บทที่ 1
คําแนะนําและขอปฏิบัติ
โครงการวิทยานิพนธ
การเสนอโครงการวิทยานิพนธ
1. นิสิตที่จะเสนอโครงการวิทยานิพนธไดตองผานการลงทะเบียนเรียนมาแลว ดังนี้
1.1 นิสิตปริญญาโท ตองลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญาโทมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธกอนสอบปากเปลาขั้นสุดทายไมนอยกวา 120 วัน
1.2 นิสิตปริญญาเอกมีสิทธิเสนอโครงการวิทยานิพนธ นับแตมีสถานภาพ
เปนนิสิตปริญญาเอก ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธกอนสอบปากเปลาขั้นสุดทายไมนอยกวา
365 วัน
2. นิสิตตองสงโครงการวิทยานิพนธที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ
หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตเรียนเปนสาขาวิชาเอก อยางชากอนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4
ที่ลงทะเบียนเรียนนับแตเริ่มเขาศึกษา มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิตในภาคการศึกษาตอไป
3. การเสนอขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ
3.1 ปริญญาโท ใหนิสิตปรึกษาเพื่อกําหนดรายละเอียดโครงการวิทยานิพนธกับอาจารยที่ปรึกษา
เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวใหยื่นเสนอขออนุมัติจํานวน 1 ชุด ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตเรียนเปนสาขาวิชาเอก
3.2 ปริญญาเอก ใหนิสิตปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อกําหนดรายละเอียดโครงการ
วิทยานิพนธ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาโดยผานการสัมมนามาแลว ใหยื่นเสนอขออนุมัติจํานวน 1 ชุด
ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตเรียนเปนสาขา
วิชาเอก
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4. การเปลี่ยนแปลงโครงการวิทยานิพนธ
4.1 การเปลี่ยนแปลงโครงการวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติแลวไมเกินรอยละ 50 ของเนื้อเรื่อง
โดยรวม ใหยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงโครงการวิทยานิพนธ (บว. 05-1) และแนบสําเนาคํารองขออนุมัติ
โครงการวิทยานิพนธ (บว. 05) ที่ไดรับการอนุมัติแลว เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงตอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยโดยผานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตและหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตเรียน
เปนสาขาวิชาเอก ทั้งนี้ การนับเวลา 120 วัน หรือ 365 วัน ตามขอ 1 นั้นใหนับจากวันที่ไดรับอนุมัติโครงการ
วิทยานิพนธในครั้งแรก
4.2 การเปลี่ยนแปลงเรื่องของวิทยานิพนธ นิสิตตองสงโครงการวิทยานิพนธเรื่องใหมและปฏิบัติ
ตามขอ 3.1 หรือ 3.2 ทั้งนี้การนับ 120 วัน หรือ 365 วัน ตามขอ 1 นั้น ใหนับจากวันที่ไดรับอนุมัติโครงการ
วิทยานิพนธฉบับหลังสุด
5. การเรียบเรียงวิทยานิพนธตองเปนไปตามระเบียบที่กําหนดในคูมือวิทยานิพนธของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับที่ใชบังคับในขณะนั้น
6. ขั้นตอนการเสนอโครงการวิทยานิพนธ ดังภาพที่ 1
นิสิตพบคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต
นิสิตจัดทําโครงการวิทยานิพนธ
- คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตใหความเห็นชอบ

นิสิตเสนอโครงการวิทยานิพนธ ไปยังหัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา
- หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาใหความเห็นชอบ

นิสิตยื่น 1)
2)
3)
4)

โครงการวิทยานิพนธ 1 ฉบับ
คํารองขอตรวจโครงการวิทยานิพนธ (บว. 04) 1 ฉบับ
คํารองขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ (บว. 05) ตนฉบับ 1 ฉบับ และสําเนา 1 ฉบับ
สําเนาหนาแรกของโครงการวิทยานิพนธ 1 ฉบับ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามอนุมัติ

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเสนอโครงการวิทยานิพนธ
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7. รูปแบบการพิมพโครงการวิทยานิพนธ
7.1 นอกจากโครงการวิทยานิพนธจะประกอบดวยหัวขอตางๆ ตามที่ไดระบุไวในคูมือ
วิทยานิพนธแลว อาจจะเพิ่มเติมหัวขออื่นๆ ไดตามความเหมาะสม เชน นิยามศัพท (ทั้งศัพทเฉพาะ และศัพท
ปฏิบัติการ) และงบประมาณที่ใชในการวิจัย เปนตน
7.2 การเรียงลําดับหัวขอ อาจเรียงตามลําดับที่ระบุไวในคูมือวิทยานิพนธ หรือในลําดับอื่นไดตาม
ความเหมาะสม
7.3 ในกรณีที่เขียนโครงการวิทยานิพนธเปนภาษาไทย ไมตองใสขอความภาษาอังกฤษตอทาย
หัวขอภาษาไทยอีก
7.4 กระดาษที่ใชพิมพโครงการวิทยานิพนธตองเปนกระดาษสีขาว ขนาด A4 ชนิดไมต่ํากวา
80 กรัม
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โครงการวิทยานิพนธ สายวิทยาศาสตรสังคม
เรื่อง (ภาษาไทย)
……………………………………………………………………………………………………………………..…
(ภาษาอังกฤษ)
……………………………………………………………………………………………………………………
เสนอตอ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อขออนุมัติทําการวิจัยประกอบวิทยานิพนธ
ปริญญา …………………………………………………………. สาขา …………………………………………………………….
(ภาคการศึกษาที่เสนอ)
(ปการศึกษาที่เสนอ)
ภาคการศึกษา ………………………………………………….
ปการศึกษา ……………………………………………………
โดย ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภายใตการควบคุมของ …………………………………………………………………. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก
…………………………………………………………………. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
…………………………………………………………………. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
…………………………………………………………………. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
ความสําคัญของปญหา
(Statement of the Problem)
ความสําคัญของปญหา คือ ที่มาและความสําคัญของปญหาที่จะศึกษา ซึ่งผูเสนอโครงการวิทยานิพนธ
ตองเสนออยางชัดเจนและกะทัดรัด อธิบายเหตุผลที่ตองการศึกษาปญหานั้น พรอมทั้งชี้แจงวาการวิจัยครั้ง
นี้จะชวยแกปญหาขางตนไดมากนอยเพียงไร ในสวนนี้อาจมีการนําเสนอภาพ ตารางตามความเหมาะสม
ตลอดจนประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
(Objective(s))
วัตถุประสงคของการวิจัย คือ ประเด็นสําคัญตาง ๆ ที่เปนจุดมุงหมายของการวิจัย ซึ่งผูเสนอโครงการ
วิทยานิพนธตองการจะศึกษาคนควา เพื่อหาคําตอบ อาจหมายรวมถึงอะไร เมื่อใด ที่ไหน ทําไม และอยางไร

5
ขอบเขตการวิจัย
(Scope of Study)
ขอบเขตการวิจัย คือ การระบุขอบขายเกี่ยวกับปรากฏการณ บุคคล หรือองคการ สถานที่ และ
ชวงเวลาที่เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ดังกลาว ซึ่งจะทําการศึกษา
ประโยชนที่ไดรับ
(Research Contribution)
ประโยชนที่ไดรับ คือ สวนที่ผูวิจัยคาดหวังวางานวิจัยนั้น ๆ จะเปนประโยชนตอสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ และสังคมอยางไรบาง
การตรวจเอกสาร
(Literature Review)
การตรวจเอกสาร เปนการบรรยายขอมูลความรูเดิม ผลการวิจัย ตลอดจนแนวความคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําการวิจัย ซึ่งไดจากการตรวจสอบหนังสือ ตําราเอกสาร และแหลงขอมูลอื่น ๆ ผูวิจัย
สามารถพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย และสมมติฐานการวิจัยไดจากการตรวจเอกสารนี้
สมมติฐาน
(Hypothesis(es))
สมมติฐาน คือ ขอสันนิษฐานที่ผูเสนอโครงการวิทยานิพนธไดกําหนดไวลวงหนา เพื่อเปนแนวทาง
สําคัญในการเก็บและการวิเคราะหขอมูล งานวิจัยบางประเภทหรือบางเรื่องอาจจะไมมีการกําหนดสมมติฐานก็ได
วิธีการวิจัย
(Research Methodology)
วิธีการวิจัย คือ วิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยใน 2 ประการ คือ
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1. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เปนสวนที่แจงวิธีการที่กําหนดไวเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน
การระบุประชากร การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง แผนการสุมกลุมตัวอยาง เปนตน วิธีเก็บขอมูลตาง ๆ
อาทิ การสงแบบสอบถามทางไปรษณีย การสัมภาษณ และการสังเกตการณ เปนตน
2. วิธีการวิเคราะหขอมูล เปนสวนที่แจงวิธีการแจงนับและการแจกแจงขอมูลรวมทั้งแจงใหทราบถึง
วิธีการทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐานดวย
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
(Period of Study)
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ ระยะเวลาที่กําหนดเพื่อการวิจัย นับแตเริ่มเสนอโครงการวิจัยไป
จนถึงการพิมพวิทยานิพนธแลวเขารูปเลม จําแนกตามขั้นตอนที่สําคัญ ๆ
เอกสารและสิ่งอางอิง
(Reference(s))
เอกสารและสิ่งอางอิง คือ สวนที่แสดงรายการเอกสารและสิ่งอางอิงตาง ๆ ที่ไดอางอิงไวทั้งหมด
วิธีการเขียนใหถือปฏิบัติตามคูมือวิทยานิพนธ
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ตัวอยางการพิมพโครงการวิทยานิพนธ
โครงการวิทยานิพนธ สายวิทยาศาสตรสังคม
เรื่อง รูปการจิตสํานึกชนชั้นกรรมาชีพของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย:
ศึกษาเฉพาะกรณี ผูเปนสมาชิกพรรคฯ ที่เคยปฏิบัติงานอยูในฐานที่มั่นจังหวัดนาน
Proletariat Class Consciousness of the Members of the Communist Party of Thailand:
Case Study of Those Who Used to Carry Out Their Activities at the Permanent Base
in Nan Province
เสนอตอ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อขออนุมัติทําการวิจัยประกอบวิทยานิพนธ
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
สาขา พัฒนาสังคม
ภาคการศึกษา ภาคฤดูรอน
ปการศึกษา 2550
โดย นางสาวพรทิพย แซเตียว
ภายใตการควบคุมของ รองศาสตราจารยพรภิรมณ เชียงกูล, M.S.
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
รองศาสตราจารยสุธี ประศาสนเศรษฐ, Ph.D. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
8. ระบุคําสําคัญ (Key word) ของวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ไมควรเกิน 5 คํา โดยคัดเลือกคําที่
มีความสําคัญหลักในเนื้อเรื่องของวิทยานิพนธ ซึ่งอาจพิจารณาจากชื่อของวิทยานิพนธหรือแนวคิดหลักของ
วิทยานิพนธ คําสําคัญใชเปนคําศัพทที่สามารถสื่อในการสืบคนและอางอิง ตอไปได
วิทยานิพนธ
1. การเรียบเรียงวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธเปนผลงานจากการคนควาทดลองและวิจัยในหัวขอใด ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและมี
คุณคา สามารถนําไปใชอางอิงหรือเปนขอมูลสําหรับการวิจัยที่เกี่ยวของกันตอไปได ดังนั้นจึงนับวาการเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธเปนงานที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับนิสิตขั้นบัณฑิตศึกษาแตละคนจะตองทํา เพื่อเปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีคําแนะนําทั่วไป ดังตอไปนี้
1.1 นิสิตควรศึกษาขั้นตอนของการเสนอวิทยานิพนธอยางละเอียดนับตั้งแตการเสนอโครงการ
วิทยานิพนธไปจนถึงการลงทะเบียน และการเขียนวิทยานิพนธตามคําแนะนําในคูมือฉบับนี้
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1.2 หัวขอวิทยานิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตองสอดคลองกัน และอยูในขอบขายของสาขา
วิชาเอก ซึ่งไดตรวจสอบแลววาไมซ้ําซอนกับผูอื่น
1.3 การเขียนวิทยานิพนธควรเขียนดวยความตั้งใจ ใชภาษาที่ดี อานเขาใจงาย ถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ และแสดงความคิดอยางมีเหตุผล การใชคํา การเขียนตัวสะกดและคําศัพทเฉพาะใหเปนไปตาม
พจนานุกรมและศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน เลือกใชคําตรงกับความหมายที่ตองการ เขียนเปน
ประโยคสั้น ๆ ไมวกวน หรือสับสน ใหไดใจความชัดเจนและเชื่อมความอยางตอเนื่อง ละเวนการใชภาษา
ฟุมเฟอย การย้ําคําหรือย้ําขอความโดยไรประโยชน การเขียนในแตละหัวขอควรตรงตามความหมายของ
หัวขอนั้น ๆ เชน คํานํา การตรวจเอกสาร อุปกรณและวิธีการ ตาราง เปนตน ขอความในแตละยอหนาเปนเรื่อง
เดียวกัน
1.4 เอกสารและสิ่งอางอิงทุกรายการที่อางถึงในวิทยานิพนธ ใหรวมไวในสวนเอกสารและสิ่งอางอิง
เพื่อใหผูสนใจสามารถติดตามคนควาเพิ่มเติมได ดังนั้นการเขียนสวนเอกสารและสิ่งอางอิง จึงควรให
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและสิ่งอางอิงเหลานั้นเพียงพอและถูกตองที่สุดดังที่ระบุในบทที่ 4 เอกสารและ
สิ่งอางอิงที่อางถึงทุกรายการตองมีปรากฏในลําดับเอกสารและสิ่งอางอิง ในทํานองเดียวกันเอกสารที่ปรากฏใน
ลําดับเอกสารและสิ่งอางอิงตองเปนเอกสารและสิ่งอางอิงที่อางถึงในวิทยานิพนธเทานั้น
ปญหาที่มักเกิดขึ้นเสมอคือ เมื่อเขียนวิทยานิพนธเสร็จแลว เอกสารที่ใชอางอิงมักจะกระจัดกระจาย
ไป ทําใหยากแกการรวบรวมเพื่อจัดทํารายการเอกสารและสิ่งอางอิง วิธีการหนึ่งที่จะชวยไดมากคือ เมื่อสืบคน
ในหองสมุด ใหจดรายละเอียดของเอกสารและสิ่งอางอิงที่คนมาลงในกระดาษการด (ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว
หรือ 5 นิ้ว x 8 นิ้ว) ซึ่งมีขายทั่วไป โดยเขียนตามรูปแบบการเขียนเอกสารและสิ่งอางอิงของวิทยานิพนธ ใช
การด 1 แผน ตอเอกสาร 1 รายการ และอาจบันทึกเรื่องยอของเอกสารนั้น ๆ ไวดวย แยกแผนการดเฉพาะที่
ไดอางอิงไวในวิทยานิพนธมารวบรวมไวตางหาก เมื่อมีการแกไขวิทยานิพนธ เอกสารบางฉบับอาจถูกตัดทิ้งไป
ก็สามารถดึงการดออกได การจัดทําการดยังสะดวกในการเรียงลําดับเอกสารและสิ่งอางอิง โดยนําการดมา
เรียงลําดับแลวพิมพจากการดโดยตรง
1.5 วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ เปนเอกสารที่แสดงคุณภาพของการคนควาวิจัย และเปนการ
ประเมินผลการศึกษาของนิสิต ดังนั้นนิสิตควรตรวจรางวิทยานิพนธและปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ให
สมบูรณกอนที่จะเสนอกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธประจําตัวนิสิตเพื่อตรวจสอบความถูกตอง แลวทําการ
แกไขตามคําแนะนําจนเรียบรอยดีแลวจึงนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
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2. การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ
เมื่อนิสิตจัดพิมพวิทยานิพนธที่มีขนาดและรูปแบบตามคูมือวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเรียบรอยแลว นิสิตสามารถขอรับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธจาก
บัณฑิตวิทยาลัยได โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ยื่นคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ พรอมวิทยานิพนธ 1 เลม ตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน
2 สัปดาห หลังจากสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
2.2 หลังจากยื่นคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ ประมาณ 5 วันทําการ ใหนิสิตมารับผลการ
ตรวจสอบรูปแบบพรอมวิทยานิพนธคืน
3. การสงตนฉบับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
3.1 สงตนฉบับวิทยานิพนธ 1 เลม (ไมตองเขาปก)
3.2 สงเอกสารประกอบตนฉบับวิทยานิพนธ ดังตอไปนี้
3.2.1 ใบสงทําเลมและซีดีวิทยานิพนธ
3.2.2 คํารองทั่วไป ฉบับที่ใชสงตรวจใบรับรองวิทยานิพนธและบทคัดยอ และมีการลงนามของ
เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลว
3.2.3 คํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ (วพ.01) ที่มีการลงนามในทุกสวนเรียบรอยแลว
3.2.4 คํารองขอสงตนฉบับวิทยานิพนธ (วพ.02)
3.2.5 แบบฟอรมการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ (วพ.04) และเอกสารการยอมรับใหตีพิมพจาก
