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สรุปขั้นตอนกระบวนการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ตั้งแต่รหัส ๖๑ เป็นต้นไป 

----------------------------------- 
  

๑. การแต่งต้ังคณะกรรมการควบคมุดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ 
๑.๑ นสิิตยื่นแบบฟอร์ม GRD-D 001 หรือ GRD-T 001 หรือ GRD-IS 001 แล้วแต่กรณ ีที่พิมพ์ข้อมูลทั้งหมด และลงนาม 

ทุกช่ือในแบบฟอร์มแล้ว พร้อมเอกสารแนบท่ีเกีย่วข้องใหค้รบถ้วน ได้ที่คณะ/วิทยาลัยต้นสังกัด  
 เอกสารแนบ ได้แก่  
  ๑) ใบแสดงผลการเรียนที่พิมพ์จากระบบทะเบยีน  

 ๒) หลักฐานการอบรม i-Thesis จริยธรรมการวิจยั และระบบสารสนเทศของส านักหอสมดุ และ  
 ๓) การอบรมเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 ๑.๒ คณะ/วิทยาลยั ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแนบประวัติ คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่
ปรึกษา ส่งพร้อมเอกสารในข้อ ๑.๑ มายังบณัฑิตวิทยาลัย 
 ๑.๓ บณัฑิตวิทยาลัยพิจารณาและจัดท าค าสั่งฯ จดัส่งพร้อมบันทึกข้อความน าส่งค าสั่ง ส่งกลับไปยังคณะ/วิทยาลัย ไม่เกิน 
7 วันท าการ 

๒. การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และประเมินเค้าโครงงานนิพนธ์ 
๒.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ/ประเมินเค้าโครงฯ ตามแบบฟอร์ม GRD-D 002 หรือ GRD-T  

002 หรือ GRD-IS 002 แล้วแต่กรณ ีที่พิมพ์ข้อมูลทั้งหมด และลงนามทุกช่ือในแบบฟอร์มแล้ว พร้อมเอกสารแนบท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
ได้ที่คณะ/วิทยาลัยต้นสังกัด  
 เอกสารแนบ ได้แก่  
  ๑) เค้าโครงฯ ฉบับสมบูรณ์ หรือฉบับพิมพ์จากระบบ i-Thesis จ านวนเล่มเท่ากับจ านวนกรรมการสอบ  
  ๒) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมฯ หรือ GRD-D 001 หรอื GRD-T 001 หรือ GRD-IS 001 แล้วแต่กรณ ี 
  ๓) ประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ถ้ามี) และ  
  ๔) ใบแสดงผลการเรียนที่พิมพ์จากระบบทะเบยีน 
 ๒.๒ คณะ/วิทยาลยั ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วส่งเอกสารในข้อ ๒.๑ มายังบัณฑติวิทยาลยั ก่อนวันสอบ 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ นับจากวันท่ีคณบดีต้นสังกัดเห็นชอบ 
 ๒.๓ กรณีงานนิพนธ์ นิสิตต้องไดร้บัอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักมาแล้วอย่างน้อย ๓๐ วัน จึงเสนอขอแต่งตั้ง
กรรมการประเมินเค้าโครงฯ 
 ๒.๔ บณัฑิตวิทยาลัยพิจารณาและจัดท าค าสั่งฯ จดัส่งพร้อมบันทึกข้อความน าส่งค าสั่ง ส่งกลับไปยังคณะ/วิทยาลัย  
ไม่เกิน 7 วันท าการ 

๓. กระบวนการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และประเมินเค้าโครงงานนิพนธ์ 
๓.๑ นสิิตสอบเค้าโครงฯ ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ก าหนด ตามค าสั่งในข้อ ๒.๔ 
๓.๒ คณะ/วิทยาลยัส่งแบบรายงานผลการสอบเค้าโครงฯ โดยใช้แบบฟอร์ม GRD-D 003 หรือ GRD-T 003 หรือ GRD-IS  

003 แล้วแต่กรณ ีพร้อมแนบเลม่เค้าโครงฯ ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วหลงัสอบ ฉบับพิมพ์จากระบบ i-Thesis จ านวน ๑ เล่ม มายังบัณฑิต
วิทยาลัยไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีสอบเค้าโครงฯ  
 ๓.๓ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือเรือ่งเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรืองานนิพนธ ์ใหค้ณะ/วิทยาลยัส่งเอกสารในข้อ 
๓.๒ พร้อมแบบฟอร์ม GRD-D 007 หรือ GRD-T 007 หรือ GRD-IS 007 แล้วแต่กรณ ี
 ๓.๔ บณัฑิตวิทยาลัยประกาศช่ือเรื่องเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ ์ที่ได้รับอนุมตัิขึน้ website ของ
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันท่ีได้รับอนมุัต ิ
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๔. การเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
ให้นิสิตด าเนินการเสนอขอพิจารณาจรยิธรรมการวิจยั ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบรูพา และประกาศของบัณฑิต 

วิทยาลัย ท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
๕. การด าเนินการวิจัย หรือค้นคว้างานนิพนธ ์

๕.๑ นสิิตสามารถด าเนินการวิจัย หรือค้นคว้างานนิพนธ์ตามเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรืองานนิพนธ ์ตามที่ไดร้ับ 
อนุมัติ และผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจยัเรยีบร้อยแล้ว 

