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บทที่ 1 

ขั้นตอนการจัดท าวิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ (Thesis) หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบตามระเบียบวิธีการวิจัย เพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน หรือปัญหาที่ตั้งขึ้น และค้นพบข้อเสนอแนะ หรือ
แนวความคิดใหม่ที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว ซึ่งผู้ศึกษาต้องเรียบเรียงและน าเสนอผลงานอันเป็นส่วน
หนึ่งของการจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ท าวิทยานิพนธ์ (Thesis Option) 

นักศึกษาจะท าวิทยานิพนธ์ได้ต้องลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์เพ่ือสาขาวิชาจะได้ขอ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ต่อไป การลงทะเบียนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชาโดยมีขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการ 
ดังจะกล่าวต่อไป 

 
1.1  การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ขั้นตอนการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์มีเฉพาะในบางสาขาวิชา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยนักศึกษายื่น “ค าร้องขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์” (วก.บ.
01/59) และ “แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์” (วก.บ.01.1/59) ตามระยะเวลาและเงื่อนไขของ
สาขาวิชา เพื่อรับการพิจารณาขั้นต้นจากคณะกรรมการที่สาขาวิชาก าหนด 
 
1.2  การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  

กรณีที่มีการด าเนินการตามหัวข้อ 1.1 แล้ว ให้นักศึกษาปรึกษากับทางสาขาวิชาเพ่ือให้ทาง
สาขาวิชาด าเนินการขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ตามแบบ “ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” 
(วก.บ.02/59) พร้อมแนบเอกสาร “ประวัติย่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์” (วก.บ.02.1/59) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจมีทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจ านวน 1 คน 
และในกรณีจ าเป็นอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอีก 1 คน ก็ได้ โดยคุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ให้ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา1 

 

                                                 
1 โปรดดู ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 แล้วแต่กรณี และเมื่อกล่าวถึง “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” ในคู่มือวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ให้หมายความถึงประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2 ฉบับข้างต้นแล้วแต่กรณี 
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กรณีที่ไม่มีการด าเนินการตามข้อ 1.1 ให้นักศึกษาปรึกษากับคณาจารย์เพ่ือให้ได้หัวข้อใน
การท าวิทยานิพนธ์ จากนั้นนักศึกษาต้องยื่นเอกสารต่างๆ ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.1 เพ่ิมเติมด้วย 
 
1.3 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  

เมื่อนักศึกษาขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไประยะหนึ่ง จนกระทั่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นสมควรให้นักศึกษาท าการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ ให้ด าเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1.3.1 การยื่นค าร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
นักศึกษายื่น “ค าร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์” (วก.บ.03/59) พร้อมแนบ “แบบโครง

ร่างวิทยานิพนธ์” (วก.บ.03.1/59) เสนอตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยสาขาวิชาเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ไปยังฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจ
เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
และต้องเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ดูรายละเอียดการจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ในบทที่ 2) 

1.3.2 การจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
สาขาวิชารับผิดชอบประสานงานจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
1.3.3 การแจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือหัวหน้าสาขาวิชาแจ้งผลสอบให้นักศึกษา

ทราบ และ/หรือ ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ พร้อมสรุปตามแบบ “สรุปแบบ
รายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์” (วก.บ.04/59) และ “แบบพิจารณาผลการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์” (วก.บ.04.1/59) 

ทั้งนี้การด าเนินการตามหัวข้อ 1.2 และหัวข้อ 1.3 อาจด าเนินการพร้อมกันได้ 
 
1.4  การท าวิทยานิพนธ์  

นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง และจัดท าตามโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ 

นักศึกษาอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ภาษาใดภาษาหนึ่ง
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ต้องมีบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
นักศึกษาต้องพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

กรณีนักศึกษาไม่สามารถจัดท าวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง [Thesis (Continue)] ในภาคการศึกษาถัดไปตาม
ขั้นตอนการลงทะเบียนปกติทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ หากนักศึกษาประสงค์จะสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ และส าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ต่อเนื่องในภาคฤดู
ร้อนด้วย 
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1.5 การเสนอวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  
มหาวิทยาลัยก าหนดขั้นตอนการเสนอวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันในขั้นสุดท้าย ดังนี้ 
1.5.1  เมื่อนักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์ขอเสนอ

วิทยานิพนธ์และสอบป้องกัน ต้องยื่นค าร้องตามแบบ “ค าร้องขอเสนอและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์” 
(วก.บ.05/59) ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมช าระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ นักศึกษาต้อง
ยื่นแบบ “รายงานตรวจสอบข้อมูลการศึกษาภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสอบ
ประมวลความรู้ข้อเขียน ระดับปริญญาโท” (มพย 0221/5/1/50) เมื่อขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
หากนักศึกษาไม่ด าเนินการยื่นแบบดังกล่าว จะไม่สามารถด าเนินการส าเร็จการศึกษาได้ 

1.5.2  เมื่อสาขาวิชา และคณะวิชาเห็นชอบให้นักศึกษาเสนอวิทยานิพนธ์และสอบป้องกัน 
สาขาวิชาเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตามแบบ “ขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์” (วก.บ.06/59) ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยทั่วไปแล้วต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ในการนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น
กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์
ด้วยทุกครั้ง 

1.5.3  นักศึกษาต้องส่งร่างรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 3 ชุดหรือจ านวน
เท่ากับคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้กับทางสาขาวิชาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
ป้องกัน เพ่ือน ารายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งให้คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และก าหนดวันเวลาสอบ 

1.5.4  มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ส าหรับก าหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้ทางสาขาวิชา และคณะวิชาเป็นผู้ก าหนดวัน
เวลาในการสอบ โดยต้องไม่เกินวันเวลาที่ก าหนดไว้ตามปฏิทินการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย2 ทั้งนี้ 
นักศึกษาควรวางแผนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับวันเวลาที่ก าหนดตาม
ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

1.5.5  คณะวิชาและสาขาวิชา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการประสานงานและอ านวย
ความสะดวกในการจัดสอบวิทยานิพนธ์ 

1.5.6  เมื่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ด าเนินการสอบแล้ว ให้รายงานผลการ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามแบบ “สรุปแบบรายงานผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์” (วก.บ.07/59) 
และ “แบบพิจารณาผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์” (วก.บ.07.1/59) ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวัน
สอบวิทยานิพนธ์ 

                                                 
2 เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักทะเบียนและการรับนักศึกษา (e-Registra) 
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ในกรณีที่คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์มีความเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ให้บันทึกหัวข้อที่เปลี่ยนแปลงตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ใน วก.บ.
07/59 หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรือหัวหน้าสาขาวิชาท าหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ แนบพร้อม วก.บ.07/59 

1.5.7  การวัดผลวิทยานิพนธ์ให้ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP 
EP หมายถึง วิทยานิพนธ์มีคุณภาพดีมาก (Excellent Pass) 
P หมายถึง ผ่าน (Pass) 
NP หมายถึง ไม่ผ่าน (No Pass) 

1.5.8  กรณีการน าเสนอผลงานและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ไม่แล้วเสร็จ นักศึกษาจะถูก
วัดผลวิทยานิพนธ์ด้วยอักษร IP [(Grading in Progress (ก าลังอยู่ในระหว่างการวัดผล)] และนักศึกษา
ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง [Thesis (Continue)] ในภาคการศึกษาถัดไปตามขั้นตอนการ
ลงทะเบียนปกติทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน แต่ถ้านักศึกษาประสงค์จะน าเสนอผลงานและ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ รวมทั้งได้น าผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ต่อเนื่องในภาคฤดูร้อนด้วย 

กรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในภาคการศึกษาที่ยื่นค าร้อง
ขอเสนอวิทยานิพนธ์และสอบป้องกัน หรือผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ยังไม่ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะถูกวัดผลวิทยานิพนธ์ด้วยอักษร IP [(Grading in Progress 
(ก าลังอยู่ในระหว่างการวัดผล)] และนักศึกษาต้องลงทะเบียนรกัษาสภาพในภาคการศึกษาถัดไป 

1.5.9 กรณีที่สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน เมื่อนักศึกษาประสงค์จะขอสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ครั้งใหม่ ต้องยื่นค าร้องตามแบบ “ค าร้องขอเสนอและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์” (วก.บ.
05/59) พร้อมช าระค่าธรรมเนียมสอบครั้งใหม่อีกครั้ง 

1.5.10  กรณีที่นักศึกษามีความจ าเป็นต้องขอยกเลิกการสอบ ให้ยื่นค าร้องทั่วไปผ่าน
สาขาวิชา เพื่อขอยกเลิกการสอบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์  โดยไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมการ
สอบ 

1.5.11 นักศึกษาที่ไม่สามารถสอบในวันและเวลาที่ก าหนด และไม่ด าเนินการยื่นค าร้องขอ
ยกเลิกการสอบก่อนวันสอบ 2 สัปดาห์ ถือว่านักศึกษาไม่ผ่านการสอบในครั้งนั้น 
 
1.6 การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาต้องด าเนินการให้วิทยานิพนธ์ของตนเองได้รับการเผยแพร่โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตามที่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
หากไม่ด าเนินการ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิส าเร็จการศึกษา3 

