ำวิทยำนพินธ์ไม่น้อย 
กว่ำ 72 หน่วยกิต 

   แบบ 2 เป็นแผนกำรศึกษำที่เนน้กำรวจิัย โดยมีกำรท ำวิทยำนพินธืท่ีมีคุรภำพสูงและมีกำรศกึษำรำยวชิำเพ่ิมเตมิ 
    แบบ 2.1  ผู้เข้ำศึกษำที่ส ำเร็จกำรศกึษำระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ จะต้องท ำวิทยำนพินธ์ไม่น้อย 

กว่ำ 36 หน่วยกิต และศกึษำรำยวิชำอีกไม่นอ้ยกว่ำ 12 หน่วยกติ 
    แบบ 2.2 ผู้เข้ำศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ จะต้องท ำวิทยำนพินธ์ไม่น้อย 

กว่ำ 48 หน่วยกิต และศกึษำรำยวิชำอีกไม่นอ้ยกว่ำ 24 หน่วยกติ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บว.1 ขออนุมัติแตง่ตัง้อำจำรย์ท่ีปรึกษำวทิยำนพินธ์หลัก/  

           อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนพินธ์ร่วม 
 

บว.สุราษฎรฯ์ 1 ขออนุมัติแต่งต้ังกรรมกำรสอบโครงร่ำง 

                            วทิยำนพินธ์ 

บว.สุราษฎรฯ์ 2 ขอสอบโครงร่ำงวทิยำนพินธ์ 

บว.สุราษฎรฯ์ 3 แบบแจ้งผลสอบโครงร่ำงวทิยำนพินธ์ 

ก่อนภำคกำรศกึษำที่ลงทะเบียนเรียน
วทิยำนพินธ์ เสนอคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะพจิำรณำ 

ก่อนกำรสอบ 45 วัน เพื่อเสนอ
คณะก ร รมก ำ รป ร ะ จ ำ คณ ะ
พจิำรณำ  

 

หลังกำรได้รับกำรอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบโครงร่ำง 

 

เมื่อสอบโครงร่ำงวทิยำนพินธ์เสร็จสิ้น 

 

 

บว.สุราษฎร์ฯ 10.1 ค ำร้องขอสอบวดัคุณสมบัต ิ

 

บว.สุราษฎร์ฯ 10.2 แบบขออนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวัด 

                         คุณสมบัต ิ

 

บว.สุราษฎร์ฯ 10.3 แบบแจง้ผลกำรสอบวัดคุณสมบัติ 

 

บว.1/1  
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่
ปรกึษำวิทยำนิพนธ์หลกั/ร่วม 



ขั้นตอนในการเสนอท าวทิยานิพนธ์ ระดับปรญิญาเอก (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*นักศึกษำหลักสูตรปรญิญำเอก แบบ 1 ต้องรำยงำนควำมกำ้วหน้ำกำรท ำวิทยำนิพนธ์ทุกรอบ 6 เดอืน ตำมแบบฟอร์ม บว. 9 

*นักศึกษำหลักสูตรปรญิญำเอก แบบ 2 ต้องรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรท ำวิทยำนิพนธ์ทุกรอบ 6 เดอืน ตำมแบบฟอรม์ บว. วทอ. 

บว.2 ขออนุมัติโครงร่ำงวทิยำนพินธ์ 

            (แนบ แบบ บว.สุรำษฎร์ฯ 3  แบบยนิยอมกำรมอบ

ลิขสิทธ์ิวิทยำนพินธ์ และโครงร่ำงวทิยำนพินธ์ 1 ฉบับ)   

บว.3 ขออนุมัติแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบวทิยำนพินธ์ 

บว.8 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

บว.4 แบบขอสอบวทิยำนพินธ์ และ บว.4/1 ข้อมูลกำร 

               เผยแพร่ผลงำนวทิยำนพินธ์ 

บว.5  แบบแจ้งผลกำรสอบวทิยำนพินธ์ 

*เสนอโดยประธำนกรรมกำรสอบวทิยำนพินธ์ 

*กรณสีอบไม่ผำ่น ให้ยื่นขอสอบได้อีก 1 ครั้ง ภำยในเวลำไมน้่อยกวำ่ 30 วัน 

นับจำกวันที่สอบครั้งแรก   

 

นักศกึษายื่นขอส าเร็จการศกึษาผ่านเวบไซต ์

บว.6 แบบกำรตรวจวิทยำนพินธ์ 

(แนบเอกสำรตำมท่ีแบบฟอร์มระบุ) 

แก้ไขตำมข้อเสนอคณะกรรมกำรสอบฯ
และเสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะ
พจิำรณำ  
 

ก่อนกำรสอบ 45 วัน เพื่อเสนอ
คณะก ร รมก ำ รป ร ะ จ ำ คณ ะ
พจิำรณำ 
 

ก่อนสอบ 45 วัน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 
 

ภำยใน 1 สัปดำห์ หลังวันสอบฯ 
โดยประธำนกรรมกำรสอบ รำยงำน
ผลกำรสอบผ่ำนคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะฯ 
 

 

เมื่อแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมกำรสอบฯ และ 
ตรวจสอบใน Turnitinโปรแกรม 

 

 

บว.2/1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือ/โครงร่ำงวทิยำนพินธ์ 

(หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเนื้อหำโครงร่ำงฯดว้ย ให้แนบโครงร่ำงฯ

ใหม ่1 ฉบับ) 
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แนวทางและหลกัเกณฑ์ในการเสนอแบบฟอร์ม บว. ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก 

แบบฟอร์ม กรอบระยะเวลา หลกัเกณฑ์ 

แบบ ก 1 แบบ ก 2 

บว.1 ภายใน 
ภาคการศึกษาท่ี 1  
ปีท่ี 1 

ภายใน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปีท่ี 1 

1. ตอ้งแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนการลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ 
2.ช่ือวิทยานิพนธ์เป็นเพียง Topic สามารถเปล่ียนแปลง/แกไ้ข เม่ือเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าบณัฑิตวิทยาลยั โดยมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือไม่ต  ่ากวา่ รศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ท่ีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมีผลงานวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  โดยมีขอ้ก าหนด ดงัน้ี 
            - อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ส าหรับนกัศึกษาปริญญาเอก ตอ้งเป็นอาจารยท่ี์มีผลงานทางวิชาการเป็น corresponding author ท่ีไดรั้บ
การตีพิมพใ์นฐานขอ้มูล ISI อยา่งน้อย 1 เร่ือง 
            - อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท ตอ้งเป็นอาจารยท่ี์มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นฐานขอ้มูล ISI 
หรือ SCOPUS หรืออยูร่ะหวา่งรอการตีพิมพใ์นฐาน ISI หรือ SCOPUS (ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองคุณสมบติัท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ วนัท่ี 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
4. เสนอเร่ืองผา่นคณะเพ่ือด าเนินตามขั้นตอนต่อไป 

บว.1/1 ตลอดเวลา ตลอดเวลา เม่ือตอ้งการเปล่ียนแปลงอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

บว.สุราษ 1-3 และ 
บว.2 

ภายใน 
ภาคการศึกษาท่ีลงเทียบ
เรียน 
 

ภายใน 
ภาคการศึกษาท่ี 1  
ปีท่ี 1 

1. เสนอขอแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่าง (บว.สุราษ 1) จ  านวนไม่น้อยกวา่ 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบดว้ย อ.ท่ีปรึกษาหลกั /  
อ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) /อ.ประจ า และหรือผูท้รงคุณวฒิุเป็นกรรมการ 
2. คณะ จดัท า บว.สุราษ 2 (ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์) เพ่ือเชิญกรรมการสอบพร้อมแนบค าสั่งแต่งตั้งท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ให้กรรมการสอบ
ทุกท่านทราบ และด าเนินการสอบในวนัและเวลาท่ีก าหนด 
3. กรรมการบนัทึกผลการสอบตามแบบ บว.สุราษ 3 (แบบแจง้ผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์) 
4. เสนอขออนุมติัโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามแบบ บว.2 โดยแนบ บว.สุราษ 3 พร้อมโครงร่าง 1 ฉบบัและแบบยนิยอมการมอบลิขสิทธ์ิวิทยานิพนธ์ 
5. หากไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาตามแผนท่ีก าหนด ให้ปฏิบติัตามระเบียบฯ ขอ้ท่ี 61.8 

บว.2/1 ตลอดเวลา ตลอดเวลา เม่ือนกัศึกษาไดรั้บอนุมติัให้ท  าวิทยานิพนธ์ตามแบบ บว.2 เรียบร้อยแลว้ หากภายหลงัประสงคจ์ะขอเปล่ียนเฉพาะช่ือโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้ 
นกัศึกษายืน่ แบบ บว.2/1 โดยตอ้งระบุเหตุผลดว้ยวา่ “เปล่ียนแปลงเฉพาะช่ือวิทยานิพนธ์โดยมิไดมี้การเปล่ียนแปลงเน้ือหาของโครงร่างแต่อยา่ง
ใด” ถา้หากมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาของโครงร่างดว้ย ให้แนบโครงร่างใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงแนบมา 1 ชุด 



แบบฟอร์ม กรอบระยะเวลา หลกัเกณฑ์ 
แบบ ก 1 แบบ ก 2 

บว.3 , บว.4 และ บว4/1 ด าเนินการสอบ
วิทยานิพนธ์ให้
แลว้เสร็จภายในปี
ท่ี 2 

ด าเนินการสอบ
วิทยานิพนธ์ให้แลว้
เสร็จภายในปีท่ี 2 

1.ยืน่ขอแต่งตั้งกรรมการสอบ (บว.3) จ  านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยั ซ่ึงไม่ไดท้  าหน้าท่ี
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่นอ้ยกว่า 1 คน, อาจารยป์ระจ าซ่ึงไม่ไดเ้ป็น อ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน และอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ทั้งน้ีอาจแต่งตั้ง อ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) เป็นกรรมการสอบดว้ยก็ได ้
2.ยืน่ บว.4 ขอสอบวิทยานิพนธ์ผ่านคณะ อยา่งน้อย 2 สปัดาห์ ก่อนวนัสอบ โดยตอ้งแนบ บว.4/1 มาดว้ย โดยนกัศึกษาตอ้งเช็คและกรอก
รายละเอียดในเร่ือง การผ่านความรู้ภาษาองักฤษ, สอบผา่นทุกรายวิชาในหลกัสูตร, กรอกขอ้มูลการรับทุน และในส่วนของผลงานตีพิมพ ์และการ
ไปเสนอผลงานวิชาการให้กรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลกัฐาน(ส าเนาบทคดัยอ่ท่ีมีการรวมเล่มหรือหนงัสือหนา้ท่ีมีการตีพิมพ)์ 
3.ส่งวิทยานิพนธ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบขั้นสุดทา้ยจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ต่อคณะกรรมการสอบทุกท่านก่อนวนัสอบอยา่งนอ้ย 2 
สปัดาห์ 
4. กรณีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัท่ีเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่สามารถมาสอบในวนัสอบวิทยานิพนธ์ได ้ให้ด าเนินการสอบผา่นระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือหากไม่สามารถด าเนินการสอบได ้ให้ตรวจประเมินผลวิทยานิพนธ์ฉบบัท่ีใชส้อบและส่งให้ประธานกรรมการสอบ
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัสอบวิทยานิพนธ์ได ้

บว.5 ภายใน 2 สปัดาห์หลงัวนัสอบ 1. ประธานกรรมการสอบรายงานผลการสอบผ่านคณะ ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัสอบ 
2. กรณีสอบคร้ังแรกไม่ผา่น ให้สิทธ์ิสอบไดอี้ก 1 คร้ัง ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั หลงัวนัสอบคร้ังแรก  

บว.6 

ภายใน 21 วนั นบัจากวนัท่ีสอบผ่าน 

1.น าวิทยานิพนธ์จดัส่ง บณัฑิตศึกษา งานสนบัสนุนวิชาการ เพ่ือตรวจสอบรูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์ในเบ้ืองตน้ 
2.บณัฑิตศึกษา งานสนบัสนุนวิชาการ จดัส่ง วิทยานิพนธ์ ไปยงับณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือตรวจสอบรูปแบบการจดัพิมพก่์อนเขา้เล่ม ตามรูปแบบท่ี
บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 

บว.8 1.เสนอ บว.8 ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ลงนามในวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
2.หากส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ภายใน 21 วนั นบัจากวนัสอบผา่น ให้ถือวนัสอบวิทยานิพนธ์ผ่านเป็นวนัส าเร็จการศึกษา 
3. หากไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ภายใน 21 วนั นบัจากวนัสอบผา่น ให้ถือวนัส่งวิทยานิพนธ์เป็นวนัส าเร็จการศึกษา แต่ตอ้งไม่เกิน 
6 เดือน นบัจากวนัสอบผา่น มิฉะนั้นจะถือวา่สอบไม่ผา่นและพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
4.นกัศึกษาตอ้งส่งผลงานตามท่ีหลกัสูตรก าหนด และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการประกนัคุณภาพหลกัสูตร หรือแหล่งทุนสนบัสนุนการศึกษา(ถา้
ไดรั้บ) จึงจะด าเนินเร่ืองขอส าเร็จการศึกษาได ้

บว.9  เฉพาะหลกัสูตรปริญญา
โท แบบ ก 1 และหลกัสูตร
ปริญญาเอก แบบ 1 
บว. วทอ. เฉพาะหลกัสูตร
ปริญญาโท แบบ ก 2 และ
หลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 2 

ทุกส้ินภาคการศึกษา นกัศึกษาทุกคนตอ้งรายงานความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์ตามท่ีคณะก าหนด 



 