สํานักพิมพ หรือเอกสารที่ ตีพิมพแลว (เฉพาะหลักสูตรที่กําหนด ยกเวนนิสิตเขาตั้งแตปการศึกษา 2548
เปนตนไป ตองตีพิมพทุกคน)
3.2.6 คํารองขอระงับการเผยแพรวิทยานิพนธ (วพ.05) และสําเนา 2 ฉบับ (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาใบรับรองวิทยานิพนธ 1 ฉบับ
3.2.7 ใบรับรองวิทยานิพนธที่มีการลงนามของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตแลว
ตนฉบับ 1 ฉบับ และสําเนา 1 ฉบับ โดยไมตองลงวัน เดือน ป ในสวนทายของใบรับรองวิทยานิพนธ
3.2.8 บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีการลงนามของประธานกรรมการ/อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และนิสิตเรียบรอยแลว
3.2.9 ใบปลอดหนี้จากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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3.2.10 คํารองขอจบการศึกษา 1 ฉบับ
3.2.11 สําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียน (KU2) หรือหลักฐานแสดงการชําระเงินในการ
ลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่นิสิตสงรูปเลมวิทยานิพนธ
3.2.12 แผนซีดี (CD) บันทึกขอมูลวิทยานิพนธ 1 แผน
3.2.13 สื่อประกอบวิทยานิพนธ (ถามี) เชน สไลด เทป วีดิทัศน
3.3 นิสิตมาติดตามผลการตรวจรับรูปเลมวิทยานิพนธตามวันที่บัณฑิตวิทยาลัยนัดหมาย ประมาณ
3 วันทําการ หากวิทยานิพนธมีขอบกพรองและ/หรือนิสิตสงหลักฐานไมครบถวนถูกตองตามขั้นตอน
บัณฑิตวิทยาลัยจะยังไมดําเนินการตอไป
3.4 เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามอนุมัติในใบรับรองวิทยานิพนธแลว นิสิตนําตนฉบับ
วิทยานิพนธ คํารอง วพ. 02 และแผนซีดีขอมูลวิทยานิพนธ ไปดําเนินการชําระคาธรรมเนียม และจัดทํา
รูปเลม/แผนซีดีวิทยานิพนธตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดตอไป
3.5 นิสิตนําคํารอง วพ. 02 ที่ประทับตรา “ชําระเงินแลว” คืนตอบัณฑิตวิทยาลัย และลงนามใน
สมุดลงทะเบียนผูสําเร็จการศึกษา
สอบปากเปลาขั้นสุดทาย และแกไขรางวิทยานิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบ
- สงเลมวิทยานิพนธ (เขาเลมปกออน) พรอมคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ (วพ. 01)
- สงคํารองทั่วไป (บว.01) [อาจารยไมตองลงนาม] เพื่อขอตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร โดยแนบ …
1. ใบรับรองวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ (คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธไมตองลงนาม)
2. บทคัดยอฉบับสมบูรณ [นิสิตลงนาม, คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธไมตองลงนาม]
3. คํารองขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย (วพ. 03) [ถามี]
สงเลมตนฉบับ คํารอง วพ. 02 พรอมหลักฐานประกอบการจบการศึกษาที่ระบุในคํารอง วพ. 02
(หลังจากบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบตนฉบับ และหลักฐานหากถูกตองแลวจะประทับตรา
“จัดทํารูปเลมได” ลงในคํารอง วพ. 02)
สงเลมตนฉบับวิทยานิพนธ, แบบฟอรม วพ. 02, แผนซีดี (CD) และใบสงทําเลมและซีดีวิทยานิพนธ
พรอมชําระเงินเพื่อจัดทําเลมวิทยานิพนธ ที่เคานเตอรการเงิน
นําคํารอง วพ. 02 ที่ประทับตรา “ชําระเงินแลว” คืนตอบัณฑิตวิทยาลัย
และลงนามในสมุดลงทะเบียนผูสําเร็จการศึกษา

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสงตนฉบับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

