
สรุปขั้นตอนการทํารายงานวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 
สําหรับนักศึกษาครบระยะเวลาการศกึษาตามหลักสูตร 

ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2560 

นักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ไดแก 
 1.  ระดับปริญญาเอก ที่มีรหสัข้ึนตนดวย 53 เขาศึกษาภาคตน (ผูสําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาบณัฑติ ระยะเวลา
การศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา)   
 2.  ระดับปริญญาเอก ที่มีรหสัข้ึนตนดวย 55 เขาศึกษาภาคตน (ผูสําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญามหาบณัฑติ ระยะเวลา
การศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา)  
 3.  ระดับปริญญาโท  ที่มีรหสัข้ึนตนดวย 56 เขาศึกษาภาคตน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาไดรบัอนุมัติเคาโครงวทิยานิพนธ/ การศึกษาอิสระ (วพ./กศ.) กอนวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 

นักศึกษาไดรบัการประเมินความกาวหนาเปน S ครบตามหลักสูตรกําหนด 

นศ.ยื่นขอสอบ, แตงตั้งคณะกรรมการสอบ วพ/ กศ (บว. 25 และ บว. 26) Turnitin Originality Report form และ

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพหลักสตูร ที่งานบริการฯ (วันสุดทายของการสอบ วันจันทรที่ 30 เมษายน 2561) 

ดําเนินการสอบ วพ. /กศ. 

แจงผลการสอบภายใน 3 วันทําการหลังสอบ (บว. 27, สําเนา บว. 27.1 (ถาผานโดยมีเงื่อนไข), วท. บศ. 06  

สอบครั้งท่ี 1 

ไมผาน 

ผานโดยมีเงื่อนไข 

นศ. ยื่นคํารองขอสอบ

และสอบใหม 

ผาน 

วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ 

ดูดังรายละเอยีดดังแผนผังตอไป 

สอบครั้งท่ี 2 

ไมผาน 
พนสภาพ 

ผานโดยไมมเีงื่อนไข 

วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ 

การดําเนินการเชนเดยีวกับการสอบผานโดยมีเงื่อนไข แต

ไมตองแนบสําเนา บว. 27.1 และ บว.28  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร เวปไซต http://sc2.kku.ac.th/office/sc-service/index.php/th/download  โทรศัพท 084-6001149 

ผานโดยมีเงื่อนไข 

วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ 

ติดตอคณะฯ ทันทีท่ีแกไขเรียบรอย (ดวนที่สุด) 
 โดยเตรียมเอกสารดังน้ี 

1. สง บว. 16, บว. 28, บว. 29, วท.บศ.02 กศ. 
2. สงใบรับรองการศึกษาอิสระ (อ.ท่ีปรึกษาหลัก-รวม 
ลงนามแลว) 
3. สงเลมรายงานที่ยังไมเขาปก 1 เลม 
4. สง บว. 37 ท่ีพิมพจากระบบ GSMIS เวปไซตบณัฑติ
วิทยาลัย มข. (อ.ที่ปรึกษาลงนามแลว) จํานวน 3 ชุด, 
เอกสารการเผยแพรผลงาน (บทความ) จํานวน 2 ชุด 
และ วท.บศ.37 จํานวน 1 ชุด 
5.  สง บว. 20 และ วท.บศ.06 

คณะฯ ตรวจรูปแบบ 

(นัดรับ 3 วันทําการ) 
 

นักศึกษา
แกไข 

นศ. สงรายงานฉบับสมบูรณที่ไมเย็บเลม               

1 เลม, ฉบับสมบูรณเขาปกเย็บเลม 2 เลม                  

และแผนซีดีบันทึกขอมลู 2 แผน ที่คณะฯ                             

ภายในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561           

ติดตอคณะฯ ทันทีท่ีแกไขเรียบรอย (ดวนที่สุด)  
โดยเตรียมเอกสารดังนี ้
1. สง บว. 28, และ วท. บศ. 02 วพ. (เฉพาะสาขาวิชา
ชีววิทยา, เคมีอินทรีย) 
2. สง บว. 37 ท่ีพิมพจากระบบ GSMIS เวปไซตบัณฑิต
วิทยาลัย มข. (อ.ท่ีปรึกษาลงนามแลว) จํานวน 3 ชุด, 
เอกสารการเผยแพรผลงาน (บทความ) จํานวน 2 ชุด 
และ วท.บศ.37 จํานวน 1 ชุด 
3. สง บว. 20 และ วท.บศ.06 

4. สงใบรับรองวิทยานิพนธ (อาจารยท่ีปรึกษาหลัก-รวม 
ลงนามแลว) และเลมรายงานที่ยังไมเขาปก 1 เลม 

ติดตอบณัฑิตวิทยาลัย (ถัดจากวันท่ีสงคณะ 1 วัน) 
โดยเตรียมเอกสารดังนี ้
1. สง บว. 16, บว. 29, บว. 37 (อ.ท่ีปรึกษาลงนามแลว), 
เอกสารการเผยแพรผลงาน, ใบตอบรับ (ถามี) 
2. รับเอกสาร-สําเนาคํารองท่ีคณะฯ และสงบัณฑิต
วิทยาลัย ไดแก ใบรับรองวิทยานิพนธ (อ.ที่ปรึกษา
หลัก-รวม  ลงนามแลว), เลมรายงานที่ยังไมเขาปก 1 
เลม, สําเนา บว. 27, บว. 27.1, บว. 28, วท.บศ.            
02 วพ. ที่คณบดีลงนามแลว 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

บัณฑิตฯ ตรวจรูปแบบ 

นศ. สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเขาปกเย็บเลม 

และแผนซีดบีันทึกขอมูล ตามจาํนวนทีบ่ัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด  

ภายในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561           

ถูกตอง 

* ทั้งนี้ นักศึกษาตองผานทุกเงื่อนไขการสําเร็จศึกษา และคณะฯ จะยึดวันที่สงเลมรายงานฉบับสมบูรณฯ 

คือวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เปนวันสิ้นสุดการดําเนินการ 

** สวนนักศึกษาที่สงเลมสมบูรณแลวแตยังไมไดรับการตีพิมพ จักตองดําเนินการขอขยายเวลาการสําเร็จ

การศกึษา (บว.39) และ รักษาสถานภาพ กรณีรอตีพิมพฯ (บว.13-1) กอนวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 

นักศึกษา
แกไข 

ไมถูกตอง 