                                                 
3 ส าหรับหลักสูตรที่เปิดด าเนินการก่อนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ไม่อยู่ภายใต้การบังคับตามข้อนี้ 
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1.6.1 กรณีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

 (1) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน 
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ 

 (2) น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมวิชาการที่ มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) 

1.6.2 กรณีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 (1) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือ 

 (2) น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

 
เมื่อได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ตามข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ให้นักศึกษาส่ง “แบบรายงานการ

เผยแพร่วิทยานิพนธ์” (วก.บ.08/59) พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อฝ่ายวิชาการ เพ่ือยืนยันการ
เผยแพร่ดังกล่าว 
 
1.7 การส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

1.7.1  เมื่อสอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องด าเนินการแก้ไขตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และจัดท ารายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยไม่ต้องเข้ารูปเล่มส่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องด้านเนื้อหา 

1.7.2  ภายหลังการตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาตามข้อ 1.7.1 นักศึกษาต้อง
ด าเนินการท ารายงานวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และยื่นรายงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์โดยไม่ต้องเข้ารูปเล่ม พร้อมกับแบบ “ค าร้องขอตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์” 
(วก.บ.08.1/59) ที่ฝ่ายวิชาการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามปฏิทินการศึกษาของแต่ละภาค
การศึกษา เพ่ือตรวจรูปแบบการจัดพิมพ์รายงานวิทยานิพนธ์  และหากมีค าแนะน าให้แก้ไขตาม
รูปแบบการจัดพิมพ์ นักศึกษาต้องแก้ไขภายใต้การตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
น ารายงานกลับมาตรวจรูปแบบอีกจนกว่าการจัดพิมพ์รายงานจะถูกต้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

1.7.3  นักศึกษาต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้ารูปเล่มเรียบร้อย จ านวน 4 เล่ม 
และวิทยานิพนธ์บันทึกเป็น CD-ROM ในรูปแบบ PDF File ที่มีข้อความตรงกับรายงานวิทยานิพนธ์
ทุกประการ จ านวน 4 แผ่น ให้แก่มหาวิทยาลัย (รายละเอียดการบันทึกข้อมูลในแผ่น CD-ROM 
ปรากฏในบทที่ 5) 
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พร้อมกันนี้ ให้แนบแบบค าร้องต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย 
(1) แบบ “ค าร้องขอส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์” (วก.บ.09/59) 
(2) แบบ “หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ให้แก่มหาวิทยาลัยพายัพ” (วก.บ.

09.1/59) เพ่ือให้ทางมหาวิทยาลัยสามารถเผยแพร่งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ และ 
(3) แบบ “หนังสือรับรองการท าวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ” (วก.บ.09.2/59) 
เอกสารทั้งหมดตามข้อนี้ ให้นักศึกษาน าส่งไม่เกินวันที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของแต่

ละภาคการศึกษา หากน าส่งไม่ทันตามก าหนดดังกล่าว จะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในภาค
การศึกษานั้นได้ และนักศึกษาต้องด าเนินการรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป เพ่ือขอ
ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว 

1.7.4  เมื่อนักศึกษาส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว ให้สาขาวิชาประสานงานกับ
ส านักทะเบียนและการรับนักศึกษา เพ่ือขอแก้อักษรระดับคะแนนในรายวิชาวิทยานิพนธ์จาก IP เป็น 
P หรือ EP แล้วแต่กรณี และทางมหาวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา เพ่ือเสนอ
ชื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป 
 
1.8 การส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก การท าวิทยานิพนธ์ จะส าเร็จการศึกษาได้ เมื่อผ่านเงื่อนไข
ต่างๆ ครบถ้วน ดังนี้ 

1.8.1  ศึกษารายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ และมีผล
การเรียนได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 

1.8.2  สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี) 
1.8.3  สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้กับทาง

มหาวิทยาลัย 
1.8.4  ส าหรับหลักสูตรที่เปิดด าเนินการภายหลังมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 นักศึกษาต้องด าเนินการให้ผลงาน
วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

หากผลงานยังไม่ได้ตีพิมพ์ แต่ได้รับการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ด าเนินการ
จัดพิมพ์ ให้ถือว่าผ่านเงื่อนไขข้อนี้ 

1.8.5  ส าหรับหลักสูตรที่เปิดด าเนินการภายหลังมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นักศึกษาต้องด าเนินการให้ผลงาน
วิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
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หากผลงานยังไม่ได้ตีพิมพ์ แต่ได้รับการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ด าเนินการ
จัดพิมพ์ ให้ถือว่าผ่านเงื่อนไขข้อนี้ แต่ไม่รวมถึงกรณีการน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ 

1.8.5 ไม่มีพันธะหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
1.8.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

 

 


