1

ขั้นตอนการทางานนิพนธ์ สาหรับนิสิตรหัส 59 เป็นต้นไป
*คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอบ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ลาดับการทางานนิพนธ์
(1) การอบรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการทางานนิพนธ์
 เข้าอบรมระบบสารสนเทศของห้องสมุดและจริยธรรมวิจัย
(2) การลงทะเบียนงานนิพนธ์
 หลังจากลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของหลักสูตร
 งานนิพนธ์ 6 หน่วยกิต ให้นิสิตลงทะเบียน 2 ภาคเรียน
ภาคเรียนละ 3 หน่วยกิต
(3) การเลือกหัวข้องานนิพนธ์และการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมงานนิพนธ์
 ภายใน 30 วัน หลังวันเปิดภาคเรียนทีล
่ งทะเบียนงานนิพนธ์
(4) การจัดทาเค้าโครงงานนิพนธ์
 จัดทาในระบบ i-Thesis : https://ithesis.buu.ac.th/

แบบฟอร์ม/เอกสารแนบ





BUU 001 แบบขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
งานนิพนธ์

Start

ระบบ i-Thesis
 นิสิตศึกษาการใช้ระบบ i-Thesis ในหน้าต่าง Tutorials
 นิสิตลงทะเบียนใช้งานด้วย User Name และ Password
ที่ใช้กับ e-Mail ของมหาวิทยาลัย
 นิสิตติดตั้งโปรแกรมและ Add-in ของระบบ i-Thesis
 บันทึกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนิสิตและงานนิพนธ์ของนิสิต
(5) การสอบและการอนุมัตเิ ค้าโครงงานนิพนธ์
 หลังอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
อย่างน้อย 30 วัน
 ต้องดาเนินการสอบเค้าโครงงานนิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใน
ภาคการศึกษาแรกที่นิสติ ลงทะเบียนงานนิพนธ์
 ผลการเรียนเป็น S หรือ U หรือ I / กรณี I หากนิสิตไม่แก้ไข
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ผลการเรียนจะเป็น U
 หากนิสิตไม่เข้ารับการสอบในภาคเรียนดังกล่าว ให้ผลการเรียน
เป็น U นิสิตลงทะเบียนเรียนใหม่
 กรรมการสอบ ไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย
(ก) อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์หลัก เป็นประธานกรรมการ
(ข) อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
(ค) อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยหรือ
นอกหลักสูตร อย่างน้อย 1 คน โดยผ่านความเห็นชอบ
ของประธานหลักสูตร เป็นกรรมการ
 นิสิตแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบ



BUU 002 แบบเสนอชื่อเรื่องงานนิพนธ์และขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
 BUU 004 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
เค้าโครงงานนิพนธ์
 BUU 005 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงงาน
นิพนธ์ของนิสิต
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ลาดับการทางานนิพนธ์

แบบฟอร์ม/เอกสารแนบ
Proposal

ระบบ i-Thesis
 นิสิต Copy เนื้อหาเค้าโครงงานนิพนธ์ที่ผ่านการสอบและ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบแล้ว นาเข้าสู่
ระบบ i-Thesis
 นิสิตคลิกปุ่มขอเสนออนุมัติ Proposal
 อาจารย์อนุมัติ Proposal version (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ตรวจสอบความถูกต้องของเค้าโครงงานนิพนธ์ก่อนดาเนินการ
คลิกอนุมัติ Proposal)
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการอนุมัติ Proposal ในระบบ
 นาเสนอผลการสอบเค้าโครง พร้อมส่งเค้าโครงฉบับแก้ไข



ภายใน 15 วัน
Proposal

ระบบ i-Thesis
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการอนุมัติ Proposal ในระบบ
.





นิสิตพัฒนาเครื่องมือการวิจัย

(6) การขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 ยื่นขอรับการพิจารณาภายในวันที่ 10 ของเดือน
 พร้อมเครื่องมือวิจัยฉบับทีผ
่ ่านการพิจารณาและแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
(7) การดาเนินการค้นคว้าและการเขียนงานนิพนธ์
Draft

ระบบ i-Thesis
 นิสิตจัดทารายงานผลการวิจัย ในระบบ i-Thesis
ตามรูปแบบพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
http://www.edu.buu.ac.th/grad2015
 เมื่อนิสิตจัดทาร่างรายงานวิจัยเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม
ขอเสนออนุมัติ Draft version
 อาจารย์อนุมัติ Draft version
 นิสิต Print งานนิพนธ์ที่อนุมัติแล้วเพื่อใช้ในการสอบปากเปล่า
(8) การรายงานและการประเมินความก้าวหน้าของการทางานนิพนธ์
 ประเมินความก้าวหน้าเพื่อให้ผลการเรียน เป็น S หรือ
U หรือ I เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนงานนิพนธ์

ศษ 002 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์
ในการตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเครื่องมือ
 Ethic 01 แบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
พร้อมเอกสารแนบ Ethic 02-05


ศษ 003 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
 ศษ 004 แบบฟอร์มขอออกหนังสือความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั
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ลาดับการทางานนิพนธ์
(9) การสอบปากเปล่างานนิพนธ์
 ได้รับอนุมัตเิ ค้าโครงงานนิพนธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 45 วัน
 โดยผลการเรียนเป็น S หรือ U หรือ I
 กรณี I หากนิสต
ิ ไม่แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลการเรียน
จะเป็น U
 หากนิสิตไม่เข้ารับการประเมินในภาคเรียนดังกล่าว ให้ผลการเรียน
เป็น U นิสิตลงทะเบียนเรียนใหม่
 วันสอบต้องเว้นช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับจากคณบดีอนุมัติ
 กรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 3 คน และ
ไม่เกิน 4 คน
(ก) อาจารย์ประจา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยหรือ
นอกหลักสูตร 1 คน เป็นประธานกรรมการ
(ข) อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์หลัก เป็นกรรมการ
(ค) อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์รว่ ม 1 คน (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
(ง) อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ
 เสนอผลการสอบปากเปล่า ภายใน 15 วัน
 การตรวจรูปแบบ
- เมื่อนิสิตปรับแก้งานนิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสอบปากเปล่า และผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
- ให้นิสิต Print งานนิพนธ์จากระบบ i-Thesis เพื่อส่งตรวจรูปแบบ
การพิมพ์งานนิพนธ์





แบบฟอร์ม/เอกสารแนบ
 BUU 006 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า
งานนิพนธ์
 BUU 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
ของนิสิต

ศษ 007 แบบขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์
ของงานนิพนธ์หลังสอบปากเปล่า
 BUU 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
และความซ้าซ้อนกับผลงานของผู้อื่น


Complete

ระบบ i-Thesis
 หลังจากการตรวจรูปแบบถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นิสิต Copy เนื้อหางานนิพนธ์ ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ
i-Thesis โดยคลิกปุ่มขอเสนออนุมัติ Complete version
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักตรวจสอบถูกต้องของงานนิพนธ์
ในระบบ i-Thesis และตรวจสอบการคัดลอกในระบบ i-Thesis
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักอนุมัติ Complete version
Barcode

ระบบ i-Thesis
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการอนุมตั ิ Complete และลง Barcode
 นิสิต Print ใบนาส่ง หน้าอนุมต
ั ิ และเอกสารงานนิพนธ์หลัง
อาจารย์อนุมตั ิ Complete version ซึ่งจะปรากฏแถบ
Barcode ที่เล่มงานนิพนธ์ จานวน 1 ฉบับ
.
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ลาดับการทางานนิพนธ์
 นิสิตเสนอหน้าอนุมัติให้คณะกรรมการสอบปากเปล่าลงนาม
 นิสิตเสนอหน้าอนุมัติให้คณบดีลงนามที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
(10) การส่งงานนิพนธ์และการอนุมัติงานนิพนธ์
 นิสิตที่มผ
ี ลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ S ให้ส่งเล่มนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ที่พิมพ์จากระบบ i-Thesis ที่หน้าอนุมัติสมบูรณ์
ภายใน 30 วัน

แบบฟอร์ม/เอกสารแนบ



BUU 009 แบบขออนุมัติสาเร็จการศึกษาและส่งงานนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์
 BUU 010 แบบรายงานค่าระดับขั้นงานนิพนธ์


อ้างอิงตาม ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทางานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

หมายถึง บทบาทนิสิต

หมายถึง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา หรือประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชา

หมายถึง บทบาทเจ้าหน้าที่ภาควิชา/เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา

หมายถึง ดาเนินการด้วยแบบฟอร์มที่เป็นเอกสาร (on Paper)
หมายถึง ดาเนินการบนระบบ i-Thesis (on i-Thesis)
ระบบ i-Thesis: มีขั้นตอนการทางานโดยสรุปดังนี้
1) โครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท (Proposal)
2) วิทยานิพนธ์ 5 บท ฉบับร่าง (Draft)
3) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete)
4) การตรวจรับเล่มและลงบาร์โค้ด (Barcode)
หมายเหตุ “วิทยานิพนธ์” ในระบบ i-Thesis หมายถึง งานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
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ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ สาหรับนิสิตรหัส 59 เป็นต้นไป
*คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอบ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
**วิทยานิพนธ์ ใช้แบบฟอร์ม Thesis 001-011 // ดุษฎีนิพนธ์ ใช้แบบฟอร์ม Dissert 001-011
ลาดับการทาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนพิ นธ์
(1) การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 เข้าอบรมระบบสารสนเทศของห้องสมุดและจริยธรรมวิจัย
(2) การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ได้หลังจากการ
ลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของหลักสูตร
(3) การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์แล้ว
(4) การจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 จัดทาในระบบ i-Thesis : https://ithesis.buu.ac.th/

