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ค าน า 

 
เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ได้ทราบถึงระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเข้าใจในกระบวนการและ
ขั้นตอนในการเสนอแบบฟอร์ม เพ่ือท าวิทยานิพนธ์ และเป็นแนวทางให้นักศึกษาใช้วางแผนการเรียนเพ่ือส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาใน
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา วิ ชา เทคโนโลยี สารสน เทศ  วิ ทยาลั ยการคอมพิว เตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

พฤศจิกายน 2560 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า 1 
สารบัญ 2 
ข้อมูลเบื้องต้น 3 
หน้าที่และความรับผิดชอบของนักศึกษา 4 
แผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 5 
ขั้นตอนการเสนอแบบฟอร์มท าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท แผน ก 6 
แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการในการยื่นแบบวิทยานิพนธ์ 11 
ตารางแผนการด าเนินงาน (วางแผนการด าเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์) 13 
ตารางบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าและการประเมินผลการเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 14 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย และประกาศวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 15 
การยื่นสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 29 
การยื่นสอบวิทยานิพนธ์ 30 
การส าเร็จการศึกษา 31 
ผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ     32 
แหล่งข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ 33 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของนักศึกษา 
 

1. ศึกษาท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อก าหนดและระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
   ที่เก่ียวข้อง 

2. วางแผนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ 

3. วางแผนในการเสนอความก้าวหน้าในการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการขอค าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 

4. ปฏิบัติตามแผนและข้อตกลงที่ท าไว้กับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัด 

5. ศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง และไม่เหนื่อยหน่ายกับการปรับปรุงที่ดีขึ้น 

6. เสนอความก้าวหน้าของการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามก าหนดเวลาที่ตกลงไว้ 

7. เสนอรายงานความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ โดยตรงต่อผู้บริหารหลักสูตรตามแบบฟอร์ม  
    และระยะเวลาที่ก าหนดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับข้ันตอนการศึกษาและภาระงานที่ลงทะเบียน 

8. จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัยตามข้อก าหนดและระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษา  
   ระดับบัณฑิตวิทยาลัย 

9. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   อย่างเคร่งครัดตลอดเวลา 

10. นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรจะต้องท าแผนการเรียนทั้งหลักสูตรส่งประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
     ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 1 ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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แผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
 

แผนการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดแผนการศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ  
ไว้เป็นดังนี้ 
  
ระดับปริญญาโท 
แผน ก  คือ  แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
  

แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจก าหนดให้ศึกษารายวิชา
เพ่ิมเติม หรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรก าหนด 

แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 
18 หน่วยกิต 

 
แผน ข  คือ แผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  แต่ต้องท าสารนิพนธ์  
           (การศึกษาอิสระ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
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รายละเอียดขั้นตอนการเสนอแบบฟอร์มขออนุมัติท าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท แผน ก 

     
ล าดับที ่ แบบฟอร์ม 

ระยะเวลา 
หมายเหตุ/ค าอธิบาย 

แบบ ก 1 แบบ ก 2 

1 บว.1 
ภายในภาค

การศึกษาท่ี 1  
ช้ันปีท่ี 1 

ภายในภาค
การศึกษาท่ี 2  

ช้ันปีท่ี 1 

1. ต้องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนการลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ 

2. ช่ือวิทยานิพนธ์สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเมื่อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์ท าวิจัย 

2 บว.1/1 
ตลอดเวลา หลังจากไดร้ับอนุมตัิ บว.1 

แล้ว 
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง/แต่งตั้งอาจารย์เพิ่มเติม 

