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  ๕ .๒ วิทยานิพนธ์ที่ เรียบเรียงเสร็จตามข้อ ๕ .๑ ภายใต้การกํากับดูแลให้คําปรึกษาของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคน และเป็นไปตามคู่มือการทําบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ   
  ๕.๓ วิทยานิพนธ์ที่จะเสนอสอบได้ อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องให้ความเห็นชอบและอนุญาตให้
ขึ้นสอบได้ 
  ๕.๔ การจัดทําสําเนาวิทยานิพนธ์ โดยถ่ายเอกสารหน้าเดียว เข้าปกอ่อน เย็บเล่มเข้าสันปกให้
เรียบร้อย จํานวน ๕ เล่ม สําหรับปริญญาโท และจํานวน ๖ เล่ม สําหรับปริญญาเอกเพ่ือดําเนินการขอสอบต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๖ การขอสอบวิทยานิพนธ์ให้ดําเนินการดังน้ี 
  ๖.๑ การกําหนดวันสอบให้นักศึกษานัดหมายด้วยตัวนักศึกษาเองกับคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทุกคน เพ่ือกําหนดวันสอบให้ชัดเจน โดยวันที่กําหนดสอบน้ีต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน นับจากวันที่
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยลงทะเบียนรับคําร้องขอสอบถึงวันสอบ 
  ๖.๒ คําร้องขอสอบประกอบด้วย 
   ๖.๒.๑ การเขียนคําร้องขอสอบ ให้นักศึกษากรอกคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดอย่างชัดเจนพร้อมผลการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของวิทยานิพนธ์และให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคนลงนาม โดยช่ือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ประกอบด้วย ช่ือตัว ช่ือสกุล 
พร้อมทั้งระบุตําแหน่งทางวิชาการ และวัน เดือน ปี ที่ลงนามเพ่ือแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคน
ได้อนุญาตให้สอบตามวันที่กําหนดไว้ และ 
   6.๒.๒ ความเห็นของประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้นักศึกษานําคําร้องตาม
ข้อ ๖.๒.๑ พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับขอสอบ ๑ เล่ม เสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรลง
ความเห็น และลงนามเพ่ืออนุญาตให้สอบได้ 
  ๖.๓ การย่ืนคําร้องขอสอบ ให้นักศึกษายื่นเอกสารขอสอบวิทยานิพนธ์ที่สํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย ประกอบด้วย  
   ๖.๓.๑ คําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ที่ดําเนินการเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ 
แล้วจํานวน ๑ ฉบับ พร้อมผลการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของวิทยานิพนธ์ และ  
   ๖.๓.๒ สําเนาเล่มวิทยานิพนธ์ที่มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ตามข้อ ๕.๑ แล้ว จํานวน ๕ เล่ม  
สําหรับปริญญาโท และจํานวน ๖ เล่ม สําหรับปริญญาเอก และ 
   ๖.๓.๒ บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ตามข้อ ๔.๖ จํานวน ๑ ฉบับ  พร้อมเอกสารตอบรับ
การตีพิมพ์บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือสําเนาบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือบันทึกแสดง
ความก้าวหน้าการดําเนินการจัดทําและการส่งบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ลงตีพิมพ์ จํานวน ๑ ฉบับ ให้
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจความถูกต้องคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ และความสมบูรณ์ของเอกสารแล้วให้
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคําร้องขอสอบ 
 ข้อ ๗ การจัดทําหนังสือเชิญกรรมการสอบและการนําส่งเอกสารสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
รับลงทะเบียนคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ดําเนินการดังน้ี 
  ๗.๑ การจัดทําเอกสารเชิญสอบ และการแต่งต้ังกรรมการสอบ 
   ๗.๑.๑ การเสนอแต่งต้ังกรรมการสอบ ให้เจ้าหน้าที่นําเสนอคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ 
พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ        
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   ๗.๑.๒ การทําคําสั่ง และหนังสือเชิญกรรมการสอบ ให้เจ้าหน้าที่ทําหนังสือคําสั่ง และ
หนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
และอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ๗.๒ การนําส่งเอกสารต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
   ๗ .๒ .๑ การรับเอกสารเชิญสอบ ให้นักศึกษาผู้ขอสอบวิทยานิพนธ์รับหนังสือเชิญ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งเล่มวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง เพ่ือนําไปมอบให้คณะกรรมการกํากับ
การสอบทุกคนด้วยตนเอง  
   ๗.๒.๒ การส่งเอกสารเชิญสอบ ให้นักศึกษาเป็นผู้ดําเนินการนําส่งหนังสือเชิญสอบพร้อมทั้ง
เล่มวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการกํากับการสอบทุกคนด้วยตนเอง โดยเฉพาะอาจารย์ประจําหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ควรจะได้มีเวลาอ่านวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบอย่างน้อย ๗ วัน 

ข้อ ๘ การดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ ดังน้ี 
  ๘.๑ การติดตามกําหนดวันสอบ ก่อนถึงกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ๑-๒ วัน นักศึกษาควรได้
ติดต่อประสานกับกรรมการสอบทุกท่านเพ่ือเน้นยํ้ากําหนดวัน เวลา และห้องสอบอีกคร้ัง 
  ๘.๒ การเข้าห้องสอบนักศึกษาควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง เพ่ือเตรียม
อุปกรณ์การสอบให้พร้อม 
  ๘.๓ การสอบ การสอบวิทยานิพนธ์จะเป็นการสอบแบบปากเปล่า โดยผู้สอบอาจจะใช้สื่อ
ประเภทต่าง ๆ ในการสอบตามความเหมาะสม              
  ๘.๔ ผู้เข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ในขณะกําลังดําเนินการสอบอาจมีผู้สนใจเข้าร่วมฟัง  
การสอบด้วยก็ได้โดยผู้เข้าร่วมฟังจะไม่มีสิทธ์ิประเมินผลการสอบ 
 ข้อ ๙ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ 

   ๙.๑ การแจ้งผลการสอบคณะกรรมการสอบจะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบในห้องที่ทํา    
การสอบ โดยการแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์น้ีจะกระทําภายหลังจากสอบเสร็จ และคณะกรรมการกํากับ  
การสอบได้ประชุมตกลงพิจารณาผลการสอบแล้ว 
  ๙.๒ กรณีที่สอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษาดําเนินการขอสอบใหม่ โดยให้นักศึกษาดําเนินการทุก
ขั้นตอนใหม่ทั้งหมด การกําหนดวันสอบใหม่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกํากับการสอบวิทยานิพนธ์กําหนด
โดยให้บันทึกกําหนดวันสอบใหม่ไว้ในใบประเมินผลการสอบด้วย 
  ๙.๓ การส่งผลการสอบประธานคณะกรรมการกํากับการสอบเป็นผู้นําผลการสอบส่งสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓ วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ 
 
  ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
                   ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
        สนิท ตีเมืองซ้าย 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย) 
                        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 


