
 
 

ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ส าหรับนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

จ านวนหน่วยกิตทีล่งทะเบียน 

เงื่อนไข คุณสมบัติ เกี่ยวกับท าวิทยานิพนธ์ 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต 

แบบ 1 แบบ 2 แผน ก 

แบบ 1.1  
(48 น.ก.) 

แบบ 1.2 
(36 น.ก.) 

แบบ 2.1  
(36 น.ก.) 

แบบ 2.2 
(48 น.ก.) 

แบบ ก1  
(36 น.ก.) 

แบบ ก2 
(12 น.ก.) 

TS1 

แบบขออนุมัติชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ์  และ
แต่งตั้งอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
              

นิสิตตรวจสอบภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาผ่าน ระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์ 
และการศึกษาค้นคว้าอิสระURL :  http://202.28.32.211/gsmis/index.php  

         และเสนอ TS1 ผ่านประธานกรรมการหลักสูตร โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 
 

ประธานกรรมการหลักสูตรเพื่อขออนุมัติชื่อเรื่อง และพิจารณาเสนอรายชื่อแต่งตั้ง 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

*เจ้าหน้าท่ีประจ าคณะลงระบบจองอาจารย์ท่ีปรึกษาในระบบประมวลผลบทนิพนธ์* 
 
 

คณะด าเนินการส่ง TS1 และเอกสารประกอบ มายังบัณฑติวิทยาลยั  
เพื่อให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมตัิ TS1  

 
 

นิสิตติดตามผลการอนุมัติ ณ คณะที่นิสิตสังกัด หรือ 
ระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

http://202.28.32.211/gsmis/index.php 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
  1.1 ระดับปรญิญามหาบัณฑิต   
       อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธร์่วม (ถ้ามี) ต้องเป็น 
            (1) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ หรือมีวุฒิปรญิญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชานั้น หรอื
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั  
            (2) หรือเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษภายในมหาวทิยาลัยที่มีความเชีย่วชาญเฉพาะในสาขาวิชานัน้  
            (3) อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธร์่วม (ถ้ามี) อาจเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาพเิศษภายนอกมหาวทิยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานัน้  
            (4) ข้อ (1) (2) และ (3) ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยทีม่ิใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษา 
  1.2 ระดับปรญิญาดุษฎีบัณฑิต 
       อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธร์่วม (ถ้ามี)  ต้องเป็น 
           (1) อาจารย์ระดับบัณฑิตประจ าทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ หรือมวีุฒิปรญิญาดุษฎีบัณฑิตในสาชาวชิานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธก์ัน  
           (2) หรือเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษภายในมหาวทิยาลัยที่มีความเชีย่วชาญเฉพาะในสาขาวิชานัน้    
           (3) ข้อ (1) และ ข้อ (2) ต้องมีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่สว่นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรบัปริญญาเอก และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรอื
ระดับนานาชาตอิย่างต่อเนื่อง 
           (4) ส่วนอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานพินธ์รว่มอาจเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาพิเศษภายนอกมหาวิทยาลัยต้องมีวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรอืเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ และตพีิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวชิานัน้หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั อาจมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา 
  1.3  อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ ตอ้งได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  1.4  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาหนึ่งคนให้ท าหน้าทีเ่ป็นอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานพินธ์ (อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลกั หรอือาจารย์ที่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์รว่ม) ของนิสิตระดับปรญิญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในขณะเดียวกนัได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษาประจ าที่มีศกัยภาพพรอ้มทีจ่ะดูแลนิสิตไดม้ากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินจิของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ตอ้งไม่เกนิ 10 คน ในขณะเดียวกนั 
  1.5 อาจารย์ระดับบัณฑิตศกึษาหนึ่งคน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาการศกึษาค้นคว้าอิสระ ของนิสติระดับปริญญามหาบัณฑิตในขณะเดียวกันได้ไม่เกิน 15 คน 
       ** ในกรณทีี่เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาคน้คว้าอิสระ ให้คิดสัดสว่นจ านวนนิสติทีท่ าวทิยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้
กับจ านวนนิสิตทีท่ าการศกึษาค้นคว้าอิสระ จ านวน 3 คน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 

จ านวนหน่วยกิตทีล่งทะเบียน 

เงื่อนไข คุณสมบัติ เกี่ยวกับท าวิทยานิพนธ์ 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต 

แบบ 1 แบบ 2 แผน ก 

แบบ 1.1  
(48 น.ก.) 

แบบ 1.2 
(36 น.ก.) 

แบบ 2.1  
(36 น.ก.) 

แบบ 2.2 
(48 น.ก.) 

แบบ ก1  
(36 น.ก.) 

