แผนภูมขิ ั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
ระดับปริญญาเอก
เรียนรายวิชาตามเกณฑ์ของหลักสูตรกาหนด
และ/หรือ สอบผ่านวัดคุณสมบัติ (QE) (มรว.บ.1)

ระดับปริญญาโท
เรียนรายวิชาตามเกณฑ์ของหลักสูตรกาหนด
และ/หรือ สอบผ่านประมวลผลความรู้ (มรว.บ.1)
สอบผ่านวัดคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก (มรว.บ.1)

เสนอขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
(เฉพาะปริญญาเอก)
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอชื่อเรื่องและขอแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา (มรว.บ.3)
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร
เสนอขอสอบเค้าโครง 3 บท (มรว.บ.4) (มรว.บ.16)
กาหนดส่งเล่มก่อนสอบ 14 วันทาการ

หมายเหตุ
ตรวจสอบสภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่ค้างค่าลงทะเบียนหรือค่ารักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก่อนเสนอ
ขอสอบเค้าโครงฯ

สอบเค้าโครง 3 บท (มรว.บ.4/1)
ภายใน 15 วัน
ทั้งนีไ้ ม่ควรเกิน 30 วัน

แก้ไขและส่งเค้าโครงฉบับสมบูรณ์
เสนอคณะกรรมการประจาหลักสูตร (มรว.บ.4/2
.................................................................................................
.................................................................................................
บันทึกข้อความขออนุมัติเค้าโครง
.........) าบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ

กาหนดให้หลักสูตรส่ง
เรื่องเข้าที่ประชุม
วันที่ 2 ของทุกเดือน
ก่อนเสนอคกก.ประจา
บัณฑิตวิทยาลัย

แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย (มรว.บ.4/3)
ให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ก่อนส่งข้อเสนอเค้าโครงเพื่อ
รับการพิจารณารับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (มรว.บ.5)
ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (มรว.บ.6)
ขอเก็บข้อมูล (มรว.บ.7)

หมายเหตุ
ตรวจสอบสภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่ค้างค่าลงทะเบียนหรือค่ารักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก่อนเสนอ
ขอสอบปากเปล่าฯ

เสนอขอสอบปากเปล่า 5 บท (มรว.บ. 8) (มรว.บ. 16) กาหนดส่งเล่มก่อนสอบ 14 วันทาการ
ดาเนินการสอบปากเปล่า (มรว.บ. 8/1, 8/2)
แก้ไขและส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ (มรว.บ.8/3)

ภายใน 15 วัน
ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 30 วัน

ขอรับการตรวจรูปแบบการพิมพ์ รอบที่ 1 (สีชมพู)
และขอรับการตรวจรูปแบบการพิมพ์ รอบที่ 2 (สีเขียว) และแบบรับรองการตรวจรูปแบบ (มรว.บ.9)
ขั้นตอนการขออนุมัติจบ

หมายเหตุ
- ระยะเวลาในการทาวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (12 นก.) ไม่น้อยกว่า 90 วัน
ปริญญาเอก (36 นก.) ไม่น้อยกว่า 180 วัน
(มากกว่า 36 นก.) ไม่น้อยกว่า 270 วัน
- ระยะเวลาในการทาการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 60 วัน

ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
วิธีการ/เอกสาร/
ขั้นตอน
แบบฟอร์ม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้อง
1. เรียนรายวิชาตาม
- มรว.บ.1
- ระดับปริญญาเอก
เกณฑ์ของหลักสูตร
เรียนรายวิชาตามเกณฑ์
กาหนด และ/หรือ สอบ
ของหลักสูตรกาหนด
ผ่านวัดคุณสมบัติ (QE)
และ/หรือ สอบผ่านวัด
หรือสอบผ่าน
คุณสมบัติ (QE)
ประมวลผลความรู้
- ระดับปริญญาโท
เรียนรายวิชาตามเกณฑ์
ของหลักสูตรกาหนด
และ/หรือ สอบผ่าน
ประมวลผลความรู้
2. เสนอขออนุมัติหัวข้อ - บันทึกข้อความ เสนอขออนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
- แบบขออนุมัติ วิทยานิพนธ์
(เฉพาะปริญญาเอก)
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (เฉพาะปริญญาเอก)
(ฉบับเต็ม)
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
- แบบขออนุมัติ ประจาบัณฑิตวิทยาลัย
หัวข้อวิทยานิพนธ์
(ฉบับย่อ)
3. เสนอชื่อเรื่องและขอ - มรว.บ.3
แต่งตั้งกรรมการที่
- คาสั่งแต่งตัง้
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ

นักศึกษายื่นขอเสนอชื่อ
และขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านการ
พิจารณาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และ
คณะกรรมการประจา
หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ผู้ตรวจสอบ

- นักศึกษา
- อาจารย์ผู้สอน
- ประธานคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร

1 ปีการศึกษา

- ประธาน
คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
- รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย

- นักศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
- อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ถ้ามี)
- ประธานคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร

ส่งเอกสารวันที่
2 ของทุกเดือน
ก่อนเสนอ
คณะกรรมการ
ประจาบัณฑิต
วิทยาลัย

- ประธาน
คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
- รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
- รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย

- นักศึกษา
ตามรอบการ
- อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ประชุมของ
- อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หลักสูตร
(ถ้ามี)
- ประธานคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร

วิธีการ/เอกสาร/
ขั้นตอน
แบบฟอร์ม
ที่เกี่ยวข้อง
4. เสนอขอสอบเค้าโครง - มรว.บ.4
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้า - มรว.บ.16
อิสระ
- เค้าโครง
จานวน 6 เล่ม
(ระดับปริญญาโท)
- เค้าโครง
จานวน 7 เล่ม
(ระดับปริญญา
เอก)
ตามรูปแบบการ
พิมพ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย
- คาสั่งแต่งตัง้
5. สอบเค้าโครง
- มรว.บ.4/1
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ

6. แก้ไขและส่งเค้าโครง - มรว.บ.4/2
ฉบับสมบูรณ์
- เค้าโครงฉบับ
สมบูรณ์จานวน 1
เล่ม
- CD 1 แผ่น
- แบบขออนุมัติ
เค้าโครง
วิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระ
(ฉบับเต็ม)
- แบบขออนุมัติ
เค้าโครง
วิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระ
(ฉบับย่อ)

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ผู้ตรวจสอบ

นักศึกษาจัดทาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และยืน่
เสนอขอสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ ให้กับบัณฑิต
วิทยาลัย

- นักศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
- อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ถ้ามี)
- คณะกรรมการประจา
หลักสูตร
- บัณฑิตวิทยาลัย

วัน เวลาสอบ
ตามที่
คณะกรรมการ
ประจา
หลักสูตร
กาหนด
ทั้งนี้ต้องส่ง
เรื่องให้กับ
บัณฑิต
วิทยาลัยก่อน
วันสอบ 14
วันทาการ

- รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย

นักศึกษาทาการสอบเค้า - นักศึกษา
โครงตามกาหนดการที่นัด - คณะกรรมการสอบ
หมาย (ประกาศกาหนด
การสอบบนเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย)

นักศึกษาทาการแก้ไข
เค้าโครงตามคาแนะนา
ของคณะกรรมการสอบ
และนาส่งเค้าโครงฉบับ
สมบูรณ์ พร้อมแบบขอ
อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ เสนอ
คณะกรรมการประจา
หลักสูตรพิจารณา

- นักศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
- อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ถ้ามี)
- คณะกรรมการประจา
หลักสูตร
- บัณฑิตวิทยาลัย

1 วัน

- ประธาน
คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
- รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
ภายใน 15 วัน - อาจารย์ที่
หลังวันสอบ ปรึกษา/ประธาน
ทั้งนี้ไม่ควร
คณะกรรมการ
เกิน 30 วัน
ประจาหลักสูตร
- รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย

ขั้นตอน
7. การประชุม
คณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย

8. แก้ไขตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิต

9. ตรวจสอบเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย

วิธีการ/เอกสาร/
แบบฟอร์ม
ที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกข้อความ
ขอส่งรายชื่อผู้ขอ
อนุมัติเค้าโครง
- แบบขออนุมัติ
เค้าโครง
วิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระ
(ฉบับเต็ม)
- แบบขออนุมัติ
เค้าโครง
วิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระ
(ฉบับย่อ)
- มรว.บ.4/3
- เค้าโครงที่แก้ไข
แล้ว 1 เล่ม
- คาสั่งอนุมัติ
เค้าโครง

- มรว.บ.5

10. ขอรับรองจริยธรรม - แบบเสนอ
การวิจัยในมนุษย์
โครงการวิจัยเพื่อ
ขอพิจารณา
รับรองจริยธรรม
การวิจัย
ในมนุษย์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ผู้ตรวจสอบ

คณะกรรมการประจา
หลักสูตร บันทึกข้อความ
ขออนุมัติเค้าโครงนักศึกษา
ให้กับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
นาเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติเค้าโครง

- อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
- อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ถ้ามี)
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 2
ของทุกเดือน
ก่อนเสนอ
คณะกรรมการ
ประจาบัณฑิต
วิทยาลัย

- รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย

นักศึกษาแก้ไขเค้าโครง
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยส่งบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อทาคาสัง่
อนุมัติเค้าโครง

- นักศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
- อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ถ้ามี)
- ประธานหลักสูตร
- บัณฑิตวิทยาลัย

ภายใน 15 วัน
หลังผ่านมติ
ที่ประชุม
ทั้งนี้ไม่ควร
เกิน 30 วัน

นักศึกษาเริ่มดาเนินการ
- นักศึกษา
วิจัยโดยสามารถยื่นคาร้อง - อาจารย์ที่ปรึกษา
ขอตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ - บัณฑิตวิทยาลัย
ในการวิจัยเพื่อให้บัณฑิต
วิทยาลัยดาเนินการออก
จดหมายรับรองให้
นักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ผ่าน
การอบรมจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ก่อนส่ง
ข้อเสนอเค้าโครงเพื่อรับ
การพิจารณารับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

- นักศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
- อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ถ้ามี)
- บัณฑิตวิทยาลัย
- งานจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์

- อาจารย์ที่
ปรึกษา/ประธาน
คณะกรรมการ
- รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
ภายใน 7 วัน - อาจารย์ที่
ทาการ
ปรึกษา
- รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
การเปิดรับ
- อาจารย์ที่
โครงการตั้งแต่ ปรึกษา
1-20 ของทุก - คณบดีบัณฑิต
เดือน
วิทยาลัย
- งานจริยธรรม
การวิจัย
ในมนุษย์

ขั้นตอน
11. ทดลองใช้
เครื่องมือวิจัย

วิธีการ/เอกสาร/
แบบฟอร์ม
ที่เกี่ยวข้อง
- มรว.บ.6

12. เก็บข้อมูล

- มรว.บ.7

13. เสนอขอสอบ
ปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ

- มรว.บ.8
- มรว.บ. 16
- วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
จานวน 6 เล่ม
(ระดับปริญญาโท
- วิทยานิพนธ์
จานวน 7 เล่ม
(ระดับปริญญาเอก)

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

นักศึกษายื่นคาร้องขอ
ความอนุเคราะห์ทดลอง
ใช้เครื่องมือวิจัยเพื่อให้
บัณฑิตวิทยาลัย
ดาเนินการออกจดหมาย
รับรองให้
นักศึกษายื่นคาร้องขอ
ความอนุเคราะห์เก็บ
ข้อมูลเพื่อให้บัณฑิต
วิทยาลัยดาเนินการออก
จดหมายให้

- นักศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- บัณฑิตวิทยาลัย

ภายใน 7 วัน
ทาการ

นักศึกษายื่นเสนอขอ
สอบปากเปล่าให้กับ
บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้
นักศึกษาจะสามารถขอ
สอบได้ต่อเมื่อ
- ได้รับอนุมัติเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
90 วันนับจากวันทีส่ อบ
เค้าโครงผ่าน สาหรับ
วิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิต
ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
- ได้รับอนุมัติเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
180 วัน นับจากวันที่
สอบเค้าโครงผ่าน
สาหรับวิทยานิพนธ์ที่มี
หน่วยกิตไม่เกิน 36
หน่วยกิต
- ได้รับอนุมัติเค้า
โครงการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 60 วัน นับจาก
วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

- นักศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
- อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ถ้ามี)
- คณะกรรมการประจา
หลักสูตร
- บัณฑิตวิทยาลัย

- นักศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- บัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ตรวจสอบ

- อาจารย์ที่ปรึกษา
- รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยฝ่าย
วิชาการ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
ภายใน 7 วัน - อาจารย์ที่ปรึกษา
ทาการ
- รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยฝ่าย
วิชาการ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
วัน เวลาสอบ - รองคณบดีบัณฑิต
ตามที่
วิทยาลัยฝ่าย
คณะกรรมการ วิชาการ
หลักสูตร
- คณบดีบัณฑิต
กาหนด ทั้งนี้ วิทยาลัย
ต้องส่งเรื่อง
ให้กับบัณฑิต
วิทยาลัยก่อน
วันสอบ 14
วัน
ทาการ

ขั้นตอน

วิธีการ/เอกสาร/
แบบฟอร์ม
ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการดาเนินงาน

- ได้รับอนุมัติเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
270 วัน นับจากวันที่
สอบเค้าโครงผ่าน
สาหรับวิทยานิพนธ์ที่มี
หน่วยกิต มากกว่า 48
หน่วยกิต
- ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการที่
ปรึกษาให้สอบได้
14. สอบปากเปล่า - มรว.บ.8/1
นักศึกษาดาเนินการสอบ
วิทยานิพนธ์
- มรว.บ.8/2
ปากเปล่า โดยการสอบ
การค้นคว้าอิสระ
ต้องเป็นการสอบอย่าง
เปิดเผย และสอบตาม
กาหนดการที่นัดหมาย
(ประกาศกาหนดการ
สอบบนเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย)
15. แก้ไขเล่มและส่ง - มรว.บ.8/3
นักศึกษาดาเนินการ
เล่มฉบับสมบูรณ์
- เล่มฉบับสมบูรณ์ แก้ไขตามคาแนะนาของ
จานวน 1 เล่ม
คณะกรรมการสอบและ
- ใบขอรับการตรวจ นาเล่มฉบับสมบูรณ์ส่ง
รูปแบบการพิมพ์
ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย
รอบที่ 1 (สีชมพู)
เพื่อนาเข้าวาระการ
- ใบขอรับการตรวจ ประชุมคณะกรรมการ
รูปแบบการพิมพ์
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย
รอบที่ 2 (สีเขียว)
- มรว.บ. 9
16. ขอรับรองการ - แบบรับรองการ
นักศึกษาดาเนินการ
ตรวจรูปแบบการ
ตรวจรูปแบบการ
ขอรับการตรวจรูปแบบ
พิมพ์
พิมพ์ (มรว.บ.9)
การพิมพ์วิทยานิพนธ์
- ใบขอรับการตรวจ การค้นคว้าอิสระ
รูปแบบการพิมพ์
รอบที่ 1 (สีชมพู)
รอบที่ 2 (สีเขียว)

ผู้รับผิดชอบ

- นักศึกษา
- คณะกรรมการสอบ
- บัณฑิตวิทยาลัย

- นักศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- ประธานหลักสูตร
- บัณฑิตวิทยาลัย

- นักศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- ประธานหลักสูตร
- บัณฑิตวิทยาลัย

ระยะเวลา

ผู้ตรวจสอบ

1 วันทาการ

- ประธาน
คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
- รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยฝ่าย
วิชาการ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
ภายใน 15 วัน - อาจารย์ที่ปรึกษา/
หลังวันสอบ
ประธาน
ทั้งนี้ไม่ควรเกิน คณะกรรมการ
30 วัน
ประจาหลักสูตร
- รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยฝ่าย
วิชาการ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
7 วันทาการ/
เล่ม

- อาจารย์ที่ปรึกษา/
ประธาน
คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
- รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยฝ่ายวิจัยฯ
- คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย

