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1. วตัถปุระสงค ์:  
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เพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑก์ารพจิารณาการขอสอบวทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระ เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั และมี

ประสทิธภิาพ ตามขอ้บงัคบัสถาบนัฯ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 หมวด 11 วทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้

อสิระ 

2. ขอบเขต :  

มาตรฐานวธิปีฏบิตัน้ีิใชเ้ป็นขอบเขตครอบคลุมขัน้ตอน และระเบยีบการขอสอบวทิยานิพนธ์ / คน้ควา้อสิระของนักศกึษาใน

ระดบับณัฑติศกึษาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั ว่าดว้ยการศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

3. กฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ ท่ีเก่ียวข้องจากภายนอกสถาบนั 

      

หมายเลข เอกสารเลขที ่ ชื่อเอกสาร 

1 STD-63-OAQ-GS-001 ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั

บณัฑติศกึษา พ.ศ.2558 

 

4. กฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ และเอกสารท่ีเก่ียวข้องจากภายในสถาบนั 

      

หมายเลข เอกสารเลขที ่ ชื่อเอกสาร 

1 STD-63-OAQ-GS-003 ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2559 

2 STD-63-OAQ-GS-004 คู่มอืนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ปรบัปรุงปีการศกึษา 2563 

3 SFM-63-OAQ-GS-013 แบบฟอรม์คาํรอ้งขอสอบวทิยานิพนธ/์การคน้ควา้อสิระ 

4 SFM-63-OAQ-GS-014 แบบเสนอชื่อคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ/์คน้ควา้อสิระ 

 

5. นิยาม  

5.1 นักศึกษา หมายถงึ  ผูเ้ขา้รบัการศกึษาในหลกัสูตรสูงกว่าระดบัปรญิญาตร ี  ในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบงั  ทัง้น้ีใหร้วมถงึนักศกึษาทดลองเรยีนหรอืนักศกึษาทดลองวจิยั  

5.2 ส่วนงานวิชาการ หมายถงึ ส่วนงานวชิาการทีป่ฎบิตังิาน กํากบัดแูลหลกัสตูรสงูกวา่ปรญิญาตรใีนสถาบนัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

5.3 หวัหน้าส่วนงานวิชาการ  หมายถงึ  คณบด ีและใหห้มายความรวมถงึรองอธกิารบดทีีไ่ดร้บัมอบหมายใหค้วบคุมดูแล

วทิยาเขต 

5.4 คณะกรรมการประจาํส่วนงานวิชาการ  หมายถงึ  คณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมปีระสบการณ์ในสาขาวชิานัน้ๆ มคุีณวุฒ ิและมคุีณสมบตัิตามทีกํ่าหนดใน

ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

5.5  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั หมายถึง  ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ไม่ได้สงักดัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบงั ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญ และมปีระสบการณ์ในสาขาวชิานัน้ๆ มคุีณวุฒ ิและคุณสมบตัติามกําหนดในขอ้บงัคบัดงักล่าว 

6. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน   
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6.1 นักศึกษายื่นแบบฟอร์มคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (SFM-63-OAQ-GS-013) พร้อมแนบเอกสาร

หลกัฐานผ่านเกณฑ์ภาษาองักฤษตามประกาศสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานความรูภ้าษาองักฤษ ระดบับณัฑติศกึษา 

6.2 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธล์งนามรบัรองในแบบฟอรม์ (SFM-63-OAQ-GS-013) 

6.3 เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจาํส่วนงานวชิาการ ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 

6.3.1 กรณีเอกสารถูกต้อง สมบูรณ์ เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจาํส่วนงานวชิาการ ส่งเอกสาร

ไปยังประธานหลักสูตรเพื่อลงนามในแบบฟอร์ม (SFM-63-OAQ-GS-013) และเสนอชื่อคณะกรรมการสอบลงใน

แบบฟอร์ม (SFM-63-OAQ-GS-014) และใหแ้ต่งตัง้กรรมการคนหน่ึงซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนัเป็นประธาน

กรรมการ โดยในระดบัปรญิญาโทตอ้งมคีณะกรรมการรวมแลว้ไมน้่อยกว่า 3 ท่าน ระดบัปรญิญาเอกตอ้งมคีณะกรรมการ

รวมแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ท่าน 

6.3.2 กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง หรอืไม่สมบูรณ์ เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจําส่วนงานวชิาการ 

แจง้ผลการตรวจสอบไปยงันักศกึษาเพื่อรบัทราบผลการตรวจสอบ 

6.4 เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจาํส่วนงานวชิาการ จดัทาํหนังสอืเสนอคณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการ 

(หวัหน้าส่วนงานวชิาการ/ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย) เพื่อพจิารณารายชื่อคณะกรรมการสอบ 