แบบ ก2 
(12 น.ก.) 

TS2 แบบขออนุมัติสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ 

12 12 12 12 6 3 

1. นิสิตที่เขียนเค้าโครงฯ เสร็จและพร้อมที่จะสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้ลงทะเบียนตามจ านวนหน่วยกิตท่ี
ก าหนด  และเสนอแบบฟอร์ม TS2 ต่อประธานกรรมการหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

2. ประธานกรรมการหลักสูตรพิจารณา TS2 และเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ ประกอบด้วย 
    2.1 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ได้รับวุฒิปริญญาดุษฎี
บัณฑิตหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รองศาสตราจารย์ขึ้นไป เป็นประธานกรรมการ  
    2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการ   
    2.3 กรรมการสอบ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน ที่เป็น 
        2.3.1 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาภายในภาควิชา หรือสาขาวิชา ภายนอกภาควิชาหรือภายนอก
สาขาวิชา ภายนอกคณะอย่างน้อย 1 คน และ/หรือ 
        2.3.2 และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
อย่างน้อย 1 คน  
    2.4 ** บัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษาประจ าเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ 
 

3.  คณะด าเนินการสง่ TS2 และเอกสารประกอบ มายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวทิยาลัยพจิารณา
อนุมัติ TS2 โดยก าหนดวันสอบเค้าโครงไม่น้อยกว่า  1  สัปดาห์  หลังจากวันลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 
 

4. นิสิตติดตามผลการอนุมัติ ณ คณะที่นิสิตสังกัด หรือระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้า
อิสระhttp://202.28.32.211/gsmis/index.php 
 
 
 
 

 
เอกสารประกอบ :  ค าสั่งแต่งตั้ง 
TS2 + เค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 
เล่ม +   
ใบรายงานผลการเรียน + 
ใบเสร็จลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 



ขั้นตอนการปฏิบัติ 

จ านวนหน่วยกิตทีล่งทะเบียน 

เงื่อนไข คุณสมบัติ เกี่ยวกับท าวิทยานิพนธ์ 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต 

แบบ 1 แบบ 2 แผน ก 

แบบ 1.1  
(48 น.ก.) 

แบบ 1.2 
(36 น.ก.) 

แบบ 2.1  
(36 น.ก.) 

แบบ 2.2 
(48 น.ก.) 

แบบ ก1  
(36 น.ก.) 

แบบ ก2 
(12 น.ก.) 

TS3 
แบบส่งรายงานผลการ
สอบและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข 

      

1.  นิสิตด าเนินการสอบตามวันท่ีก าหนดในค าส่ังฯ   
 
2.  คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ร่วมกันพิจารณาผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ว่า
ผ่านหรือไม่ผ่าน   
     2.1  ในกรณีท่ีผ่าน  :  ให้นิสิตปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้า
โครงฯ (ถ้าม)ี แล้วน ารูปเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไขที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะส่งให้
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติภายในเวลา  45  วัน  นับตั้งแต่วันสอบเค้าโครงฯ  มิ
เช่นนั้นจะให้ยกเลิกชื่อเรื่องและเค้าโครงฯ  ท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติ
ผ่อนผันจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ   
     2.2  ในกรณีท่ีไม่ผ่าน  :  ให้ถือว่าได้รับการประเมินอยู่ในระดับขั้นไม่ผ่านเกณฑ์  
(Unsatisfactory  :  U) ท้ังหมด  นิสิตจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ใหม่ตามจ านวน 
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในภาคการศึกษาถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ :  เค้าโครง
วิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข + ใบ
ประเมินเกรด+ ส าเนาค าสั่ง TS2 
เงื่อนไข :  ยื่นภายใน 45 วันหลัง
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 



ขั้นตอนการปฏิบัติ 

จ านวนหน่วยกิตทีล่งทะเบียน 

เงื่อนไข คุณสมบัติ เกี่ยวกับท าวิทยานิพนธ์ 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต 

แบบ 1 แบบ 2 แผน ก 

แบบ 1.1  
(48 น.ก.) 

แบบ 1.2 
(36 น.ก.) 

แบบ 2.1  
(36 น.ก.) 

แบบ 2.2 
(48 น.ก.) 

แบบ ก1  
(36 น.ก.) 

แบบ ก2 
(12 น.ก.) 

