แผนภูมิขั้นตอนการขออนุมัติจบ
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
แบบรับรองการตรวจรูปแบบ
การพิมพ์ (มรว.บ.9) และใบ
ขอรับการตรวจรูปแบบ
การพิมพ์รอบที่ 1 (สีชมพู)
รอบที่ 2 (สีเขียว)

ส่งเอกสารการตีพิมพ์บทความ (มรว.บ.11)
ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

- เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการทีม่ ีนกั วิชาการกลั่นกรอง หรือ
- เผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการทีม่ ี
นักวิชาการกลัน่ กรองและมีการจัดทา
บทความวิจัยเรือ่ งเต็ม (Full Paper)
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ
(Proceedings)

(สาหรับนักศึกษาเดิมที่เข้าศึกษาก่อน
ปีการศึกษา 2563)

(สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป)

- หลักสูตร แบบ 1 วิทยานิพนธ์ 48 นก. ต้อง
เผยแพร่ในวารสาร จานวน 2 เรือ่ ง และเผยแพร่
ในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ โดยมีรายงานการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ฉบับเต็ม จานวน 1 เรือ่ ง
- หลักสูตร แบบ 2 วิทยานิพนธ์ 36 นก. ต้อง
เผยแพร่ในวารสาร จานวน 1 เรื่อง และ
เผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีรายงานการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ฉบับเต็ม จานวน 1 เรื่อง

หมายเหตุ : ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

- หลักสูตร แบบ 1 วิทยานิพนธ์ 48 นก. ต้อง
ได้รับการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง
- หลักสูตร แบบ 2 วิทยานิพนธ์ 36 นก. ต้อง
ได้รับการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ จานวน 1 เรือ่ ง
หมายเหตุ : ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

ผ่านการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
นักศึกษาไม่ค้างค่าลงทะเบียนและ
ค่ารักษาสภาพก่อนเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย

ส่งแบบคาร้องขอจบการศึกษา (มรว.บ.12)
คณะกรรมการประจาหลักสูตรเสนอชื่อผู้ขออนุมัติจบ
มีการแก้ไข

แก้ไขตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย

ไม่อนุมัติ

คณะกรรมการประจาหลักสูตร
พิจารณาทบทวนเพื่อนาเสนอใหม่

อนุมัติ

ส่งตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
(Abstract) (มรว.บ.10)
รอผลการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิ
แก้ไขบทคัดย่อตามผู้ทรงคุณวุฒิ
(มรว.บ.10/1)
อนุมัติ

มีการแก้ไข

แก้ไขตามมติที่ประชุม

สภาวิชาการ

ไม่อนุมัติ

คณะกรรมการประจาหลักสูตร
พิจารณาทบทวนเพื่อนาเสนอใหม่

ไม่อนุมัติ

คณะกรรมการประจาหลักสูตร
พิจารณาทบทวนเพื่อนาเสนอใหม่

อนุมัติ

แก้ไขตามมติที่ประชุม

มีการแก้ไข

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ

ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ 4 เล่ม
พร้อมแผ่นซีดีข้อมูล 2 แผ่น
(รับสาเนา มรว.บ.13)

รับหลักฐาน
การจบที่ สสว.

ขั้นตอนการขออนุมัติจบ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
วิธีการ/เอกสาร/
ขั้นตอน
แบบฟอร์ม
ที่เกี่ยวข้อง
1. ส่งเอกสารการตีพิมพ์ - มรว.บ.11
เผยแพร่บทความ
- ใบตอบรับ
- สาเนาปกใน-ปก
นอก
- สาเนาหน้าสารบัญ
- บทความฉบับ
สมบูรณ์
- ใบประกาศนียบัตร
หรือเอกสารที่แสดง
ถึงการนาเสนอ
ผลงาน
- เล่มวารสารฉบับ
จริงหรือเล่มเสนอ
ผลงานทีไ่ ด้นาเสนอ
(Proceedings)
2. ตรวจบทคัดย่อ
- บทคัดย่อภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
- บทคัดย่อ
(Abstract)
ภาษาอังกฤษ
3. ส่งแบบคาร้องขอจบ
การศึกษา

4. การประชุม
คณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ผู้ตรวจสอบ

ให้นักศึกษาแนบเอกสาร
ตามประเภทการเผยแพร่
บทความวิจยั ให้ครบถ้วน
แล้วนาเอกสารส่งที่
บัณฑิตวิทยาลัย

