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3.2 ภาระงาน : อาจารยส์ามารถตรวจสอบภาระงานของอาจารยไ์ด้ทั้ ง 5 คาํสั่ง
วิทยานิพนธ์ ดงัน้ี 

 บฑ.35 กาํหนดการสอบวดัคุณสมบติั และคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั 
 บฑ.44 การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 บฑ.39 กาํหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ

โครงร่างวิทยานินพธ์/สารนิพนธ์ 
 บฑ.1 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 บฑ.2 กาํหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/

สารนิพนธ์ 
 

3.3 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั : อาจารยส์ามารถตรวจสอบขอ้มูลของนกัศึกษาท่ีอาจารย์
เป็นท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เท่านั้น โดยระบบจะแสดงขอ้มูลผลงานตีพิมพ์ของ
นกัศึกษา ผลงานการประชุมวิชาการและผลการผา่นภาษาองักฤษของนกัศึกษาท่ีอยูใ่นการดูแลของ
อาจารย ์

 
3.4 อนุมติั/พิจารณาคาํสั่ง : สําหรับการอนุมติัคาํสั่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของ

นกัศึกษา แยกเป็น 2 หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
 ประธานหลกัสูตร : สาํหรับอาจารยท่ี์ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานหลกัสูตรจะตอ้งทาํ

การพิจารณาอนุมัติคาํสั่งของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีอาจารย์รับผิดชอบเป็น
ประธานหลกัสูตร 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ : สําหรับอาจารยท่ี์ไดรั้บเลือกให้เป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงร่างและ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
ทาํการพิจารณาอนุมติัคาํสัง่แต่งตั้งตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

ในกรณี บฑ.42 การรายงานความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมฯ จะเขา้
มามีส่วนร่วมในการพิจารณาความเห็นชอบกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
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4. ผลการอนุมัต ิ
4.1 ประธานหลกัสูตร 
 อนุมติั : นกัศึกษารอการพิจารณาจาก บัณฑิตวิทยาลยั ในลาํดบัต่อไป 
 ไม่อนุมติั : นกัศึกษาและ/หรือเจา้หนา้ท่ีหลกัสูตร ทาํการแกไ้ขขอ้มูลในคาํสั่งนั้นๆ 

แลว้บนัทึกขอ้มูลกลบัมารอการพิจารณาอีกคร้ัง 
4.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงร่างและ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 อนุมติั : นกัศึกษารอการพิจารณาจาก ประธานหลกัสูตร ในลาํดบัต่อไป 
 ไม่อนุมติั : นกัศึกษาและ/หรือเจา้หนา้ท่ีหลกัสูตร ทาํการแกไ้ขขอ้มูลในคาํสั่งนั้นๆ 

แลว้บกัทึกขอ้มูลการเพ่ือรอการพิจารณาอีกคร้ัง 
 