 
แบบรายงานผล
ความก้าวหน้าการท า
วิทยานิพนธ์   

24* 48* 12* 12* **24 - 

นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก1 และนิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต จะต้องรายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ หลังจาก
สอบเค้าโครงผ่านแล้วทุกภาคการศึกษา โดย 
 
1.  นิสิตสามารถลงทะเบียนในภาคเรียนหลังสอบเค้าโครงฯ ได้ตามกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละภาคเรียน 
ตามความเหมาะสมโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

2.  นิสิตยื่นแบบรายงานผลความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ต่อประธานกรรมการหลักสูตรช่วงก่อนปิดภาคเรียนน้ัน ๆ  
 

3. ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ ซ่ึง
ประกอบด้วย 
    3.1  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร                เป็นประธาน 
    3.2  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในภาควิชาหรือสาขาวิชา  1  คน               เป็นกรรมการ  
    3.3  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี       เป็นกรรมการ 
    3.4  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก                            เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    **  ในกรณีท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นคนเดียวกัน  ให้แต่งตั้งกรรมการบริหาร
หลักสูตรคนใดคนหน่ึงเป็นประธานแทน 
 

4. ก่อนสิ้นภาคเรียนแต่ละภาคเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย  1  สัปดาห์  ให้คณะกรรมการฯ จัดประชุมเพ่ือให้นิสิตรายงายผล
ความก้าวหน้าด้วยวาจา  พร้อมท้ังพิจารณาความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์จากรายงานของนิสิต โดยประเมินผลความก้าวหน้าการ
ท าวิทยานิพนธ์  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของ
นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และนิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ข้อ 7.3 
 

5. ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักส่งผลการเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ พร้อมรายงานผลการประเมินความก้าวหน้าของนิสิตต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
 

6. นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ใหม่ตามจ านวนหน่วยกิตท่ียังไม่ถูกประเมิน  เป็น  S  ในภาคเรียนถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ :  ปริมาณงาน
ที่เพ่ิมขึ้น + ใบประเมินเกรด TS 
 
ด าเนินการ ณ คณะที่สังกัด ตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  เร่ือง การรายงานผล
ความก้าวหนา้การท าวิทยานิพนธ์ของนสิิต
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก
1 และนิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑติ 
 
หมายเหตุ : 

* นิสิตสามารถลงทะเบียน
ได้ตามกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละภาคเรยีน 
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การ
ลงทะเบียนจะต้องให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติ 

จ านวนหน่วยกิตทีล่งทะเบียน 

เงื่อนไข คุณสมบัติ เกี่ยวกับท าวิทยานิพนธ์ 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต 

แบบ 1 แบบ 2 แผน ก 

แบบ 1.1  
(48 น.ก.) 

แบบ 1.2 
(36 น.ก.) 

แบบ 2.1  
(36 น.ก.) 

แบบ 2.2 
(48 น.ก.) 

แบบ ก1  
(36 น.ก.) 

แบบ ก2 
(12 น.ก.) 

TS4 แบบขออนมุัติสอบ
วิทยานิพนธ์ 

12 12 12 12 6 9 

1. หลังจากนิสิตได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  90  วัน  นับจากวันสอบเค้าโครง  ลงทะเบียนหน่วยกิตครบจ านวนหนว่ยกิตที่เหลือ
ตามก าหนด และหรอืลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตรที่ศึกษาและได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาที่ผา่นมาไม่น้อยกว่า  3.00   ให้
นิสิตยื่นเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ ์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก ต่อประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และช าระ
ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ ์
    *  ในกรณีที่นิสิตยังลงทะเบียนรายวชิาตามหลักสูตรที่ศึกษาไม่ครบ  อาจยื่นเร่ืองขอสอบวิทยานิพนธ์ได้โดยให้ท าเร่ืองขออนุมัติเป็นกรณี
พิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

2. น าวิทยานิพนธ์ฉบับขอสอบวิทยานิพนธ์ ไปตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (โปรแกรม Turn it in) และเสนอแบบฟอร์ม TS4 ต่อ
ประธานกรรมการหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
3. ประธานกรรมการหลักสูตรพจิารณา TS4 และเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
ประกอบดว้ย 
   3.1 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ หรือมี
คุณวุฒิปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันเป็นประธานกรรมการ  
   3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เปน็กรรมการ 
   3.3 กรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกวา่ 2 คน ที่เป็น 
        3.3.1  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาภายในภาควิชาหรือสาขาวิชา ภายนอกภาควิชาหรือภายนอกสาขาวิชา ภายนอกคณะอยา่งน้อย 1 คน   
        3.3.2  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธก์ัน อย่างน้อย 1 คน   
    3.4 และให้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์คนหนึ่ง เป็นเลขานุการ 
 

3.  คณะด าเนินการส่ง TS4 และเอกสารประกอบ มายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใหค้ณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพจิารณาอนุมัติ TS4 โดยก าหนดวันสอบ
เค้าโครงไม่น้อยกว่า  1  สัปดาห ์ หลังจากวันลงนามในค าสั่งแต่งต้ัง 
 

5. นิสิตติดตามผลการอนุมัติ ณ คณะทีน่ิสิตสังกัด หรือระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
http://202.28.32.211/gsmis/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ :  ค าสั่งแต่งตั้ง TS4 + 
ใบเสร็จลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ +  
                       ใบเสร็จค่าธรรมเนียม
สอบ + ใบรายงานผลการเรียน + 
                       วิทยานิพนธ์ 1 เล่ม 



ขั้นตอนการปฏิบัติ 

จ านวนหน่วยกิตทีล่งทะเบียน 

เงื่อนไข คุณสมบัติ เกี่ยวกับท าวิทยานิพนธ์ 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต 

แบบ 1 แบบ 2 แผน ก 

แบบ 1.1  
(48 น.ก.) 

