
ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 
ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
นักศึกษาลงทะเบยีนทําวทิยานิพนธหรือสารนิพนธตามความเห็นชอบของอาจารยทปีรึกษา 

(ไมจําเปนตองรอใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา (coursework) จนครบทุกรายวิชา) 
 

ประธานหลกัสูตรเสนออาจารยผูทําหนาทอีาจารยทปีรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ (อาจารยประจําจบ ป.เอก / เปน รศ.) 
ตามแบบฟอรม บฑ.44 ไปยังบัณฑติวิทยาลัย 

 
บัณฑิตวิทยาลัยออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

 
นักศึกษาจัดทําโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตามคําแนะนําของอาจารยทปีรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ  

หรือสารนิพนธ และเสนอขอสอบโครงรางฯ ภายใน 2 ภาคการศึกษานบัแตเริ่มลงทะเบียนวิทยานพินธหรือสารนิพนธ  
 

อาจารยทปีรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  เสนอผูทําหนาทีอาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธรวม  
และกาํหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไปยังประธานหลักสูตร 

 
ประธานหลกัสูตร  เสนอคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานพินธหรือสารนิพนธ จํานวนไมนอยกวา  2  คน    

และกาํหนดสอบตามแบบฟอรม บฑ. 39  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  กอนกําหนดสอบ  15  วันทําการ  
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานพินธหรือสารนิพนธ  ประกอบดวย  

                            -  ประธานคณะกรรมการสอบโครงราง  คือ อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานพินธหรือสารนิพนธ 
                            -  กรรมการสอบโครงราง  คือ อาจารยประจํา / ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทีจ่บ ป.เอก / เปน รศ./  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ   

 
บัณฑิตวิทยาลัยออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  และกําหนดการสอบ 

 
นักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตามกําหนดการในคําส่ังของบัณฑติวิทยาลัย 

 
ประธานหลกัสูตร  สงผลการสอบโครงราง ฯ ตามแบบฟอรม บฑ.33 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันทําการหลังจากวนัสอบ    

(กรณีผลสอบเปน “ผาน” ตองสง บฑ.1 พรอมกันไปดวย)  กรณีผลสอบเปน “ ผานโดยมีเงื่อนไข ” หรือ “ไมผาน”   
อาจารยทีป่รึกษาโครงรางฯ ตองติดตามและตรวจสอบการแกไขโครงรางฯ ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการสอบโครงรางฯ และสงผล 

การแกไข / ผลสอบโครงรางฯใหมตามแบบฟอรม บฑ.37 ไปยังบัณฑติวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตร และสงพรอม บฑ.1 
 

ประธานหลกัสูตร  เสนอคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธจํานวนไมนอยกวา 2 คน และหัวขอวทิยานพินธ/ 
หรือสารนิพนธไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบฟอรม บฑ.1 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ประกอบดวย 
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก คือ อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธรวม คือ อาจารยประจํา / ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่จบ ป.เอก / เปน รศ. /  
ผูเช่ียวชาญเฉพาะ 

 
บัณฑิตวิทยาลัยออกคําส่ังอนุมัติหัวขอเรื่องวิทยานพินธหรือสารนิพนธ และแตงตั้งคณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานิพนธ หรือสารนิพนธ 

 
คณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานิพนธ / สารนพินธ มีหนาที่ใหคําแนะนําและเปนทีป่รึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด 
วิธีการศึกษาวิจัยการเขียนวิทยานิพนธและการใชภาษา แกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นและปองกนัมิใหเกิดการทุจริตในการทําวิทยานิพนธ / สาร

นิพนธ ตดิตามการทําวิจัยใหเปนไปตามแผนงาน และประเมินผลการทําวิทยานิพนธ / สารนิพนธทกุภาคการศึกษา 
 

                                                                                                           
 

                                                                                 
 
                                                                                                         

 
 

A 



 
 
 
 

 
•  หากวิทยานิพนธเปนงานวิจัยที่จะทําการวิจัยในคนหรือเกี่ยวกับคน นักศึกษาตองเขารับการอบรม หรือเขาเรียนชั่วโมงจริยธรรมการ
วิจัยในคนที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ ม.มหิดล ดูรายละเอียดไดจาก www.grad.mahidol.ac.th  
•  นักศึกษาตองเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอคํารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจํามหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB) 
ภายใน 90 วัน หลังจากสอบโครงรางวิทยานิพนธกอนเริ่มดําเนินการวิจัยโดยดําเนินการผานบัณฑิตวิทยาลัยเฉพาะคณะที่ไมมี
คณะกรรมการวิจัยในคน (IRB) 
•  หากเปนงานวิจัยที่ทําในสัตวทดลองขอใหติดตอขอคํารับรองจากกองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล โดยตรง 
•   เอกสารคํารับรองการทําวิจัยในคนหรือในสัตวทดลอง ตองใสไวในภาคผนวกของรูปเลมวิทยานิพนธดวย 

