
ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก

นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑที่หลักสูตรกำหนด และตามกำหนดในคำสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

ประธานหลักสูตร สงผลการสอบวัดคุณสมบัติ ตามแบบฟอรม บฑ 38 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันสอบ

นักศึกษาลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ

บัณฑิตวิทยาลัยออกคำสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ

ญญ
เสนอคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

ที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามแบบฟอรม บฑ.35 ผานระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ (กอนกำหนดสอบ 15 วัน)

เสนออาจารยผูทำหนาที่อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ
ที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามแบบฟอรม บฑ.44 ผานระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ

บัณฑิตวิทยาลัยออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ และกำหนดการสอบ

เสนอคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ / สารนิพนธ และกำหนดการสอบ
ตามแบบฟอรม บฑ.39 ผานระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ (กอนกำหนดสอบ 15 วัน) 

ที่มีคุณสมบัติและองคประกอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาจัดทำโครงรางวิทยานิพนธตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ และเสนอขอสอบโครงรางฯ
ภายใน 2 ภาคการศึกษา นับแตเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

งานบริการการศึกษา   



นักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธ ตามกำหนดการในคำสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยออกคำสั่งอนุมัติหัวขอเรื่องวิทยานิพนธ และแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ประธานหลักสูตรสงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ตามแบบฟอรม บฑ.33 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันทำการ
หลังจากวันสอบ
กรณีผลสอบเปน “ผานโดยมีเง่ือนไข” อาจารยท่ีปรึกษาโครงรางฯ ตองติดตามและตรวจสอบการแกไขโครงรางฯ ใหเปน
ไปตามมติคณะกรรมการสอบโครงรางฯ พรอมสงผลการสอบตามแบบฟอรม บฑ.37 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผาน
ประธานหลักสูตร 
กรณีผลสอบเปน “ไมผาน” นักศึกษาตองจัดทำโครงรางฯ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบโครงรางฯ ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
(หลังจากนักศึกษามีผล “ผาน” โครงรางวิทยานิพนธ ใหเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและหัวขอวิทยานิพนธ ทันที)

- หากวิทยานิพนธเปนงานวิจัยที่จะทำการวิจัยในคนหรือเกี่ยวกับคน นักศึกษาตองเขารับการอบรม หรือเขาเรียนชั่วโมง
จริยธรรมการวิจัยในคนที ่ม ีการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ ม.มหิดล ดูรายละเอียดไดจาก
www.graduate.mahidol.ac.th

- นักศึกษาตองเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอคำรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
(MU-IRB) ภายใน 90 วัน หลังจากสอบโครงรางวิทยานิพนธกอนเริ่มดำเนินกาวิจัยเฉพาะคณะที่ไมมีคณะกรรมการ
วิจัยในคน (IRB)

- หากเปนงานวิจัยที่ทำในสัตวทดลองขอใหติดตอขอคำรับรองจากกองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล โดยตรง
- เอกสารคำรับรองการทำวิจัยในคนหรือในสัตวทดลองตองใสไวในภาคผนวกของรูปเลมวิทยานิพนธดวย

เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ที่มีคุณสมบัติ และมีองคประกอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตามแบบฟอรม บฑ.1 ผานระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ มีหนาที่ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
ประเมินผลการทำวิทยานิพนธ / สารนิพนธทุกภาคการศึกษา

ตามแบบฟอรม บฑ.42 ระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ

- กรณีขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ สามารถกระทำไดโดยยื่นตามแบบฟอรมการขอเปลี่ยนแปลงหัวขอ
วิทยานิพนธ / สารนิพนธ ผานระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลักและประธานหลักสูตร มายังบัณฑิตวิทยาลัย

- กรณีขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / สารนิพนธ สามารถกระทำไดโดยยื่นเอกสาร บฑ 49 โดย
ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ / สารนิพนธหลักและประธานหลักสูตร มายังบัณฑิตวิทยาลัย
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- ใชเวลาไมนอยกวา 90 วันในการทำวิทยานิพนธ นับจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอฯ จนถึงวันที่ขอกำหนดสอบ (นับรวม
วันหยุดราชการดวย)

- สอบผานทุกรายวิชา ครบตามจำนวนหนวยกิต ที่กำหนดในโครงสรางหลักสูตร และได GPA 3.00
- ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

- ผานการเขารวมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใชชีวิตในสังคม (Solf Skills) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
- ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหสอบได
- เสนอเอกสารตนฉบับวิทยานิพนธที่เขียนดวยภาษาที่ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
อานลวงหนา กอนวันสอบอยางนอย 15 วัน

1. การสอบวิทยานิพนธหตองเปนการสอบอยางเปดเผย และสอบตามกำหนดการในคำสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย
2. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ มีหนาที่พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทำวิจัย ความรอบรูในเนื้อหา

ความสามารถในการนำเสนอผลงานดานการพูดและการเขียนตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคำถาม โดย
- ประธานกรรมการสอบใหมีหนาที่กำกับและดำเนินการสอบและสรุปผลการสอบ
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองแจงผลการสอบให นักศึกษาทราบภายใน 5 วันทำการนับจากวันสอบ
สงผลการสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตรภายใน 15 วันทำการนับจากวันสอบ ติดตามควบคุม
การจัดทำรูปเลมวิทยานิพนธ ตามมติคณะกรรมการสอบ

3. หากกรรมการสอบไมสามารถมาสอบได ใหปฏิบัติ
- ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคำสั่งเลื่อนกำหนดการสอบ
- หากไมสามารถขอเล่ือนกำหนดการสอบได ประธานหลักสูตรตองขอผลการตรวจวิทยานิพนธจากกรรมการผูขาดสอบ
เสนอไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติผลการสอบและตองช้ีแจงสาเหตุการท่ีกรรมการไมสามารถมาสอบได

นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธ / สารนิพนธไดตอเมื่อไดตรวจสอบวาปฏิบัติตามเกณฑตางๆ ตอไปนี้ครบถวนแลว

เสนอกำหนดการสอบวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบฯ
ที่มีคุณสมบัติและองคประกอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดสอบตามแบบฟอรม บฑ.2 ผานระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ (กอนกำหนดสอบ 15 วัน)

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเกณฑการขอสอบวิทยานิพนธ และออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

งานบริการการศึกษา    



สำหรับนักศึกษาที่ทำการวิจัยในคนหรือในสัตวทดลองตองแจงปดโครงการวิจัยไปยัง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนหรือในสัตวทดลอง

นักศึกษาสามารถจัดรูปเลมวิทยานิพนธใหเปนไปตาม format ที่กำหนดไดผาน
ระบบจัดรูปเลมวิทยานิพนธ Thesis Online

นักศึกษาดำเนินการเสนอตรวจ Abstract ใหมีผลปรากฏ “ผาน” ในระบบของบัณฑิตวิทยาลัย
ผานระบบ Online Abstract System 

นักศึกษาสงวิทยานิพนธ / สารนิพนธในรูปแบบดิจิทัลฉบับสมบูรณที่ไดจัดทําหลังผานความเห็นชอบสุดทายจาก          
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเรียบรอยแลว มายังบัณฑิตวิทยาลัยผานระบบสงวิทยานิพนธออนไลน               

e-Thesis Submission โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และประธานหลักสูตร

นักศึกษาจะตองสงวิทยานิพนธ / สารนิพนธในรูปแบบดิจิทัล ภายใน 21 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับจากวันที่สอบ
วิทยานิพนธ / สารนิพนธ ปรากฏผล "ผาน" หากเกินกวานี้ถือเปนการสงวิทยานิพนธ / สารนิพนธ ลาชาตองชําระคาปรับ
วันละ 200 บาท ระยะเวลาสงวิทยานิพนธ / สารนิพนธ ลาชาตองไมเกิน 90 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับจากวัน
ครบกําหนดสงวิทยานิพนธ / สารนิพนธ หากเกิน 90 วัน บัณฑิตวิทยาลัย จะยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ / สารนิพนธ
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ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญา มายังบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอรม บฑ.5 การขอสำเร็จการศึกษา ประธาน
หลักสูตรลงนามใน บฑ.5 เมื่อไดตรวจสอบวานักศึกษาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอสำเร็จการศึกษาทุกขอครบถวนแลว

นักศึกษาตองสงหลักฐานการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิขาการระดับนานาชาติ
ท่ีอยูในฐานขอมูลสากลและมีผูประเมิน และเปนไปตามหลักเกณฑการตีพิมพผลงานวิจัยตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษาไดรับเอกสารหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และ Transcript หลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร

ระบบที่เกี่ยวของในการทำวิทยานิพนธ / สารนิพนธ
1. ระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ/ สารนิพนธ ( e-form : thesis and thematic paper)
http://www.grad.mahidol.ac.th/prof/student/MainPage.php?lang=th&module=Main.php
2. การจัดรูปเลมวิทยานิพนธ / สารนิพนธ
http://www.grad.mahidol.ac.th/thesis/writing-th.php
3. การตรวจ Abstract
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/Abstract_OnlineV2/index.php
4. สงรูปเลมวิทยานิพนธ (รูปแบบดิจิทัล)
https://graduate.mahidol.ac.th/ethesis/stu/login.php

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
https://graduate.mahidol.ac.th/download/staff/Rule/Group03/Mahidol-University-Regulations-Th.pdf
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/rule_education56.pdf
คณะกรรมการชุดตาง ๆ ในการทำวิทยานิพนธ/สารนิพนธ (ตามเกณฑการศึกษา)
http://www.grad.mahidol.ac.th/thesis/committee-th.php
หลักเกณฑการเผยแพรวิทยานิพนธเพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2557
https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/ThesisPublications_MasterDegree-Th.pdf

ติดตองานทะเบียน
โทร 0 2441 4125 ตอ 100 - 107
Line ID : @994uiyyv

ติดตองานบริการการศึกษา
โทร 0 2441 4125 ตอ 120 - 125
Line ID : @600qubzh

งานบริการการศึกษา   
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