3 บศ.1 

ภายในภาค
การศึกษาท่ี 2   

ช้ันปีท่ี 1             
ก่อนวันสอบโครง

ร่างฯ 30 วัน 

ภายในภาค
การศึกษาท่ี 1  

ช้ันปีท่ี 2             
ก่อนวันสอบโครง

ร่างฯ 30 วัน 

1. แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน  

2. กรณีที่สอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน ให้นักศึกษาสอบใหม่ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่สอบไม่ผ่าน หากเกินระยะเวลาที่ก าหนด
นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ 
3. การก าหนดวันสอบให้นักศึกษาด าเนินการประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก -ร่วม และคณะกรรมการสอบ 
เพื่อก าหนดวันเวลาสอบที่แน่นอนและท าการนัดและยืนยันวันเวลาก่อนท าการยื่นแบบขอสอบ  และส่งเล่มโครงร่างฯ ให้
คณะกรรมการสอบฯ ทุกคน ก่อนวันสอบอย่างน้อย 15 วัน 
4. นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อนักศึกษาไม่สอบโครงร่างวิทยาวิทยานิพนธ์และโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่ได้รับอนุมัติ
ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ  ก่อนวันปิดภาคการศึกษา 

4 บศ.1/1 
ตลอดเวลา หลังจากไดร้ับอนุมตัิ บศ.1 

แล้ว 

1. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยน/แต่งตั้งอาจารย์เพิ่มเติม 

2. ขอเปลี่ยนแปลงก่อนสอบโครงร่างฯ ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ 
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ล าดับที ่ แบบฟอร์ม 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ/ค าอธิบาย 
แบบ ก 1 แบบ ก 2 

6 
บศ.2 และ 
บศ. 2/1 

ภายใน 5 วันหลังสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ ์

คณะกรรมการสอบโครงร่างฯ แจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบทันทีที่สอบเสร็จได้ ก่อนที่จะแจ้งให้ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทราบ 

7 
บศ. 2/2 
และ บศ. 
2/2(1) 

ภายใน 30 วัน หลังสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ ์

1. นักศึกษาต้องท าการแก้ไขโครงร่างให้แล้วเสร็จตามที่คณะกรรมการสอบโครงร่างฯ แนะน า  ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่สอบ
โครงร่างฯ  

2. โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการแก้ไขแล้วจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และ
คณะกรรมการสอบแล้ว 

8 บว.2 
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

สอบ แต่ไม่เกิน 1 เดือน 

1. นักศึกษายื่นแบบ บว. 2 พร้อมแนบ บศ.2/2, บศ.2/2(1) และโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ไฟล์ PDF) ที่ผ่านการเห็นชอบและแก้ไขตามที่
คณะกรรมการชี้แนะแล้ว จ านวน 1  ชุด ที่เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีสอบโครงร่างฯ 

2. นักศึกษาต้องด าเนินการประสานงานและจัดส่งเล่มโครงร่างฯ ที่แก้ไขแล้วให้กับคณะกรรมการสอบโครงร่างฯ  คนละ 1 เล่ม หรือ 
ไฟล์ PDF หรือ ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นสมควร 

3. หลังจากนักศึกษายื่นแบบขออนุมัติโครงร่างฯ เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตศึกษาจะต้องน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อเสนออนุมัติ
ภายใน 30 วัน 

9 บว.2/1 หลังจากสอบโครงร่างฯ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

10 บว.3 ก่อนสอบ 30 วัน 
1. นักศึกษาควรยื่นค าร้องก่อนสอบวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

2. จ านวนกรรมการและคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

11 บว.3/1 
ตลอดเวลา หลังจากไดร้ับอนุมตัิ บว.