 
นักศึกษาทาํวทิยานิพนธ/สารนพินธ ตามหัวขอเรืองทีไดรับการอนุมัตจิากบัณฑิตวทิยาลัยและตองติดตอกับคณะกรรมการทีปรึกษา

วิทยานพินธ/สารนิพนธอยางใกลชดิ เนื่องจากนักศึกษาตองทํารายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธในภาคเรียนที่กําลัง
ศึกษา และเสนอแผนการทาํวทิยานพินธ/สารนิพนธในภาคการศึกษาถดัไป ตามแบบฟอรม บฑ. 42 เสนอตออาจารยทีป่รึกษา

วิทยานพินธหลัก เพื่อเปนขอมูลแกอาจารยในการประเมินผลการทําวทิยานิพนธ/สารนพินธ ในแตละภาคการศึกษาสงบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

การขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวทิยานิพนธ/สารนิพนธหรือคณะกรรมการทีป่รึกษาวิทยานพินธ/สารนิพนธ สามารถกระทําไดโดยตอง
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธ/สารนิพนธหลกัและประธานหลกัสูตร และตองไดรับอนุมัติจากคณบดี      

บัณฑิตวิทยาลัย (ย่ืนคํารองทั่วไป (AS-3-10) พรอมระบุเหตุผล) 
 
 
     นักศกึษาขอสอบวทิยานพินธหรือสารนิพนธไดตอเมื่อไดตรวจสอบวาปฏิบัติตามเกณฑตางๆ ตอไปนีค้รบถวนแลว 

• ใชเวลาไมนอยกวา  90 วันในการทาํวิทยานพินธ / ไมนอยกวา 45 วันในการทําสารนพินธ   
นับจากวันที่ไดรับอนุมตัิหัวขอฯ จนถึงวันที่ขอกาํหนดสอบ (นบัรวมวันหยุดราชการดวย) 

• สอบผานทุกรายวชิา   ครบตามจํานวนหนวยกิต ที่กําหนดในโครงสรางหลักสูตร และได GPA ≥ 3.00 
• ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษหรอืภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลกัเกณฑทีบ่ัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด  
• ผูทําสารนพินธตองสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Exam.) (คณะกรรมการสอบประมวลความรู   

ตองจบ ป.เอก / เปน รศ. มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยประธานตองเปนอาจารยประจํา  กรรมการเปนอาจารยประจํา  
หรือผูทรงคุณวุฒภิายนอก) (บฑ. 27 แตงตั้งกรรมการสอบประมวลความรูและ บฑ. 36 แจงผลสอบประมวลความรู) 

• ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหสอบได 
• เสนอเอกสารตนฉบับวิทยานพินธ/สารนิพนธที่เขียนดวยภาษาทีไ่ดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหคณะกรรมการสอบ

วิทยานพินธ / สารนิพนธ อานลวงหนา กอนวันสอบอยางนอย  15  วันทําการ                               
 

 
 
 

ประธานหลกัสูตร  เสนอกําหนดการสอบวทิยานิพนธ หรือสารนิพนธ  และคณะกรรมการสอบฯ ไปยังบัณฑิตวทิยาลัย   
ตามแบบฟอรม บฑ.2  กอนกําหนดสอบ 15 วันทาํการ  คณะกรรมการสอบฯ ตอง จบ ป.เอก / เปน รศ. มีจํานวนไมนอยกวา  3  คน   

ประกอบดวย  (1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธหรือสารนิพนธหลัก   (2) ผูทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล  
อยางนอย 1 คน และ (3) อาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธหรือสารนิพนธรวม หรืออาจารยประจํา  

โดยอาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก และอาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธหรือสารนิพนธรวม 
ตองไมเปนประธานกรรมการสอบวิทยานพินธหรือสารนิพนธ 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเกณฑการขอสอบวทิยานพินธหรือสารนิพนธ และออกคําสังแตงตังคณะกรรมการสอบ 
วิทยานพินธหรือสารนิพนธ และกาํหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ 
 

  

  
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                        
 

B 

A 



 

                                                                                                                  
 

•  การสอบวิทยานพินธหรือสารนิพนธตองเปนการสอบอยางเปดเผย และสอบตามกาํหนดการในคําส่ังของบัณฑิตวทิยาลยั 
• คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ / สารนิพนธ มีหนาที่พิจารณาความสามารถของนักศกึษาในการทําวิจัย ความรอบรูในเนือ้หา  
 ความสามารถในการนําเสนอผลงานดานการพูดและการเขียนตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม โดย 

 ประธานกรรมการสอบใหมีหนาที่กาํกับและดําเนินการสอบและสรุปผลการสอบ 
 กรรมการสอบผูเปนอาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธหรือสารนิพนธหลัก ตองแจงผลการสอบใหนศ.ทราบภายใน 5 วนั 

                             ทําการนับจากวันสอบ, สงผลการสอบมายังบณัฑิตวทิยาลัยโดยผานประธานหลักสูตรภายใน 15 วันทําการนับจาก 
                             วันสอบ, ติดตามควบคุมการจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตามมติคณะกรรมการสอบ 
• หากกรรมการสอบไมสามารถมาสอบได  ใหปฏิบัต ิ
                        -   ใหบัณฑิตวทิยาลยัออกคําส่ังเลื่อนกําหนดการสอบ 
                        -   หากไมสามารถขอเลื่อนกําหนดการสอบได   ประธานหลักสูตรตองขอผลการตรวจวทิยานิพนธหรือสารนิพนธจาก 
                             กรรมการผูขาดสอบ  เสนอไปยังคณบดบีัณฑติวิทยาลัย  เพื่อขออนุมตัิผลการสอบและตองชี้แจงสาเหตุการที่กรรมการ 
                            ไมสามารถมาสอบได 
                                                                                    
                 

ประธานหลกัสูตร สงผลการสอบวทิยานิพนธหรือสารนิพนธ 
ตามแบบฟอรม บฑ. 3 ไปยังบัณฑติวิทยาลัย ภายใน  15 วันทาํการหลังจากวันสอบ 

                                                                                                                      
                                                                                                  
                                                                                                   ผลการสอบ                              ไมผาน 
 

 
ผานอยางมีเงื่อนไข  ตองแกไข ภายในไมเกิน 90 วันสําหรับวิทยานพินธ และไมเกิน 30 วัน 

สําหรับสารนิพนธนับจากวนัทีน่ักศึกษาทราบผลการสอบ  (นับรวมวนัหยุดราชการดวย)โดยประธาน 
หลักสูตรตองสงผลการแกไขตามแบบฟอรม บฑ.4    หากแกไขไมไดภายในกําหนด ผลการสอบ 
จะเปลี่ยนเปน   “ ตก ” นักศกึษาตองลงทะเบียนวทิยานิพนธ หรือ สารนิพนธใหม และชาํระคา 

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ หรือสารนพินธ และเริ่มขั้นตอนทําวทิยานิพนธหรือสารนิพนธหัวขอเรื่องใหม 
 

สอบผาน 
 
 
 
 
 

สําหรับนักศึกษาทีทําการวิจัยในคนหรือในสัตวทดลองตองแจงปดโครงการวิจัยไปยังคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคนหรือใน
สัตวทดลอง 

 
 
 
 

 
 

 
การจัดทาํตนฉบับวิทยานพินธ/สารนิพนธและการขอรับบริการตรวจรปูแบบการจดัพิมพวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

