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1. วตัถปุระสงค ์:  

เพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑก์ารพจิารณาการขออนุมตัสิอบหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ ์เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั และมี

ประสทิธภิาพ ตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

หมวด 11 วทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระ 

 

2. ขอบเขต : 

ครอบคลุมขัน้ตอน และระเบยีบการขออนุมตัสิอบหวัขอ้วทิยานิพนธแ์ละเคา้โครงวทิยานิพนธ ์ ตามขอ้บงัคบัสถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 หมวด 11 วทิยานิพนธห์รอืการ

คน้ควา้อสิระ 

 

3. กฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ ท่ีเก่ียวขอ้งจากภายนอกสถาบนั 

หมายเลข เอกสารเลขที ่ ชื่อเอกสาร 

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

บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558 

 

4. กฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจากภายในสถาบนั 

หมายเลข เอกสารเลขที ่ ชื่อเอกสาร 

1 STD-63-OAQ-GS-003 ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ว่าดว้ย

การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

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

3 SFM-63-OAQ-GS-007 แบบฟอรม์คาํรอ้งขออนุมตั/ิสอบหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ ์

4 SFM-63-OAQ-GS-008 แบบเสนอชื่อคณะกรรมการพจิารณาสอบหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ ์

5 FWC-63-OAQ-GS-

007 

Flowchart กระบวนการขออนุมตั/ิสอบหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ ์

 

5. นิยาม 

5.1 อาจารยป์ระจาํ  หมายถงึ  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ใน

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั มหีน้าทีร่บัผดิชอบตามพนัธกจิ และปฎบิตังิานเตม็เวลา 

5.2 อาจารยพิ์เศษ  หมายถงึ ผูส้อนทีไ่ม่ใช่อาจารยป์ระจาํ 

5.3 นักศึกษา  หมายถงึ  ผูเ้ขา้รบัการศกึษาในหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา ในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั ทัง้น้ีใหร้วมถงึนักศกึษาทดลองเรยีนหรอืนักศกึษาทดลองวจิยั  

5.4 ส่วนงานวิชาการ  หมายถึง ส่วนงานวิชาการที่ปฎิบัติงาน กํากับดูแลหลักสูตรสูงกว่าระดับปริญญาตรี ในสถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

5.5 หวัหน้าส่วนงานวิชาการ  หมายถึง  คณบด ีและให้หมายความรวมถงึรองอธกิารบดทีีไ่ด้รบัมอบหมายให้ควบคุมดูแล

วทิยาเขต 
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5.6 คณะกรรมการประจาํส่วนงานวิชาการ  หมายถงึ  คณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมปีระสบการณ์ในสาขาวชิานัน้ๆ มคุีณวุฒ ิและมคุีณสมบตัิตามที่

กําหนดในขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 

2559 

5.7 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั หมายถึง  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้สังกัดสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงัซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในสาขาวชิานัน้ๆ มีคุณวุฒิ และคุณสมบตัิตามกําหนดในข้อบงัคบั

ดงักล่าว 

5.8 หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หมายถึง  หัวข้อของการทําวิทยานิพนธ์และแนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุหวัข้อ

วทิยานิพนธ ์

 

6. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

6.1 นักศกึษายื่นแบบฟอรม์คาํรอ้งขออนุมตั/ิสอบหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ ์(SFM-63-OAQ-GS-007)  

6.2 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธล์งนามรบัรองในแบบฟอรม์ (SFM-63-OAQ-GS-007) 

6.3 เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจาํส่วนงานวชิาการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 

6.3.1 กรณีเอกสารถูกต้อง สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่งานบณัฑิตศึกษาประจําส่วนงานวิชาการ ส่งเอกสารไปยงัประธาน

หลกัสูตรเพื่อลงนามในแบบฟอร์ม (SFM-63-OAQ-GS-007) และเสนอชื่อคณะกรรมการพจิารณา/สอบหว้ขอ้และเคา้โครง

วทิยานิพนธพ์รอ้มลงนามในแบบฟอรม์ (SFM-63-OAQ-GS-008) 

6.3.2 กรณีเอกสารไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่สมบูรณ์ เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจาํส่วนงานวชิาการ แจง้ผลการ

ตรวจสอบไปยงันักศกึษาเพื่อรบัทราบผลการตรวจสอบ 

6.4 เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจําส่วนงานวชิาการ จดัทําหนังสอืเสนอคณะกรรมการประจําส่วนงานวชิาการ 

(หวัหน้าส่วนงานวชิาการ/ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย) เพื่อพจิารณารายชื่อคณะกรรมการสอบ 

6.5 คณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการ (หวัหน้าส่วนงานวชิาการ/ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย) พจิารณารายชื่อคณะกรรมการสอบ 

6.5.1 กรณีคณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการ (หวัหน้าส่วนงานวชิาการ/ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย) อนุมตั ิ

6.5.1.1 เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา/เลขานุการประจําส่วนงานวิชาการ จัดทําคําสัง่แต่งตัง้ หนังสือเชิญ

คณะกรรมการพจิารณา/สอบ และประกาศกําหนดการจดัสอบ 

6.5.1.2 คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ (หวัหน้าส่วนงานวิชาการ/ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย) ลงนามคําสัง่

แต่งตัง้ หนังสอืเชญิคณะกรรมการฯ และประกาศฯ 

6.5.1.3 เจ้าหน้าที่งานบณัฑิตศึกษา/เลขานุการประจําส่วนงานวิชาการ ส่งสําเนาคําสัง่แต่งตัง้ หนังสือเชิญ

คณะกรรมการพจิารณา/สอบฯ และประกาศกําหนดการจดัสอบ ไปยงัคณะกรรมการ 

6.5.1.4 คณะกรรมการพจิารณาสอบ ตอบรบัหนังสอืเชญิ 

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 นักศกึษาเตรยีมเอกสารเพื่อขอพจิารณา/สอบหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ ์ตามกําหนดการ 
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6.7 เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจาํส่วนงานวชิาการ รวบรวมเอกสารประกอบการสอบจากนักศกึษา 

6.8 คณะกรรมการพจิารณา/สอบหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ ์ดาํเนินการจดัสอบ 

6.9 ประธานกรรมการพจิารณา/สอบหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ ์สรุปผลการสอบของนักศกึษา 

6.9.1 กรณีผลการสอบหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ของนักศกึษาผ่าน เจ้าหน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจํา

ส่วนงานวชิาการทาํเอกสารเพื่ออนุมตัผิลสอบ  

6.9.1.1 คณะกรรมการประจําส่วนงานวชิาการ (หวัหน้าส่วนงานวชิาการ/ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย) ลงนามเอกสาร

อนุมตัผิลการพจิารณา/สอบ 

6.9.1.2 เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจาํส่วนงานวชิาการจดัเกบ็ผลการอนุมตั ิ แจง้ผลการพจิารณา/

สอบไปยงัอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และนักศกึษาเพื่อรบัทราบ 

6.9.2 กรณีผลการพจิารณา/สอบหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ ์ ของนักศกึษา “ไม่ผ่าน” เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/

เลขานุการประจาํส่วนงานวชิาการแจง้ผลไปยงัอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และนักศกึษาเพื่อรบัทราบผลการสอบ 

 

7. แผนภาพผงังาน (เอกสารแนบ FWC-63-OAQ-GS-007) 


	1. วัตถุประสงค์ :