3 แล้ว 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงก่อนสอบไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ 
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ล าดับที ่ แบบฟอร์ม 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ/ค าอธิบาย 
แบบ ก 1 แบบ ก 2 

12 บว.4 
หลังจากอนุมัต ิบว.3 และก่อนวัน

สอบไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห ์ 

1. เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรแล้วและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์
ครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
2. สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และได้รับการอนุมัติแล้ว 
3. ได้รับการอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว 

4. พร้อมท่ีจะสอบวิทยานิพนธ์และ ต้องยื่นค าร้องก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ 

5. ยื่นค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (ยังไม่เข้าเล่ม) จ านวนเล่มเท่ากับจ านวนคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 15 วัน (นศ. ควรจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่างให้คณะกรรมการตรวจสอบ/อ่านในเบื้องต้นก่อน ซึ่ง
อาจจัดส่งทาง e-mail ได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม) 

13 บว.4/1 ยื่นพร้อม บว. 4 แนบส าเนาบทความที่น าเสนอ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2 ชุด 

14 บว. 4/2 
ภายใน 1  สัปดาห์ นับจากวันท่ี

ก าหนดสอบครั้งแรก 
กรณีที ่นักศึกษายังไม่ได้ก าหนดวันสอบใหม่ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบวิทยานิพนธ์ออกไปโดยไม่มีก าหนด และเมื่อก าหนด
วันสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์ ก่อนวันสอบใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อย  2 สัปดาห์ 

15 
บว.5 และ 
บว. 5(1) 

ภายใน 2 สัปดาห์หลังสอบ
วิทยานิพนธ์เสร็จ 

นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบณัฑติวิทยาลัยตามรูปแบบท่ีก าหนด ภายในเวลาที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระบุ 
โดยจดัส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 3 สัปดาห ์
          กรณีที่สอบครั้งแรกไม่ผา่น มีสิทธ์ิสอบวิทยานิพนธ์ครั้งท่ี 2 ได้อีก 1 ครั้ง ภายใน 30 วันหลังจากการสอบครั้งแรก (นักศึกษา
สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) 

16 บว.5/2 หลังสอบวิทยานิพนธ ์ เมื่อคณะกรรมการสอบเสนอแนะให้เปลี่ยนแปลงช่ือวิทยานิพนธ์ให้เหมาะสม 
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ล าดับที ่ แบบฟอร์ม 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ/ค าอธิบาย 
แบบ ก 1 แบบ ก 2 

17 บว.6 
ก่อนหรือหลัง 

สอบวิทยานิพนธ ์
นักศึกษาจะขอรับทราบผลการตรวจวิทยานิพนธ์ได้หลังจากส่งเอกสารทั้ง  6 หน้าให้บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ภายใน 2 วันท าการ  
(ปกนอก ปกใน หน้าอนุมัติและประวัติผู้เขียน จะต้องจัดท าให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด) 

18 บว.8  ภายใน 3 สัปดาห ์

1. หลังจากสอบวิทยานิพนธ์และแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามมติของคณะกรรมการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะต้องส่งวิทยานิพนธ์
ให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ก่อนการเข้าเล่ม(พร้อมแนบแบบ บว.6) เสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
2. จัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและวิทยาลัยฯ จ านวน 2 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 ชุด  
3. การจัดส่งในระยะเวลาที่นอกเหนือจากท่ีก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย1 (ข้อ 61.10) ไม่เกิน 6 เดือน 

19 บว.14 
หลังการตรวจสอบไฟล์วิทยานิพนธ์

ฉบับสมบรูณ ์
หลังการตรวจสอบเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากโปรแกรม turnitin พร้อมแนบผลการแสดงเปอร์เซ็นต์การตรวจสอบแต่ละบท 

20 บศ. 4/1 
ภายใน 2 สัปดาห์หลังส่งเล่ม

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์
นักศึกษาจะต้องจัดส่ง manuscript ให้กับวิทยาลยัฯ ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด 

21 บว.9  ทุก 6 เดือน 
1.นักศึกษาทุกคนต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ในรายวิชาสัมมนา นับตั้งแต่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ 
2. นักศึกษาทุกคนต้องจัดท ารายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการในการยื่นแบบวิทยานิพนธ ์
 
1.   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ประกอบด้วย : 1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก     
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

คุณสมบัต ิ : 1. ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ 

2. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
   รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ 
   ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
3. ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือในกรณีจ าเป็น  
   อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย ได้ 
4. ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    มหาวิทยาลัย หรือในกรณีจ าเป็นอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
    วิทยานิพนธ์ร่วมได้ 

 
2.   คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ประกอบด้วย : 1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก     
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
3. อาจารย์ประจ า และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

คุณสมบัต ิ :   1. ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2. มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 

 
3.   คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

ประกอบด้วย : 1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 2. อาจารย์ประจ า ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ประจ า 

   บัณฑิตวิทยาลัย  
 3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
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คุณสมบัต ิ : 1. ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ 
2. มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้าม)ี  
   แต่ต้องไม่เป็นประธานคณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบด้วยทุกครั้ง 
4. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นกรรมการสอบ  
   มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
   รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมี 
   ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 
4.   การสอบวิทยานิพนธ์ 

4.1 ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาจัดท าวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
4.2 นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
4.3 นักศึกษาส่งร่างวิทยานิพนธ์ให้กรรมการสอบทุกคนอ่านก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
4.4 ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการสอบ  
     และกรรมการสอบอีกไม่น้อยกว่า 2 คน จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้าคณะกรรมการสอบ 
     ไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลง 
     กรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม ทั้งนี้ จะต้องก าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลา  
     พอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งเพ่ิมเติมจะได้ใช้อ่านร่างวิทยานิพนธ์ได้ 
4.5 ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4.6 ในกรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ให้มีสิทธิ์สอบได้อีกหนึ่งครั้งหลังจากการสอบครั้งแรกไม่  
      น้อยกว่า 30 วัน 
4.7 ให้นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ แล้วจัดท าเป็น 
     รูปเล่ม ดังนี้ 
 4.7.1 หน้าอนุมัติให้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

        (ถ้ามี) และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ลงนาม ให้ครบถ้วนทุกคน 
 4.7.2 จัดท ารูปเล่มและส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม พร้อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

        จ านวน 2 ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและวิทยาลัยฯ 
     
 
หมายเหตุ ทั้งนี้ควรศึกษาเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
สอบระดับบัณฑิตศึกษา
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แผนการด าเนนิงาน(วางแผนการด าเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์) 
 

*กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน **ปี พ.ศ.   ปี พ.ศ.    
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

*     ให้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานในข้ันตอนตา่ง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเสร็จเรียบร้อย เช่น เก็บข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมลู, ขั้นตอนในการเขียน ได้แก่ บทน า, วิธีการวิจัย,  
ผลการวิจัย, บทวิจารณ์,  และบทสรุป ฯลฯ (เฉพาะส่วนท่ียังท าไมแ่ล้วเสร็จจนกระทั่งสอบวิทยานิพนธ/์สอบสารนิพนธ์/สอบประมวลความรอบรู้) 

**    ปี พ.ศ. ให้เขียนกิจกรรมในปีท่ีผ่านมาและที่จะด าเนินการในปีถัดไป 
 
 
 ลงนาม…………………………นักศึกษา                  ลงนาม………………………………อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 (………………………………)   (……………………………………….) 
                             ………./………………....…/………              ………./………………....…/……… 
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ข้อมูลความก้าวหน้าและการประเมินผลการเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ ์
 
1. ช่ือนักศึกษา(นาย/นาง/นางสาว)   รหัสนักศึกษา  เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาช้ันปีท่ี   
2. ลงทะเบียนเรยีนไปแล้วจ านวน  หน่วยกิต แยกเป็น 

o หมวดวิชาบังคับจ านวน  หน่วยกิต (จากจ านวน...........หน่วยกิตที่หลักสูตรก าหนด) 
o หมวดวิชาเลือกจ านวน  หน่วยกิต (จากจ านวน...........หน่วยกิตที่หลักสูตรก าหนด) 
o รายวิชา ........................................... ดังนี ้

 2.1 ภาคการศึกษาที ่       / ลงทะเบียนจ านวน หน่วยกิตได้รับ N =  หน่วยกิต ได้รับ P =  หน่วยกิต 
2.2 ภาคการศึกษาที ่       / ลงทะเบียนจ านวน หน่วยกิตได้รับ N =  หน่วยกิต ได้รับ P =  หน่วยกิต 
2.3 ภาคการศึกษาที ่       / ลงทะเบียนจ านวน หน่วยกิตได้รับ N =  หน่วยกิต ได้รับ P =  หน่วยกิต 
2.4 ภาคการศึกษาที ่       / ลงทะเบียนจ านวน หน่วยกิตได้รับ N =  หน่วยกิต ได้รับ P =  หน่วยกิต 
2.5 ภาคการศึกษาที ่       / ลงทะเบียนจ านวน หน่วยกิตได้รับ N =  หน่วยกิต ได้รับ P =  หน่วยกิต 
2.6 จ านวนหนว่ยกิตที่หลักสูตรก าหนด.............. หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตสะสมที่ได้รวม P =  หน่วยกิต 
      จ านวนหน่วยกิตคงเหลือ            N =   หน่วยกิต 

 
3. ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ ์
o แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธห์ลัก/ร่วม (บว.1) เมื่อภาคการศึกษาที ่    /   วันที ่ เดือน            ปี พ.ศ.  

o ด าเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วเมื่อภาคการศึกษาท่ี     /     วันท่ี เดือน             ปี พ.ศ.  

o ได้รับอนมุัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.2) แล้วเมื่อภาคการศึกษาที ่    /     วันท่ี เดือน           ปี พ.ศ.         
o ด าเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้วเมื่อภาคการศึกษาท่ี     /     วันท่ี เดือน             ปี พ.ศ.  

o ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามแผนงานการท าวิทยานิพนธ์มคีวามก้าวหน้าตามแบบประเมินทีแ่นบ 

 
สรุปความก้าวหน้า 

1. สรุปงานวิจัยที่ด าเนินมาถึงปัจจุบนั        
            
            

2. ปัญญาและอุปสรรค          
            
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง 
 ใช้สัญลักษณ์ P ส าหรับผลการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นที่พอใจ โดยระบุจ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการ
ประเมินของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้นๆ และใช้สัญลักษณ์ N ส าหรับผลการประเมินที่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 
 การให้สัญลักษณ์ P หรือ N อาจให้ได้ตามสัดส่วนของความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์และหากนักศึกษายังไม่ได้รับการอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ จะประเมินผลให้สัญลักษณ์ N ได้ไม่เกินคร่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร 
 P = การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่ (In Progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่า
พอใจ 
 N = การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No 
Progress) กรณีได้สัญลักษณ์ N นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกิตที่ได้สัญลักษณ์ N 
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การยื่นสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ประกอบด้วย : 1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก     

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม (ถ้ามี) 
3. อาจารย์ประจ า และหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คุณสมบัติ  :   1. ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2. มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ( สามารถแต่งตั้งกรรมการเป็นคนภายใน   
    ทั้งหมดได้ ) 
              

การยื่นสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยแบบฟอร์มต่างๆ ดังนี้ 
บศ.1,   บศ.2/2,  บศ.2/2(1),   บว.2,   บว.2/1 
 
ขั้นตอนก่อนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

1. แ บ บ ข อ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ โ ค ร ง ร่ า ง วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ( บ ศ . 1 )  จ ะ ต้ อ ง ยื่ น แ บ บ ฟ อ ร์ ม 
ก่อนสอบโครงร่างฯ 30 วัน และจะต้องจัดส่งโครงร่างฯให้กรรมการสอบอ่านก่อนวันสอบอย่างน้อย 15 วัน 

ขั้นตอนหลังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
1. แบบแจ้งผลการแก้ไขปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บศ.2/) และแบบ บศ.2/2(1) จะต้องยื่นแบบฟอร์มหลังจากสอบ

โครงร่างฯเสร็จแล้วภายใน 30 วัน พร้อมโครงร่างฯ ฉบับแก้ไข (ไฟล์ PDF ลงแผ่น CD) โดยให้แก้ไขปรับปรุงตามที่
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ 

2. แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.2) จะต้องยื่นแบบฟอร์มหลังจากสอบโครงร่างฯ ผ่านแล้ว และได้ท าการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว 

3. แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือ/โครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.2/1) จะต้องยื่นแบบฟอร์มเมื่อคณะกรรมการแจ้งในการ
ปรับปรุงแก้ไขช่ือเรื่อง 
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การยื่นสอบวิทยานิพนธ์  
การยื่นสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยแบบฟอร์มต่าง ๆ ดังนี้ 
ค าร้องทั่วไป 1/3 ขอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์, บว. 3, บว.4, บศ.5, บศ.5/1, ค าร้องทั่วไป 1/5 ขอขยายเวลาแก้ไข
วิทยานิพนธ,์ บว.6, บว.8, บว.4/1, บศ.4/1, บว.14 
 
ขั้นตอนก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ 

1. ค าร้องทั่วไป 1/3 ขอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะต้องยื่นแบบฟอร์มก่อนสอบ 60 วัน 
2. แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (บว.3) จะต้องยื่นแบบฟอร์มก่อนสอบ 45 วัน และจะต้องจัดส่งเล่ม

โครงร่างฯ  ให้กรรมการสอบอ่านก่อนวันสอบอย่างน้อย 15 วัน 
3. แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ (บว.4) จะต้องยื่นแบบฟอร์มก่อนสอบ 3 สัปดาห์ 

** โดยแบบฟอร์มทั้งหมดสามารถยื่นพร้อมกันได้ 

ขั้นตอนหลังการสอบวิทยานิพนธ์ 
1.1 ขั้นตอนก่อนการจัดส่งเล่มวิทยานพินธ์ฉบับสมบูรณ ์

1. ใบแจ้งผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์ (บศ.5) และแบบฟอร์มการแก้ไขปรับปรุงเล่มวิทยานิพนธ์ (บศ.5(1)) จะต้องยื่น
แบบฟอร์ม หลังจากสอบเสร็จพร้อมโครงร่างเล่มฉบับแก้ไข โดยให้แก้ไขปรับปรุงตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ 

2. ค าร้องทั่วไป 1/5 ขอขยายเวลาแก้ไขวิทยานิพนธ์ จะต้องยื่นแบบฟอร์มก่อนก าหนดวันที่จะต้องส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ 
2 สัปดาห์ 

1.2 ขั้นตอนหลังการจัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ ์
1. จัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม พร้อมหน้าอนุมัติที่เหลือ (ไม่เกินจ านวน 5 แผ่น) เพื่อจัดส่งไปยัง

บัณฑิตวิทยาลัย หลังจากได้รับหน้าอนุมัติที่เหลือที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเซ็นอนุมัติ จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ให้ จัดส่ง
เล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ อีกจ านวน 1 เล่ม ให้กับทางวิทยาลยัฯ ทันทีหลังจากเข้าเล่มเรียบร้อยแล้ว 

2. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (บว.6) พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ ปกนอก ปกใน หน้าอนุมัติ ประวัติผู้จัดท า 
3. แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บว.8) จะต้องยื่นส่งพร้อมเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เล่มแรก พร้อมด้วย CD 

จ านวน 2 แผ่น 
4. ผลสอบภาษาอังกฤษ 
5. ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (บว.4/1) จ านวน 1 ชุด พร้อม CD ไฟล์ข้อมูลจ านวน 1 ชุด 
6. รายงานต้นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (บว.14) พร้อมแนบผลการแสดง

เปอร์เซ็นต์การตรวจสอบเล่มวิทยานิพนธ์จากโปรแกรม Turnitin หรือโปรแกรมที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยรับรอง 
7. แบบขอส่งนิพนธ์ต้นฉบับจากผลงานวิทยานิพนธ์ (บศ.4/1) จ านวน 1 ชุด  