แบบ 1.2 
(36 น.ก.) 

แบบ 2.1  
(36 น.ก.) 

แบบ 2.2 
(48 น.ก.) 

แบบ ก1  
(36 น.ก.) 

แบบ ก2 
(12 น.ก.) 

TS5 
แบบส่งรายงานผลการ
สอบและวิทยานิพนธ์ฉบับ
แก้ไข 

      

 
1.  นิสิตด าเนนิการสอบตามวันทีก่ าหนดในค าส่ังฯ  การสอบวทิยานิพนธ์ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย  นิสิตและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตาม
ก าหนดวนั  เวลา  และสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว้ในค าส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
 

2.   ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า  3  คน  ซ่ึงประกอบด้วยประธานกรรมการ  อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก  และ
กรรมสอบที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จึงจะถือว่าการสอบนัน้มีผลสมบูรณ์  ถ้าคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์มาไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้นให้ย่ืน
เรื่องต่อบัณฑิตวทิยาลัยเพื่อขออนุมตัิเลือ่นการสอบ  ** ในกรณทีี่จ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้  โดยให้ด าเนินการย่ืนเรื่องต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพือ่ขอ
อนุมตัิแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก่อนด าเนินการสอบ  
 

3. คณะกรรมการสอบร่วมกันการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2557  ขอ้ 41.3 โดยเกณฑ์การตัดสนิผลการสอบวทิยานิพนธ์  มีดังนี ้
   (1)  “ไม่ผ่าน  (Fail)” (2)  “ผ่าน  (Pass)”  (3)  “ด ี (Good)”  (4)  “ดีเย่ียม  (Excellent)”   
 

 4. ในกรณทีี่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีมติตัดสนิผลว่าไมผ่่าน  (Fail)  ให้นิสิตน าวิทยานิพนธ์ไปแก้ไข  โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์ แล้วท าเรื่องขอสอบใหม่อีกครัง้ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 45  วันนับจากวนัสอบครั้งแรก  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการสอบวทิยานิพนธ์ โดย
ไม่ต้องลงทะเบียนรายวชิาวิทยานิพนธ ์**ในกรณีนิสติไม่สามารถขอสอบใหม่ได้ ให้ถอืว่าได้รับการประเมินอยู่ในระดับไม่ผ่าน อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานพินธ์
หลักประเมินผลการศึกษารายวิชาวทิยานิพนธ์ไม่ผ่านเกณฑ์อย่างนอ้ย 1 หน่วยกิต  
 

5. เมื่อสอบผ่านแล้วให้นิสติปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ (ถ้ามี) ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์
และคณบดีทีน่ิสิตสังกัด พร้อมลงนามในใบอนุมตัิวิทยานิพนธฉ์บับแก้ไข ส่งให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติภายในเวลา  30  วัน  นับจากวันสอบ มิ
เช่นนั้นจะให้ยกเลกิผลการสอบดังกล่าว  เวน้แต่จะได้รับการผ่อนผนัจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพเิศษ 
  
 6. ให้นิสิตน าวิทยานิพนธท์ี่แก้ไขแลว้ไปตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการกอ่นน าส่งบัณฑิตวิทยาลัยไปตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
(โปรแกรม Turn it in) และเสนอแบบฟอรม์ TS5 และเอกสารประกอบส่ง ณ บัณฑิตวทิยาลัย 
 

7. ให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความสมบูรณ์และความถกูต้องตามรูปแบบการเขียนบทนิพนธ์ของแต่ละสาขาวิชา และจัดพมิพ์วทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดย
นิสิตลงทะเบียนการจดัพิมพ์วทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ใน ”ระบบบริการวิชาการจัดพิมพ์บทนิพนธ”์  

 
 

เอกสารประกอบ :  วิทยานิพนธ์ฉบับ
แก้ไข 1เล่ม + ใบประเมินเกรด + 
                        ส าเนาค าสั่ง TS4 
เงื่อนไข :  ยื่นภายใน 30 วันหลังสอบ
วิทยานิพนธ์ 

 