1. นักศึกษาควรจัดพิมพตนฉบับวิทยานิพนธ/สารนิพนธในสวนหนาปก หนาเสนอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ หนาอนุมัติวิทยานิพนธ/
สารนิพนธ และหนาบทคัดยอ สงใหเจาหนาที่งานบริการการศึกษาตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการจัดพิมพ กอนวันสอบ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ เพื่อนักศึกษาจะไดนําหนาเสนอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และหนาอนุมัติวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ไปเสนอ
ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธลงนามไดหลังจากที่สอบ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธปรากฏผล “ผาน” แลว  
2. เมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ ปรากฏผล “ผาน” แลว จากนั้นจึงนําตนฉบับวิทยานิพนธ/สารนิพนธ (hard copy และ file ขอมูล
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ) ไปใหเจาหนาที่งานบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบการจัดพิมพ (ใชเวลาประมาณ 2 วันทําการ) 
3. สําหรับบทคัดยอวิทยานิพนธ /สารนิพนธฉบับภาษาอังกฤษ  ที่ตองการเสนอใหอาจารยชาวตางประเทศ  ของหนวย
ภาษาตางประเทศตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา ตองจัดพิมพดวยระยะหางบรรทัด 2 บรรทัด (Double Space) แลวนําไป
เสนอที่หนวยภาษาตางประเทศบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ดวยตนเอง 
              นักศึกษาตองเสนอบทคัดยอฉบับที่อาจารยชาวตางประเทศแกไข และบทคัดยอฉบับที่แกไขเรียบรอยแลวแนบพรอมกับ
หนาเสนอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และหนาอนุมัติวิทยานิพนธ/สารนิพนธ เสนอใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม (คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยจะลงนามเปนทานสุดทายหลังจากที่คณะกรรมการทานอื่น ๆ  ประธานหลักสูตรและคณบดีตนสังกัดลงนามเรียบรอยแลว) 
 

 
 
 
 

   C 

นักศึกษาตองจัดทํา 
วิทยานิพนธหรือ 
สารนิพนธใหม  
ตามคําแนะนําของ 
คณะกรรมการสอบ  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
และชําระ 
คาลงทะเบียนสอบ  
8,000  บาท  เพื่อขอ 
สอบใหม  (ถาเกินกําหนดผล
การสอบ 
จะเปลี่ยนเปน “ ตก ” 
นักศึกษาตองลงทะเบียน
วิทยานิพนธ หรือ สาร
นิพนธใหม และชําระ
คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ 
หรือสารนิพนธ และเริ่ม
ขั้นตอนทําวิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธหัวขอเรื่อง
ใหม 
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• นักศึกษานํารูปเลมวิทยานพินธ/สารนิพนธ (ฉบับจริง 1 เลม และฉบับสําเนา 1 เลม) และ CD วิทยานพินธ/สารนิพนธ (word file 
และ PDF file) 1 ชุด สงบัณฑติวทิยาลัย พรอมกบัแบบฟอรม บฑ.40 แจงความประสงคการเผยแพรวิทยานิพนธบน Website ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
•  บณัฑิตวิทยาลยัจะตรวจสอบขอมูลในรูปเลมวทิยานิพนธ / สารนพินธ ใหถูกตองตรงกับขอมูลที่อยูใน CD 
• นักศึกษาตองสงรูปเลมวิทยานิพนธ / สารนิพนธพรอม CD ภายใน 21 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับจากวันที่สอบวิทยานิพนธ 
/ สารนิพนธ ปรากฎผล  “ผาน” หากเกินกวานี้ถือเปนการสงวิทยานิพนธ / สารนิพนธลาชาตองชําระคาปรับ วันละ 200 บาท 
• ระยะเวลาสงวิทยานิพนธ / สารนิพนธลาชาตองไมเกิน 90 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับจากวันครบกําหนดสงวิทยานิพนธ / 
สารนิพนธ หากเกิน 90 วัน บัณฑิตวิทยาลัย จะยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ / สารนิพนธ หากนักศึกษา ยังคงตองการรับปริญญา
นั้นอีก ตองขอลงทะเบียนวิทยานิพนธใหม และเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด 

 
 
 

นักศึกษาที่เรียนในแผนการศึกษาทีท่ําเฉพาะวทิยานพินธหรือที่เรียนแผนการศกึษาที่เรียนรายวิชาและทําวทิยานิพนธ ตองสงหลักฐาน
การเผยแพรวิทยานิพนธ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี ้

(1) การตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือ 
(2) เสนอตอที่ประชุมวิชาการ และบทความวิจัยเรื่องเต็มไดรับการตพีิมพใน proceeding ของการประชุม 

ทั้งนี้ตองเปนไปตามประกาศหลกัเกณฑการเผยแพรวิทยานพินธ เพือ่ขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของบัณฑิตวทิยาลัย 
 
 
 
 

ประธานหลกัสูตรเสนอขออนุมัติปริญญา  มายังบัณฑติวิทยาลัยตามแบบฟอรม บฑ. 5 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ การปฏบิัติตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา   
และเสนอชื่อนักศกึษาใหสภามหาวทิยาลัยมหิดล อนมุัติปริญญาบัตร 

 
 

นักศึกษาไดรับเอกสารหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และ Transcript หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร 
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