- นักศึกษา
- อาจารย์ที่
ปรึกษา
- ประธาน
คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
- บัณฑิตวิทยาลัย

7 วันทาการ

- อาจารย์ที่
ปรึกษา/ประธาน
คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
- รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัยฯ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย

ผ่านการตรวจบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ (Abstract)
จากอาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ
- มรว.บ.12
นักศึกษายื่นคาร้องขอจบ
- เอกสารอื่นๆ ตามที่ การศึกษา คณะกรรมการ
ปรากฏใน มรว.บ.12 ประจาหลักสูตรเสนอชื่อ
ผู้ขออนุมัติจบ

- บันทึกข้อความการ
ขอส่งรายชื่อผู้ขอ
อนุมัติจบการศึกษา
- เอกสารอื่นๆ

คณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
รายชื่อผู้ขออนุมัติจบ
การศึกษา

- นักศึกษา
- อาจารย์ที่
ปรึกษา

ตามความเห็น
ของอาจารย์ที่
ปรึกษา

- อาจารย์ที่
ปรึกษา

- นักศึกษา
- อาจารย์ที่
ปรึกษา
- คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
- คณะกรรมการ
ประจาบัณฑิต
วิทยาลัย
- คณะกรรมการ
ประจาบัณฑิต
วิทยาลัย

7 วันก่อนการ
ประชุมหลักสูตร
7 วันก่อนการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจาบัณฑิต

- อาจารย์ที่
ปรึกษา/ประธาน
คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
- รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
- รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย

1 วัน

ขั้นตอน
5. การแก้ไขตามมติที่
ประชุม

วิธีการ/เอกสาร/
แบบฟอร์ม
ที่เกี่ยวข้อง
- เล่มที่แก้ไขตามมติ
ที่ประชุม

6. ส่งตรวจบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ
(Abstract)

- มรว.บ.10

7. แก้ไขบทคัดย่อตาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

- มรว.บ.10/1

8. การประชุมสภา
วิชาการ

- บันทึกข้อความ
- เอกสารอื่นๆ

9. การแก้ไขตามมติที่
ประชุมสภาวิชาการ

- เล่มที่แก้ไขตามมติ
ที่ประชุม

10. การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

- บันทึกข้อความ
ขออนุมัติปริญญา
บัตร
- เอกสารอื่นๆ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ผู้ตรวจสอบ

นักศึกษาดาเนินการแก้ไข
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย

- นักศึกษา
- อาจารย์ที่
ปรึกษา
- ประธาน
หลักสูตร
- บัณฑิตวิทยาลัย
- นักศึกษา
- อาจารย์ที่
ปรึกษา
- บัณฑิตวิทยาลัย
- ผู้ทรงคุณวุฒิ

10 วันทาการ
ก่อนการประชุม
คณะกรรมการ
วิชาการ

- รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย

นักศึกษาเสนอส่งตรวจ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
(Abstract) ให้กับบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อดาเนินการ
ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบแก้ไข

ฉบับละ 14-30
วันทาการ
(ขึ้นอยู่กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ)

- อาจารย์ที่
ปรึกษา
- รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัยฯ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
นักศึกษาดาเนินการแก้ไข - นักศึกษา
7 วันทาการ - อาจารย์ที่
บทคัดย่อตามคาแนะนา - อาจารย์ที่
ปรึกษา
ของผู้ทรงคุณวุฒิและ
ปรึกษา
- รองคณบดี
เสนอบทคัดย่อที่แก้ไข
- ประธาน
บัณฑิตวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้วให้กับ
หลักสูตร
ฝ่ายวิจัยฯ
บัณฑิตวิทยาลัย
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
คณะกรรมการสภา
- คณะกรรมการ
1 วัน
- รองคณบดี
วิชาการพิจารณารายชื่อผู้ สภาวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย
ขออนุมัติจบการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
นักศึกษาดาเนินการแก้ไข - นักศึกษา
10 วันทาการ - อาจารย์ที่
ตามมติที่ประชุม
- อาจารย์ที่
ก่อนการประชุม ปรึกษา
คณะกรรมการสภา
ปรึกษา
สภาวิชาการ
- รองคณบดี
วิชาการ
- ประธาน
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร
ฝ่ายวิชาการ
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
- บัณฑิตวิทยาลัย
1 วันทาการ - รองคณบดี
พิจารณารายชื่อผู้ขอ
- งานสภา
บัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย

