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ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ สําหรับนิสิตรหัส 59 เปนตนไป
*คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผสู อบ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
**วิทยานิพนธ ใชแบบฟอรม Thesis 001-011 // ดุษฎีนิพนธ ใชแบบฟอรม Dissert 001-011
ลําดับการทําวิทยานิพนธ/ดุษฎีนพิ นธ
(1) การอบรมที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
 เขาอบรมระบบสารสนเทศของหองสมุดและจริยธรรมวิจัย
(2) การลงทะเบียนวิทยานิพนธ/ดุษฎีนพิ นธ
 นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธไดหลังจากการ
ลงทะเบียนรายวิชาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของหลักสูตร
(3) การแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
 ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธแลว
(4) การจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
 จัดทําในระบบ i-Thesis : https://ithesis.buu.ac.th/

แบบฟอรม/เอกสารแนบ









Thesis/Dissert 001 แบบเสนอชื่อเรื่องและขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ

Start

ระบบ i-thesis
 นิสิตศึกษาการใชระบบ i Thesis ในหนาตาง Tutorials
 นิสิตลงทะเบียนใชงานดวย User Name และ Password
ที่ใชกับ E mail ของมหาวิทยาลัย
 นิสิตติดตั้งโปรแกรมและ Add-in ของระบบ i-thesis
 บันทึกขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับนิสิตและ Thesis ของนิสิต
.
(5) การสอบและอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ :
 ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ / ป.เอก สอบผาน QE
 วันสอบตองกําหนดไมนอ
 ยกวา 15 วัน นับจากวันที่ยืนขอสอบ
ทีฝ่ ายบัณฑิตศึกษา
 กรรมการสอบ ที่ปรึกษาหลักรวมกับประธานหลักสูตรเสนอ
คณบดีแตงตั้งกรรมการสอบ จํานวน 3 - 4 คน
(ก) อาจารยที่ปรึกษาหลัก เปนประธานกรรมการ
(ข) อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) ไมเกิน 2 คน เปนกรรมการ
(ค) อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนกรรมการ
 นิสิตแกไขตามขอเสนแนะของกรรมการสอบ

Thesis/Dissert 003 แบบเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
และอนุมตั เิ คาโครงวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
 Thesis/Dissert 004 แบบรายงานผลการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธของนิสิต
 Thesis/Dissert 004/1 บันทึกการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
 Thesis/Dissert 004/2 ประกาศชื่อเคาโครง
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธที่ไดรับการอนุมัติ

Proposal

ระบบ i-thesis
 นิสิต Copy เนื้อหาเคาโครงวิทยานิพนธ/ ดุษฎีนิพนธที่ผานการ
สอบและแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบแลว
นําเขาสูระบบ i-thesis
 นิสิตคลิกปุมขอเสนออนุมัติ Proposal
.
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ลําดับการทําวิทยานิพนธ/ดุษฎีนพิ นธ

แบบฟอรม/เอกสารแนบ

Proposal

ระบบ i-thesis
 อาจารยอนุมัติ Proposal version (อาจารยที่ปรึกษาหลัก
ตรวจสอบความถูกตองของเคาโครงวิทยานิพนธกอนดําเนินการ
คลิกอนุมัติ Proposal)
 นําเสนอผลการสอบภายใน 30 วัน พรอมสงเคาโครงที่แกไขแลว

เพื่อใหคณบดีอนุมัติ



Proposal

ระบบ i-thesis
 เจาหนาที่ตรวจสอบการอนุมัติ Proposal ในระบบ






ประกาศรายชื่อเคาโครงที่ไดรับอนุมัติ ภายใน 15 วัน



นิสิตพัฒนาเครื่องมือการวิจัย

(6) การขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 ยืน
่ ขอรับการพิจารณาภายในวันที่ 10 ของเดือน
 เครื่องมือวิจัยฉบับที่ผานการพิจารณาและแกไขจากผูเชี่ยวชาญแลว
(7) การดําเนินการวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ
Draft

ระบบ i-thesis
 นิสิตจัดทํารายงานผลการวิจัย ในระบบ i-thesis
ตามรูปแบบพิมพที่มหาวิทยาลัยกําหนด
http://www.edu.buu.ac.th/grad2015
 เมื่อนิสิตจัดทํารางรายงานวิจัยเสร็จแลว ใหคลิกปุม
ขอเสนออนุมัติ Draft version
 อาจารยอนุมัติ Draft version
 นิสิต print วิทยานิพนธที่อนุมัติแลวเพื่อใชในการสอบ
ปากเปลา

.
(8) การสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ :
 คณบดีอนุมัตเิ คาโครงวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธมาแลว
ไมนอยกวา 90 วัน
 สอบผานรายวิชาครบถวนและมีคะแนนสะสมเฉลี่ย ไมตํา่ กวา 3.00
 วันสอบตองเวนชวงเวลาไมนอยกวา 15 วัน นับจากวันยื่นสอบ
ที่ฝายบัณฑิตศึกษา



EDU 04 แบบฟอรมขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห
ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
 Thesis/Dissert 005 แบบขอรับพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย และเอกสารแนบ Ethic 02 - 05


EDU 05 แบบฟอรมขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
 EDU 06 แบบฟอรมขอออกหนังสือความอนุเคราะห
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย
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Thesis/Dissert 006 แบบเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบปากเปลาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
 Thesis/Dissert 006/1 แบบฟอรมแสดงขอมูล
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ทําหนาเปน
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
 Thesis/Dissert 006/2 รายชื่อวิทยานิพนธ/
ดุษฎีนิพนธที่ไดรับการอนุมตั ิใหสอบปากเปลา
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ลําดับการทําวิทยานิพนธ/ดุษฎีนพิ นธ
 กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ป.โท) ประธานหลักสูตรเสนอคณบดี
แตงตั้งคณะกรรมการสอบ ไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 4 คน
(ก) ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ
(ข) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก เปนกรรมการ
(ค) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ไมเกิน 2 คน เปนกรรมการ
(ง) อาจารยประจําหลักสูตร เปนกรรมการ
 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ (ป.เอก) อาจารยที่ปรึกษาหลักโดยความ
เห็นชอบของประธานหลักสูตร เสนอชื่อประธานกรรมการสอบ
จากนั้นคณบดีแตงตั้งกรรมการสอบ จํานวน 5 คน
(ก) ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ
(ข) อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก เปนกรรมการ
(ค) อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธรวม (ถามี) เปนกรรมการ
(ง) และ/หรืออาจารยประจําหลักสูตร เปนกรรมการ
(จ) และ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
 ประกาศรายชื่อวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธที่จะสอบปากเปลา
กอนสอบ 7 วัน
 เสนอผลการสอบปากเปลา ภายใน 15 วัน
 การตรวจรูปแบบ
- เมื่อนิสิตปรับแกวิทยานิพนธตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สอบปากเปลา และผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาแลว
- ใหนิสิต print วิทยานิพนธจากระบบ I thesis เพื่อสงตรวจรูปแบบ
การพิมพวิทยานิพนธ และตรวจความสมบูรณของบทคัดภาษาอังกฤษ



Complete

ระบบ i-thesis
 หลังจากการตรวจรูปแบบถูกตองตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นิสิต copy เนื้อหาวิทยานิพนธ/ ดุษฎีนิพนธ สงอาจารยที่
ปรึกษาผานระบบ i-thesis โดยคลิกปุมขอเสนออนุมัติ
Complete version
 อาจารยที่ปรึกษาหลักตรวจสอบถูกตองของวิทยานิพนธใน
ระบบ I thesis และตรวจสอบการคัดลอกในระบบ I thesis
 อาจารยที่ปรึกษาหลักอนุมัติ Complete version

แบบฟอรม/เอกสารแนบ
 Thesis/Dissert 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปลา
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ของนิสิต
 Thesis/Dissert 007/1 แบบฟอรมการให
คาระดับขั้นการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/
ดุษฎีนิพนธ
 Thesis/Dissert 007/2 แบบรายงานผลการสอบ
ปากเปลาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ

EDU 07 แบบฟอรมขอความอนุเคราะหตรวจความ
สมบูรณของวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ หลังสอบปากเปลา
(รูปแบบ)
 EDU 08 แบบฟอรมขอความอนุเคราะหตรวจ
ความสมบูรณของบทคัดภาษาอังกฤษหลังสอบปากเปลา




Barcode

ระบบ i-thesis
 เจาหนาที่ตรวจสอบการอนุมตั ิ Complete และลง Barcode
 นิสิต print ใบนําสง หนาอนุมัติ และเอกสารวิทยานิพนธหลัง
อาจารยอนุมตั ิ Complete version ซึ่งจะปรากฏ
แถบ Barcode ที่เลมวิทยานิพนธ จํานวน 1 ฉบับ
.
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Thesis/Dissert 008 แบบรายงานการตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานและความซ้าํ ซอนกับผลงานของผูอื่น

8
ลําดับการทําวิทยานิพนธ/ดุษฎีนพิ นธ
 นิสิตเสนอหนาอนุมัติใหคณะกรรมการสอบปากเปลาลงนาม
 นิสิตเสนอหนาอนุมัติใหคณบดีลงนามที่ฝายบัณฑิตศึกษา
(9) การตีพิมพเผยแพรผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ
 ป.โท ตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI ขึ้นไป อยางนอย 1 เรื่อง
 ป.เอก ตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI ขึ้นไป อยางนอย 2 เรื่อง
(10) การสงวิทยานิพนธและการอนุมัติวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
 นิสิตที่มีผลการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ S ใหสงเลม
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณที่พิมพจากระบบ I-thesis
พรอมแนบหลักฐานการเผยแพรและผลการตรวจสอบการคัดลอก
วิทยานิพนธ จํานวน 1 ชุด ภายใน 30 วัน
 คาปรับกรณีสงลาชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บ
คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557
ขอ 15 ระบุวา “คาปรับการสงเลมวิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธฉบับ
สมบูรณใหคณะที่นิสติ สังกัดชาวา 90 วัน นับแตวันสอบปองกัน
วิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ ตามอัตราดังนี้
15.1 ลาชากวากําหนด ไมเกิน 15 วัน อัตรา 5,000 บาท
15.2 ลาชากวากําหนด เกิน 15 วัน อัตรา 10,000 บาท”
 คณะรายงานผลการสอบปากเปลา แนบหนาอนุมัติ และหลักฐาน
การเผยแพร ใหกองทะเบียน
 คณะรายงานรายนามผูส
 าํ เร็จการศึกษาพรอมชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ
ใหสํานักหอสมุด ทราบ
11) การรายงานผลการเรียนวิทยานิพนธ
 อาจารยที่ปรึกษาหลัก ประเมินความกาวหนาเพื่อใหผลการเรียน
เปน S หรือ U หรือ I เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่นสิ ิตลงทะเบียน
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ

แบบฟอรม/เอกสารแนบ

Thesis/Dissert 009 แบบขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
และสงวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ
 Thesis/Dissert 010 แบบรายงานคาระดับขั้น
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ









Thesis/Dissert 002 แบบรายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ

อางอิงตาม 1) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทําวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
2) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทําวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
3) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
สัญลักษณที่เกี่ยวของ
 หมายถึง
 หมายถึง
 หมายถึง
 หมายถึง
หมายถึง

บทบาทนิสิต
บทบาทอาจารยที่ปรึกษา หรือประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาควิชา
บทบาทเจาหนาที่ภาควิชา/เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
ดําเนินการดวยแบบฟอรมที่เปนเอกสาร (on Paper)
ดําเนินการบนระบบ i -thesis (on i-thesis)

ระบบ I-thesis : มีขั้นตอนการทํางานโดยสรุปดังนี้
1) โครงรางวิทยานิพนธ 3 บท (Proposal)
2) วิทยานิพนธ 5 บท ฉบับราง (Draft)

3) วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ (Complete)
4) การตรวจรับเลมและลงบารโคด (Barcode)

ฝายบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 038 10 2006

9

แบบฟอรมที่เกี่ยวกับนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษารหัส 59 เปนตนไป
แบบฟอรม
(1) แบบฟอรมตามขั้นตอนการทํางานนิพนธ
BUU 001 แบบขอเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษางานนิพนธ
BUU 002 แบบเสนอชื่อเรื่องงานนิพนธและขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ
BUU 003 แบบรายงานความกาวหนางานนิพนธ
BUU 004 แบบเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงงานนิพนธ
BUU 005 แบบรายงานผลการสอบเคาโครงงานนิพนธของนิสิต
 BUU 005/1 บันทึกการสอบเคาโครงงานนิพนธ
ศษ 002 แบบฟอรมขอออกหนังสือขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
Ethic 01 แบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
 Ethic 02 คําชี้แจงสําหรับผูเขารวมการวิจัย
 Ethic 03 ใบยินยอมเขารวมการวิจัย
 Ethic 04 ใบยินยอมใหใชชื่อสถาบันและเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
 Ethic 05 ใบรับรองการไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย
ศษ 003 แบบฟอรมขอออกหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
ศษ.004 แบบฟอรมขอออกหนังสือความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจยั
BUU 006 แบบเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเปลางานนิพนธ
BUU 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปลางานนิพนธของนิสิต
 BUU 007/1 แบบบันทึกการสอบปากเปลางานนิพนธ
ศษ 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปลางานนิพนธ
ศษ 008 แบบขอความอนุเคราะหตรวจความสมบูรณของงานนิพนธหลังสอบปากเปลา
BUU 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ําซอนกับผลงานของผูอื่น
BUU 009 แบบขออนุมัติสําเร็จการศึกษาและสงงานนิพนธฉบับสมบูรณ
BUU 010 แบบรายงานคาระดับขัน้ งานนิพนธ
(2) แบบฟอรมตามขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ
Thesis 001 แบบเสนอชื่อเรื่องและขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
Thesis 002 แบบรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
Thesis 003 แบบเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบและอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
Thesis 004 แบบรายงานผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/ดุษฎีนพิ นธของนิสิต
 Thesis 004/1 บันทึกการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
 Thesis 004/2 ประกาศชื่อเคาโครงวิทยานิพนธที่ไดรับการอนุมัติ
EDU 004 แบบฟอรมขอออกหนังสือขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
Thesis 005 แบบขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 Ethic 02 คําชี้แจงสําหรับผูเขารวมการวิจัย
 Ethic 03 ใบยินยอมเขารวมการวิจัย
 Ethic 04 ใบยินยอมใหใชชื่อสถาบันและเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
 Ethic 05 ใบรับรองการไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย
ฝายบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 038 10 2006

หมายเหตุ

10

แบบฟอรม
EDU 005 แบบฟอรมขอออกหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
EDU 006 แบบฟอรมขอออกหนังสือความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย
Thesis 006 แบบเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
 Thesis 006/1 แบบฟอรมแสดงขอมูลผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัยที่ทําหนาเปน
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนพิ นธ
 Thesis 006/2 รายชื่อวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธที่ไดรับการอนุมัติใหสอบปากเปลา
Thesis 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนพิ นธ ของนิสิต
 Thesis 007/1 แบบฟอรมการใหคาระดับขั้นการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
 Thesis 007/2 แบบรายงานผลการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
EDU 007 แบบฟอรมขอความอนุเคราะหตรวจความสมบูรณของวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ หลังสอบปากเปลา (รูปแบบ)
EDU 008 แบบฟอรมขอความอนุเคราะหตรวจความสมบูรณของบทคัดภาษาอังกฤษหลังสอบปากเปลา
Thesis 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ําซอนกับผลงานของผูอื่น
Thesis 009 แบบขออนุมัติสําเร็จการศึกษาและสงวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ
Thesis 010 แบบรายงานคาระดับขั้นวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
(3) แบบฟอรมตามขั้นตอนการทําดุษฎีนิพนธ
Dissert 001 แบบเสนอชื่อเรื่องและขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
Dissert 002 แบบรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
Dissert 003 แบบเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบและอนุมตั เิ คาโครงวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
Dissert 004 แบบรายงานผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/ดุษฎีนพิ นธของนิสิต
 Thesis 004/1 บันทึกการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
 Thesis 004/2 ประกาศชือ่ เคาโครงวิทยานิพนธที่ไดรับการอนุมัติ
EDU 004 แบบฟอรมขอออกหนังสือขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
Dissert 005 แบบขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 Ethic 02 คําชี้แจงสําหรับผูเขารวมการวิจัย
 Ethic 03 ใบยินยอมเขารวมการวิจัย
 Ethic 04 ใบยินยอมใหใชชื่อสถาบันและเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
 Ethic 05 ใบรับรองการไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย
EDU 005 แบบฟอรมขอออกหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
EDU 006 แบบฟอรมขอออกหนังสือความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย
Dissert 006 แบบเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
 Dissert 006/1 แบบฟอรมแสดงขอมูลผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ทําหนาเปน
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนพิ นธ
 Dissert 006/2 รายชื่อวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธที่ไดรับการอนุมัติใหสอบปากเปลา
Dissert 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนพิ นธ ของนิสิต
 Thesis/Dissert 007/1 แบบฟอรมการใหคาระดับขั้นการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
 Thesis/Dissert 007/2 แบบรายงานผลการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
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แบบฟอรม
EDU 007 แบบฟอรมขอความอนุเคราะหตรวจความสมบูรณของวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ หลังสอบปากเปลา (รูปแบบ)
EDU 008 แบบฟอรมขอความอนุเคราะหตรวจความสมบูรณของบทคัดภาษาอังกฤษหลังสอบปากเปลา
Dissert 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ําซอนกับผลงานของผูอื่น
Dissert 009 แบบขออนุมัติสําเร็จการศึกษาและสงวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ
Dissert 010 แบบรายงานคาระดับขั้นวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
(4) แบบฟอรมทั่วไปเกี่ยวกับงานนิพนธ วิทยานิพนธ และดุษฎีนพิ นธ
BUU 011 แบบขอแกไขหัวของานนิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
Thesis 011 แบบขอแกไขหัวขอวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
Dissert 011 แบบขอแกไขหัวขอดุษฎีนิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
EDU 012 แบบคํารองขอเปลีย่ นประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
EDU 013 แบบคํารองทั่วไปเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
EDU 014 แบบฟอรมขอออกหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน
(5) แบบฟอรมเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
EDU 021 แบบคํารองขอยายภาคเรียน/แผนการเรียน
EDU 022 แบบคํารองขอเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
EDU 023 ใบสมัครสอบประมวลความรู/สอบวัดคุณสมบัติ
EDU 024 คํารองขอสงตัวกลับสังกัดเดิม
EDU 025 ขยายเวลากับตนสังกัด
(6) แบบฟอรมเกี่ยวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
EDU 041 แบบฟอรมแสดงขอมูลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
EDU 042 แบบฟอรมแสดงขอมูลผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษารวม
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
(7) แบบฟอรมเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร
Ethic 01 แบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
Ethic 02 คําชี้แจงสําหรับผูเ ขารวมการวิจัย
Ethic 03 ใบยินยอมเขารวมการวิจัย
Ethic 04 ใบยินยอมใหใชชื่อสถาบันและเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
Ethic 05 ใบรับรองการไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย
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