*** แบบ บว.6 บว.8 บว.14 และผลสอบภาษาอังกฤษ ให้ส่งพร้อมกันกับเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เล่มแรก  
*** แบบ บว.4/1 และ บศ.4/1 ให้ส่งพร้อมกัน หลังจากส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้กับวิทยาลยัฯ 2 สัปดาห์ 

**** หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามที่ก าหนด ทางวิทยาลยัฯ จะไม่ด าเนินการสง่รายชื่อเสนอให้ส าเร็จการศึกษา 
**** ในกรณีที่นักศึกษาขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ก่อนที่จะส่ง เล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษา
จะต้องยื่นหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยที่ฝ่ายการเงินคณะฯ ให้เรียบร้อยก่อน 
 
 
 
 
 



 

 

                                        Master of Science in Information Technology, Prince of Songkla University, Phuket campus 

31 

  
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เอกสารการตรวจสอบ 

1. เรียนรายวิชาต่างๆและมีจ านวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสตูรก าหนด และมีระดับ
คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 3.00 

ผลการศึกษา 

2. สอบผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ บว.2 

3. สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ผลการสอบ 

4. ผลงานการตีพมิพ ์
     4.1 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือด าเนินการให้ผลงานได้รบัการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจ า
คณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอตอ่ท่ีประชุมวิชาการที่มีรายการประชุม (Proceeding) 
และ 
     4.2 มีผลงานวิชาการที่พร้อมเข้ารับการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู TCI ระดับคุณภาพตั้งแต่ 2 หรือ Scopus Quartile 
Score 4 เป็นอย่างน้อย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

บว.4/1 และหนังสือตอบรับการ
ตีพิมพ์จากวารสารวิชาการ/
ยอมรับให้ตีพิมพ ์

5. การตรวจสอบเลม่วิทยานิพนธฉ์บับสมบรูณ์จากโปรแกรม Turnitin หรือโปรแกรมที่
ทางบัณฑิตวิทยาลัยรับรอง 

บว.14 และผลคะแนนแสดง
เปอร์เซ็นต์จากโปรแกรม 
Turnitin 

6. สอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ ์
บว. 8 และเลม่วิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ ์

 
 
 
 
 



 

 

                                        Master of Science in Information Technology, Prince of Songkla University, Phuket campus 

32 

ผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ 
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง ชื่อ-สกลุ อีเมล ์

1 คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ ์ ksinchai@coe.psu.ac.th 

2 
รองคณบดฝี่ายวิจัย บัณฑติศึกษา 
และบริการวิชาการ 

ดร.นพพณ เลิศชูวงศา Noppon.l@phuket.psu.ac.th 

3 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร ป.โท IT 

ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ aziz.n@phuket.psu.ac.th 

4 
นักวิชาการอุดมศึกษา 
(บัณฑิตศึกษา) 

นางสาวฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ (ชมพู)่ titima.v@phuket.psu.ac.th 

5 
นักวิชาการอุดมศึกษา  
(วิจยั) 

นางสาววรนุช ญาณศักดิ์ (นุย้) voranuch.ya@phuket.psu.ac.th 

mailto:titima.v@phuket.psu.ac.th
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แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  
    (http://www.grad.psu.ac.th/practice.php) 
 
2. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Turnitin 
    (http://www.grad.psu.ac.th/ThesisBook/turnitin_gsweb.pdf) 
 
3. ส านักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    (http://rdo.psu.ac.th) 
 
4. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
   (http://www.computing.psu.ac.th/) 
 

http://www.grad.psu.ac.th/practice.php
http://www.grad.psu.ac.th/ThesisBook/turnitin_gsweb.pdf
http://rdo.psu.ac.th/
http://www.computing.psu.ac.th/