6.5 คณะกรรมการประจําส่วนงานวชิาการ (หวัหน้าส่วนงานวชิาการ/ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย) พจิารณารายชื่อคณะกรรมการ

สอบ 

6.5.1 กรณีคณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการ (หวัหน้าส่วนงานวชิาการ/ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย) อนุมตั ิ

6.5.1.1 เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา/เลขานุการประจําส่วนงานวิชาการ จัดทําคําสัง่แต่งตัง้ หนังสือเชิญ

คณะกรรมการสอบ และประกาศกําหนดการจดัสอบ 

6.5.1.2 คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ (หวัหน้าส่วนงานวิชาการ/ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย) ลงนามคําสัง่

แต่งตัง้ หนังสอืเชญิคณะกรรมการฯ และประกาศฯ 

6.5.1.3 เจ้าหน้าที่งานบณัฑิตศึกษา/เลขานุการประจําส่วนงานวิชาการ ส่งสําเนาคําสัง่แต่งตัง้ หนังสือเชิญ

คณะกรรมการสอบฯ และประกาศกําหนดการจดัสอบ ไปยงัคณะกรรมการสอบ เพื่อตอบรบัหนังสอืเชญิฯ 

6.5.1.4 คณะกรรมการสอบฯตอบรบัหนังสอืเชญิคณะกรรมการฯ 

6.5.1.5 เจ้าหน้าที่งานบณัฑิตศึกษา/เลขานุการประจําส่วนงานวิชาการ จดัเก็บ แจ้งผลการตอบรบัจากคณะ

กรรมการฯ และกําหนดการสอบไปยงัอาจารยท์ีป่รกึษาฯ และนักศกึษาเพื่อรบัทราบ 

 6.5.2 กรณีคณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการ (หวัหน้าส่วนงานวชิาการ/ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย) ไม่อนุมตั ิ

6.5.2.1 เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจําส่วนงานวชิาการ แจง้ประธานหลกัสูตร เพื่อเสนอรายชื่อ

คณะกรรมการสอบใหม ่

6.6 นักศกึษาเตรยีมการสอบวทิยานิพนธ/์การคน้ควา้อสิระตามกําหนดการ 

6.7 เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจาํส่วนงานวชิาการ รวบรวมเอกสารประกอบการสอบจากนักศกึษา 

6.8  คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ/์การคน้ควา้อสิระ ดาํเนินการจดัสอบ 

6.9  ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ/์การคน้ควา้อสิระสรุปผลการสอบของนักศกึษา 

6.9.1 กรณีผ่าน เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจําส่วนงานวชิาการ จดัเกบ็เอกสารผลการสอบ และแจง้

ไปยงันักศกึษา 
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6.9.1.1 นักศกึษาดําเนินการแก้ไขวทิยานิพนธ์ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสอบภายใน 90 วนันับแต่วนัสอบ

ผ่าน 

6.9.2 กรณีไม่ผ่าน เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจาํส่วนงานวชิาการ แจง้ผลไปยงันักศกึษาเพื่อรบัทราบ 

6.10  เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจาํส่วนงานวชิาการ ตรวจสอบการจดัรปูแบบรปูเล่ม 

6.10.1 กรณีเล่มถูกต้องตามรูปแบบ เจ้าหน้าที่งานบณัฑิตศึกษา/เลขานุการประจําส่วนงานวิชาการ ออกเลข

วทิยานิพนธ/์คน้ควา้อสิระและจดัทาํใบรบัรองวทิยานิพนธ/์คน้ควา้อสิระ 

6.10.1.1  นักศกึษาจดัทาํวทิยานิพนธ/์การคน้ควา้อสิระ ฉบบัสมบูรณ์ ส่งพรอ้มไฟล ์

6.10.1.2  เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจาํส่วนงานวชิาการ จดัทาํเอกสารนําเสนอรายงานผลการ

สอบ สาํเนาแจง้ไปยงันักศกึษา และสาํนักทะเบยีนฯ 

6.10.1.3  นักศกึษาแจง้คาดว่าจะสาํเรจ็การศกึษาผ่านระบบสารสนเทศนักศกึษา www.reg.kmitl.ac.th 

6.10.1.4  สาํนักทะเบยีนและประมวลผล บนัทกึผลการสอบ และจดัเกบ็รายชื่อเขา้ระบบของสาํนักทะเบยีนและ

ประมวลผล 

6.10.2 กรณีเล่มไม่ถูกต้องตามรูปแบบ หรือเน้ือหาไม่ถูกต้อง นักศึกษาแก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์ หรือเน้ือหาตาม

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ/์คน้ควา้อสิระ 

 

7 แผนภาพผงังาน (เอกสารแนบ FWC-63-OAQ-GS-010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.reg.kmitl.ac.th/

