
4ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ  และการสอบวิทยานิพนธ 
ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
ประธานหลกัสูตรเสนอคณะกรรมการสอบ Qualifying Examination (จบ ป.เอก/ เปน รศ. จํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยประธานตองเปน
อาจารยประจํา) และกําหนดการสอบ ตามแบบฟอรม บฑ.35 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย กอนวันสอบ 15 วนัทําการ (การสอบ Qualifying 

Exam. เปนการสอบขอเขียน และ/หรือปากเปลา เพือ่ประเมินความรูความสามารถของ นักศึกษาในการเปนผูมีสิทธิเสนอวิทยานพินธ เพือ่
ขอรับปริญญาเอก) 

 
 

บัณฑิตวิทยาลัยออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบ 
Qualifying Examination  และกําหนดสอบ 

 

นักศึกษาสอบ Qualifying Examination   ตามหลักเกณฑที่หลักสูตรกําหนด 
และตามกําหนดการในคําส่ังของบัณฑิตวทิยาลัย 

 
ประธานหลกัสูตร สงผลการสอบ Qualifying Examination  

ตามแบบฟอรม บฑ. 38  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  ภายใน 15 วันทําการ หลังจากวันสอบ 
 

 
นักศึกษาลงทะเบยีนทําวทิยานิพนธ  

 
 
 

ประธานหลกัสูตรเสนออาจารยผูทําหนาทีอ่าจารยทีป่รึกษาโครงรางวิทยานิพนธ (อาจารยประจําจบ ป.เอก / เปน รศ.) 
ตามแบบฟอรม บฑ.44 ไปยังบัณฑติวิทยาลัยเพือ่แตงตั้ง 

 
 

นักศึกษาจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ  ตามคําแนะนําของอาจารยทีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ  
และเสนอขอสอบโครงรางฯ  ภายใน 2 ภาคการศึกษานับแตเร่ิมลงทะเบียนวิทยานิพนธ  

 
 

อาจารยทีป่รึกษาโครงรางวิทยานิพนธ เสนอผูทาํหนาที่อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธรวม  
และกาํหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธไปยังประธานหลักสูตร 

 
 

ประธานหลกัสูตร  เสนอคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานพินธ จํานวนไมนอยกวา  3  คน   และกําหนดสอบ   
ตามแบบฟอรม บฑ. 39  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  กอนกําหนดสอบ  15  วันทําการ  

คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานพินธ  ประกอบดวย  
                            -  ประธานคณะกรรมการสอบโครงราง  คือ อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานพินธ 
                            -  กรรมการสอบโครงราง  คือ อาจารยประจํา / ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทีจ่บ ป.เอก / เปน รศ./  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ  

 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสังแตงตังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  และกําหนดการสอบ 
 
 

นักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธตามกําหนดการในคําส่ังของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ประธานหลกัสูตร  สงผลการสอบโครงราง ฯ    ตามแบบฟอรม บฑ. 33 ไปยังบัณฑิตวทิยาลัย ภายใน 15 วนัทําการหลังจากวันสอบ 
(กรณีผลสอบเปน “ผาน” ตองสง บฑ.1 พรอมกันไปดวย) กรณีผลสอบเปน “ ผานโดยมีเงื่อนไข ” หรือ “ไมผาน”  อาจารยที่ปรึกษา 

โครงรางฯ ตองติดตามและตรวจสอบการแกไขโครงรางฯ ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการสอบโครงรางฯ และสงผลการแกไข / ผลสอบ
โครงรางฯใหม  ตามแบบฟอรม บฑ.37 ไปยังบัณฑติวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตร และสงพรอม บฑ.1 

 
 
 
 
 
 

A 



 
 
 

ประธานหลกัสูตร  เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา  3  คน   
และหัวขอวทิยานพินธ  ไปยังบัณฑติวิทยาลัย  ตามแบบฟอรม บฑ.1 

คณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานิพนธ   ประกอบดวย  
                                       -  อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธหลัก  คือ อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ  
                                       -  อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธรวม  คือ อาจารยประจํา / ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทีจ่บ ป.เอก / 
                                          เปน รศ./  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ  

 
  

บัณฑิตวิทยาลัยออกคําส่ังอนุมัติหัวขอเรื่องวิทยานพินธ  และแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ   
 
 

 
คณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานิพนธมีหนาที่ใหคําแนะนําและเปนทีป่รึกษาแกนักศกึษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด วธีิการศึกษา 
วิจัย การเขียนวิทยานิพนธ และการใชภาษา แกไขปญหาที่เกิดขึ้น และปองกันมิใหเกิดการทุจริตในการทําวทิยานิพนธ ตดิตามการทําวิจัย
ใหเปนไปตามแผนงานและประเมินผลการทําวทิยานิพนธทกุภาคการศึกษา 
 

 
 

• 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 เอกสารคํารับรองการทําวิจัยใน
คนหรือในสัตวทดลอง ตองใสไวในภาคผนวกของรูปเลมวิทยานิพนธดวย 

 

 
นักศึกษาทาํวทิยานิพนธตามหัวขอเรื่องที่ไดรับการอนุมัติจากบัณฑิตวทิยาลัยและตองติดตอกบัคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยาง
ใกลชิด เนือ่งจากนักศึกษาตองทํารายงานความกาวหนาการทาํวทิยานพินธในภาคเรียนที่กําลังศึกษา และเสนอแผนการทําวิทยานพินธใน
ภาคการศึกษาถัดไป ตามแบบฟอรม บฑ. 42 เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธหลกั เพื่อเปนขอมูลแกอาจารยในการประเมินผลการทํา

วิทยานพินธ ในแตละภาคการศึกษาสงบัณฑิตวทิยาลัย 

 
 
 

การขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวทิยานิพนธหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สามารถกระทําไดโดยตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธหลักและประธานหลักสูตร และตองไดรับอนุมตัิจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย (ย่ืนคํารองทัว่ไป (AS-3-10) 

พรอมระบุเหตุผล) 
                          

 
                                                                                   

นักศึกษาขอสอบวิทยานพินธ ไดตอเมื่อ  ไดตรวจสอบวาปฏบิัติตามเกณฑตางๆ  ตอไปนี้ครบถวนแลว 
                          -     ใชเวลาไมนอยกวา  90 วัน ในการทําวิทยานิพนธ นับจากวันที่ไดรับอนุมตัิหัวขอฯ จนถึงวันที่ขอสอบวิทยานพินธ 
(นับรวมวันหยุดราชการ) 
                          -     สอบผานทุกรายวิชา   ครบตามจาํนวนหนวยกิต ที่กําหนดในโครงสรางหลักสูตรและได GPA ≥ 3.00 

-     สอบผานความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑทีบ่ณัฑิตวทิยาลัยกําหนด 
-    ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธใหสอบได 
-     เสนอเอกสารตนฉบบัวทิยานิพนธที่เขียนดวยภาษาทีไ่ดรับอนุมตัจิากบัณฑิตวทิยาลัย 
ใหคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธอานลวงหนา กอนวันสอบอยางนอย  15  วันทําการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 



 

สอบผาน 

 
 
 
 
 

ประธานหลกัสูตร  เสนอกําหนดการสอบวทิยานิพนธ  และคณะกรรมการสอบฯ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย   
ตามแบบฟอรม บฑ.2  กอนกําหนดสอบ 15 วันทาํการ  คณะกรรมการสอบฯ ตอง จบ ป.เอก / เปน รศ. มีจํานวนไมนอยกวา  4  คน   

ประกอบดวย  (1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธหลัก   (2) ผูทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล  
อยางนอย 1 คน และ (3) อาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธรวม หรืออาจารยประจํา  

                                                        กรณีมีความจําเปนอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเปนกรรมการสอบ   
โดยอาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธรวมตองไมเปนประธานกรรมการสอบวทิยานพินธ 

 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเกณฑการขอสอบวทิยานพินธ และออกคําสังแตงตังคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ  
และกาํหนดวนั  เวลา  และสถานทีส่อบ 
 
 
•  การสอบวิทยานพินธตองเปนการสอบอยางเปดเผย และสอบตามกําหนดการในคําส่ังของบัณฑิตวทิยาลยั 
• คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ  มีหนาทีพ่ิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัย ความรอบรูในเนื้อหา  
 ความสามารถในการนําเสนอผลงานดานการพูดและการเขียนตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม โดย 

 ประธานกรรมการสอบใหมีหนาที่กาํกับและดําเนินการสอบและสรุปผลการสอบ 
 กรรมการสอบผูเปนอาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธหลัก ตองแจงผลการสอบใหนศ.ทราบภายใน 5 วัน 

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

ประธานหลกัสูตร สงผลการสอบวทิยานิพนธตามแบบฟอรม บฑ. 3  
ไปยังบัณฑิตวทิยาลัย ภายใน  15 วันทําการหลังจากวันสอบ 

                                                                                                                      
                                                                                                  
                                                                                                   ผลการสอบ                              ไมผาน 
 

 
 

ผานอยางมีเงื่อนไข  ตองแกไข ภายในไมเกิน 90 วัน 
นับจากวันที่นักศกึษาทราบผลการสอบ  (นบัรวมวันหยุดราชการดวย) โดยประธานหลกัสูตร 

ตองสงผลการแกไขตามแบบฟอรม บฑ.4 หากแกไขไมไดภายในกําหนด 
ผลการสอบจะเปลี่ยนเปน   “ ตก ” นักศึกษาตองลงทะเบียนวิทยานิพนธใหม 

และชาํระคาลงทะเบียนวิทยานพินธ และเริ่มขั้นตอนทําวทิยานิพนธหัวขอเรื่องใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาทีท่ําการวิจัยในคนหรือในสัตวทดลองตองแจงปดโครงการวิจยัไปยังคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยในคน หรือในสัตวทดลองดวย 

 
 
 
 

 

นักศึกษาตองจัดทาํ 
วิทยานพินธใหม  
ตามคําแนะนําของ 
คณะกรรมการสอบ  
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด  และชําระ 
คาลงทะเบียนสอบ  
8,000  บาท  เพื่อขอ 
สอบใหม  (ถาเกนิ
กําหนดผลการสอบ 
จะเปลี่ยนเปน “ ตก ” 
นักศึกษาตอง
ลงทะเบียน
วิทยานพินธใหม และ
ชําระคาลงทะเบียน
วิทยานพินธ  
และเริ่มขั้นตอนทาํ 
วิทยานพินธหัวขอ 
เร่ืองใหม 

C 

B 



 
 
 

 
 

การจัดทาํตนฉบับวิทยานพินธ/และการขอรับบริการตรวจรูปแบบการจัดพิมพวิทยานพินธ 
1. นักศึกษาควรจัดพิมพตนฉบับวิทยานิพนธในสวนหนาปก หนาเสนอวิทยานิพนธ/หนาอนุมัติวิทยานิพนธ/ และหนาบทคัดยอ สงให
เจาหนาที่งานบริการการศึกษาตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการจัดพิมพ กอนวันสอบวิทยานิพนธ เพื่อนักศึกษาจะไดนําหนา
เสนอวิทยานิพนธ/และหนาอนุมัติวิทยานิพนธ/ ไปเสนอใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ลงนามไดหลังจากที่สอบวิทยานิพนธ/ปรากฏผล “ผาน” แลว  
2. เมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ ปรากฏผล “ผาน” แลว จากนั้นจึงนําตนฉบับวิทยานิพนธ (hard copy และ file ขอมูลวิทยานิพนธ) ไป
ใหเจาหนาที่งาานบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบการจัดพิมพ (ใชเวลาประมาณ 2 วันทําการ) 
3. สําหรับบทคัดยอวิทยานิพนธฉบับภาษาอังกฤษ ที่ตองการเสนอใหอาจารยชาวตางประเทศ ของหนวยภาษาตางประเทศตรวจสอบ
ความถูกตองของการใชภาษา ตองจัดพิมพดวยระยะหางบรรทัด 2 บรรทัด (Double Space) แลวนําไปเสนอที่หนวยภาษาตางประเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ดวยตนเอง 
4. นักศึกษาตองเสนอบทคัดยอฉบับที่อาจารยชาวตางประเทศแกไข และบทคัดยอฉบับที่แกไขเรียบรอยแลวแนบพรอมกับหนาเสนอ
วิทยานิพนธ และหนาอนุมัติวิทยานิพนธ เสนอใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม (คณบดีบัณฑิตจะลงนามเปนทานสุดทายหลังจากที่
คณะกรรมการทานอื่น ๆ  ประธานหลักสูตรและคณบดีตนสังกัดลงนามเรียบรอยแลว) 
 

 
 
 
• นักศึกษานํารูปเลมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ (ฉบับจริง 1 เลม และฉบบัสําเนา 1 เลม) และ CD วิทยานพินธ/สารนิพนธ (word file และ 
PDF file) 1 ชุด สงบัณฑิตวทิยาลยั พรอมกับแบบฟอรม บฑ.40 แจงความประสงคการเผยแพรวิทยานพินธบน Website ของบัณฑติ
วิทยาลัย 
•  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 / สาร
นิพนธ หากเกิน 90 วัน บัณฑิตวิทยาลัย จะยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ / สารนิพนธ หากนักศึกษา ยังคงตองการรับปริญญานั้นอีก 
ตองขอลงทะเบียนวิทยานิพนธใหม และเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด 

                    
 
 

นักศึกษา ป.เอก  ตองสงหลักฐานการตีพิมพหรือไดรับการยอมรบัใหตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติ 
ที่อยูในฐานขอมูลสากลและมีผูประเมิน และเปนไปตามหลักเกณฑการตีพิมพผลงานวจิัยตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 

ประธานหลกัสูตรเสนอขออนุมัติปริญญา  มายังบัณฑติวิทยาลัยตามแบบฟอรม บฑ. 5 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบการปฏิบตัิตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา และเสนอชือ่นักศึกษาใหสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
อนุมัตปิริญญาบัตร 

 
 
 
 

นักศึกษาไดรับเอกสารหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาและ Transcript หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร 
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