สรุปขั้นตอนการทํารายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
สําหรับนักศึกษาครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
นักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ได้แก่
1. ดุษฏีบัณฑิต แบบ 1.2 หรือแบบ 2.2 ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 51 (เข้าศึกษาภาคต้น)
2. ดุษฏีบัณฑิต แบบ 1.1 หรือแบบ 2.1 ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 53 (เข้าศึกษาภาคต้น)
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 54 (เข้าศึกษาภาคต้น)
นักศึกษาได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระ (วพ./กศ.) ก่อนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
นักศึกษาได้รับการประเมินความก้าวหน้าเป็น S ครบตามหลักสูตรกําหนด

นศ.ยื่นขอสอบ วพ/ กศ (บว. 25และ บว. 26) และ Turnitin Originality Report form
ที่งานบริการฯ ควรยื่นเอกสารก่อนวันสอบ 20 วัน และสอบภายในวันที่ 25 เมษายน 2559
ดําเนินการสอบ วพ. /กศ.

แจ้งผลการสอบภายใน 3 วันทําการหลังสอบ (บว. 27, สําเนา บว. 27.1 (ถ้าผ่านโดยมีเงื่อนไข)

นศ. ยื่นคําร้องขอสอบ
และสอบใหม่

สอบครั้งที่ 1
ไม่ผ่าน

สอบครั้งที่ 2
ไม่ผ่าน

พ้นสภาพ

ผ่าน

ผ่านโดยมีเงื่อนไข

วิทยานิพนธ์

การศึกษาอิสระ

ดูดังรายละเอียดดังแผนผังต่อไป

ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข

วิทยานิพนธ์

การศึกษาอิสระ

การดําเนินการเช่นเดียวกับการสอบผ่านโดยมีเงื่อนไข แต่
ไม่ต้องแนบสําเนา บว. 27.1 และ บว.28

ผ่านโดยมีเงื่อนไข

วิทยานิพนธ์

การศึกษาอิสระ

ติดต่อคณะฯ ทันทีที่แก้ไขเรียบร้อย (ด่วนที่สุด)
โดยเตรียมเอกสารดังนี้
1. ส่ง บว. 28, และ วท. บศ. 02 วพ. (เฉพาะสาขาวิชา
ชีววิทยา, เคมีอินทรีย์)
2. ส่ง บว. 37 (รายงานการบั น ทึ กข้อมูล การเผยแพร่
ผลงานจากระบบ GSMIS บัณฑิตวิทยาลัย), เอกสารการ
เผยแพร่ผลงาน, ใบตอบรับ (ถ้ามี) จํานวน 2 ชุด
3. ส่ง บว. 20
4. ส่งใบรับรองวิทยานิพนธ์ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก-ร่วม
ลงนามแล้ว) และเล่มรายงานที่ยังไม่เข้าปก 1 เล่ม

ติดต่อคณะฯ ทันทีที่แก้ไขเรียบร้อย (ด่วนที่สุด)
โดยเตรียมเอกสารดังนี้
1. ส่ง บว. 16, บว. 28, บว. 29, วท.บศ.02 กศ.
2. ส่งใบรับรองการศึกษาอิสระ (อ.ที่ปรึกษาหลัก-ร่วม
ลงนามแล้ว)
3. ส่งเล่มรายงานที่ยังไม่เข้าปก 1 เล่ม
4. ส่ง บว. 37 (รายงานการบันทึกข้อมูลการเผยแพร่
ผลงานจากระบบ GSMIS บัณฑิตวิทยาลัย), เอกสาร
การเผยแพร่ผลงาน, ใบตอบรับ (ถ้ามี) จํานวน 2 ชุด
5. ส่ง บว. 20

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย (ถัดจากวันที่ส่งคณะ 1 วัน)
โดยเตรียมเอกสารดังนี้
1. ส่ง บว. 16, บว. 29, บว. 37 (อ.ที่ปรึกษาลงนามแล้ว),
เอกสารการเผยแพร่ผลงาน, ใบตอบรับ (ถ้ามี)
2. รับ เอกสาร-สํ า เนาคํ า ร้อ งที่ ค ณะฯ และส่ ง บั ณ ฑิ ต
วิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ ใบรั บ รองวิ ท ยานิ พ นธ์ (อ.ที่ ป รึ ก ษา
หลัก-ร่วม ลงนามแล้ว), เล่มรายงานที่ยังไม่เข้าปก 1
เล่ ม , สํ า เนา บว. 27, บว. 27.1, บว. 28, วท.บศ.
02 วพ. ที่คณบดีลงนามแล้ว
บัณฑิตฯ ตรวจรูปแบบ
ไม่ถูกต้อง

คณะฯ ตรวจรูปแบบ
(นัดรับ 3 วันทําการ)
ไม่ถูกต้อง

นักศึกษา
แก้ไข

ถูกต้อง
นักศึกษา
แก้ไข

ถูกต้อง

นศ. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ไม่เย็บเล่ม
1 เล่ม, ฉบับสมบูรณ์เข้าปกเย็บเล่ม 2 เล่ม
และแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล 2 แผ่น ที่คณะฯ

ภายในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559

นศ. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไม่เย็บเล่ม 1 เล่ม, ฉบับ
สมบูรณ์เข้าปกเย็บเล่มจํานวน 4 เล่ม และแผ่นซีดี
บันทึกข้อมูล 1 แผ่น ที่บัณฑิตวิทยาลัย

ภายในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559
* ทั้งนี้ นักศึกษาต้องผ่านทุกเงื่อนไขการสําเร็จศึกษา และคณะฯ จะยึดวันที่ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ฯ
คือวันวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นวันสิ้นสุดการดําเนินการ
** ส่วนนักศึกษาที่ส่งเล่มสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ จักต้องดําเนินการขอขยายเวลาการสําเร็จ
การศึกษา (บว.39) และ รักษาสถานภาพ กรณีรอตีพิมพ์ฯ (บว.13-1) ก่อนวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559
บัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เวปไซต์ http://sc2.kku.ac.th/office/sc-service/index.php/th/ โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 42171, 084-6001149