 ๕.๒ นสิิตทีม่ีความประสงค์ขอให้ออกหนังสือเพื่อใช้ประกอบการด าเนินการวิจัย หรือค้นคว้างานนิพนธ์ หนังสือขอรับรอง 
สถานะ หรือขอขยายเวลาศึกษาตอ่ ให้ยื่นแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องที่พิมพ์ข้อมูลทั้งหมด  และลงนามทุกช่ือในแบบฟอร์มแล้ว พร้อมเอกสาร
แนบให้ครบถ้วน ส่งมายังบณัฑิตวทิยาลัย ทั้งนี ้สามารถ download แบบฟอร์มทั่วไป GRD-101 - GRD-109 ได้ที่ website ของบัณฑติ
วิทยาลัย  
 ๕.๓ ให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าของการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรืองานนิพนธ ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรทุกภาคการศึกษา เพื่อรับการประเมนิผล ตามแบบรายงานความก้าวหน้า GRD Progress Report  
 ๕.๔ นสิิตต้องจดัพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรืองานนิพนธ ์ตามรปูแบบท่ีก าหนดไว้จากระบบ i-Thesis สามารถ 
download คู่มือการใช้งานระบบ i-Thesis ส าหรับนสิิต ได้ที ่website ของบัณฑิตวิทยาลัย  

๕.๕ นสิิตที่มีความประสงค์ขอเปลีย่นแปลงประธานหรือกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือ งานนิพนธ ์ 
ในระหว่างการด าเนินการวิจยั หรอืค้นคว้างานนิพนธ ์ให้ยื่นแบบฟอร์ม GRD-D 006 หรือ GRD-T 006 หรือ GRD-IS 006 แล้วแต่กรณี  
ที่พิมพ์ข้อมูลทั้งหมด และลงนามทุกช่ือในแบบฟอร์มแล้ว ส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย  

๖. การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ 
๖.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าฯ ตามแบบฟอรม์ GRD-D 004 หรือ GRD-T 004 หรือ  

GRD-IS 004 แล้วแต่กรณ ีที่พิมพ์ข้อมูลทั้งหมด และลงนามทุกช่ือในแบบฟอร์มแล้ว พร้อมเอกสารแนบท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ได้ที่คณะ/
วิทยาลัยต้นสังกัด  

เอกสารแนบ ได้แก่  
๑) ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรืองานนิพนธฉ์บับสมบูรณ์ จ านวนเล่มเทา่กับจ านวนกรรมการสอบ 

  ๒) ใบแสดงผลการเรียนที่พิมพ์จากระบบทะเบยีน  
  ๓) เอกสารรายงานผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  
  ๔) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือใบรับรองสอบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ส าหรับนสิิตระดับปริญญาโท)  
  ๕) ใบเสรจ็รับเงินภาคเรยีนสดุท้าย  
  ๖) ใบเสรจ็รับเงินลงทะเบียนดุษฎนีิพนธ์ วิทยานิพนธ ์หรืองานนิพนธ์ และ  
  ๗) ประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๖.๒ คณะ/วิทยาลยั ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วส่งเอกสารในข้อ ๖.๑ มายังบัณฑติวิทยาลยั ก่อนวันสอบ  
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันท าการ นับจากวันท่ีคณบดีต้นสังกัดเห็นชอบ 

๖.๓ บณัฑิตวิทยาลัยพิจารณาและจัดท าค าสั่งฯ จดัส่งพร้อมบันทึกข้อความน าส่งค าสั่ง ส่งกลับไปยังคณะ/วิทยาลัย  
ไม่เกิน ๗ วันท าการ 

๗. กระบวนการสอบปากเปล่าดุษฎนีิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ 
๗.๑ นสิิตสอบปากเปล่าฯ ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ก าหนด ตามค าสั่งในข้อ ๖.๓ 
๗.๒ คณะ/วิทยาลยัส่งแบบรายงานผลการสอบปากเปล่าฯ โดยใช้แบบฟอร์ม GRD-D 005/005-1/005-2 หรือ GRD-T  

005/005-1/005-2 หรือ GRD-IS 005/005-1/005-2 แล้วแต่กรณ ีไม่เกิน ๑๕ วัน นับจากวันท่ีสอบปากเปล่า 
 ๗.๓ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือเรือ่งดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรืองานนิพนธ์ ให้คณะ/วิทยาลัยส่งเอกสารใน ข้อ ๗.๒  

พร้อมแบบฟอร์ม GRD-D 007 หรอื GRD-T 007 หรือ GRD-IS 007 แล้วแต่กรณ ี
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๘. การส่งดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
๘.๑ นสิิตที่สอบปากเปลา่และไดร้บัผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ ให้พิมพ์เล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรืองานนิพนธฉ์บับ 

สมบูรณ์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วจากระบบ i-Thesis ไม่เกิน ๓๐ วัน กรณไีดผ้ลการสอบ ‘S’ และไม่เกิน ๙๐ วัน กรณีได้ผลการสอบ ‘I’ 
ทั้งนี้ นับจากวันท่ีนิสิตทราบผลการสอบ โดยไม่จ าเป็นต้องส่งจัดรูปแบบอีก เนื่องจาก i-Thesis เป็นระบบท่ีช่วยส าหรับการจัดรูปแบบอยู่
แล้ว  

 ๘.๒ บทคดัย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรืองานนิพนธฉ์บับสมบรูณ์ที่แก้ไขเรียบร้อย 
แล้วนั้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์  

๙. การส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอส าเร็จการศึกษา 
ให้นิสิตด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักฐานการปฏิบตัติามหลักเกณฑ์การ 

ส าเรจ็การศึกษาระดบับัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้แบบฟอร์ม GRD-Checklist หลักฐานการขอส าเร็จการศึกษา สามารถ 
download ได้ที่ website ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               