แบบฟอร์ม/เอกสารแนบ





Thesis/Dissert 001 แบบเสนอชื่อเรื่องและขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

Start

ระบบ i-Thesis
 นิสิตศึกษาการใช้ระบบ i-Thesis ในหน้าต่าง Tutorials
 นิสิตลงทะเบียนใช้งานด้วย User Name และ Password
ที่ใช้กับ e-Mail ของมหาวิทยาลัย
 นิสิตติดตั้งโปรแกรมและ Add-in ของระบบ i-Thesis
 บันทึกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนิสิตและ Thesis ของนิสิต
.
(5) การสอบและอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ :
 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ / ป.เอก สอบผ่าน QE
 วันสอบต้องกาหนดไม่น้อยกว่า 15 วัน นับจากวันที่ยืนขอสอบ
ทีฝ่ ่ายบัณฑิตศึกษา
 กรรมการสอบ ที่ปรึกษาหลักร่วมกับประธานหลักสูตรเสนอ
คณบดีแต่งตั้งกรรมการสอบ จานวน 3 - 4 คน
(ก) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เป็นประธานกรรมการ
(ข) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ
(ค) อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ
 นิสิตแก้ไขตามข้อเสนแนะของกรรมการสอบ



Thesis/Dissert 003 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
และอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 Thesis/Dissert 004 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
 Thesis/Dissert 004/1 บันทึกการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 Thesis/Dissert 004/2 ประกาศชื่อเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ


Proposal

ระบบ i-Thesis
 นิสิต Copy เนื้อหาเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ที่ผ่านการ
สอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบแล้ว
นาเข้าสู่ระบบ i-Thesis
 นิสิตคลิกปุ่มขอเสนออนุมัติ Proposal
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6
ลาดับการทาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนพิ นธ์

แบบฟอร์ม/เอกสารแนบ

Proposal
ระบบ i-Thesis
 อาจารย์อนุมัติ Proposal version (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ตรวจสอบความถูกต้องของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อนดาเนินการ
คลิกอนุมัติ Proposal)
 นาเสนอผลการสอบภายใน 30 วัน พร้อมส่งเค้าโครงที่แก้ไขแล้ว

เพื่อให้คณบดีอนุมัติ



Proposal

ระบบ i-Thesis
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการอนุมัติ Proposal ในระบบ


ประกาศรายชื่อเค้าโครงที่ได้รับอนุมัติ ภายใน 15 วัน



นิสิตพัฒนาเครื่องมือการวิจัย





(6) การขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 ยื่นขอรับการพิจารณาภายในวันที่ 10 ของเดือน
 เครื่องมือวิจัยฉบับทีผ
่ ่านการพิจารณาและแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
(7) การดาเนินการวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์
Draft
ระบบ i-Thesis
 นิสิตจัดทารายงานผลการวิจัย ในระบบ i-Thesis
ตามรูปแบบพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
http://www.edu.buu.ac.th/grad2015
 เมื่อนิสิตจัดทาร่างรายงานวิจัยเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม
ขอเสนออนุมัติ Draft version
 อาจารย์อนุมัติ Draft version
 นิสิต Print วิทยานิพนธ์ที่อนุมัติแล้วเพื่อใช้ในการสอบปากเปล่า
.
(8) การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ :
 คณบดีอนุมัตเิ ค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 90 วัน
 สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนและมีคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
 วันสอบต้องเว้นช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับจากวันยื่นสอบ
ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา



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


EDU 05 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
 EDU 06 แบบฟอร์มขอออกหนังสือความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย




ฝ่ายบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 038 10 2006

Thesis/Dissert 006 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 Thesis/Dissert 006/1 แบบฟอร์มแสดงข้อมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ทาหน้าเป็น
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 Thesis/Dissert 006/2 รายชื่อวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติให้สอบปากเปล่า

7
ลาดับการทาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนพิ นธ์
 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ป.โท) ประธานหลักสูตรเสนอคณบดี
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 4 คน
(ก) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
(ข) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เป็นกรรมการ
(ค) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ
(ง) อาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นกรรมการ
 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ (ป.เอก) อาจารย์ที่ปรึกษาหลักโดยความ
เห็นชอบของประธานหลักสูตร เสนอชื่อประธานกรรมการสอบ
จากนั้นคณบดีแต่งตั้งกรรมการสอบ จานวน 5 คน
(ก) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
(ข) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก เป็นกรรมการ
(ค) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
(ง) และ/หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นกรรมการ
(จ) และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
 ประกาศรายชื่อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่จะสอบปากเปล่าก่อนสอบ 7 วัน
 เสนอผลการสอบปากเปล่า ภายใน 15 วัน
 การตรวจรูปแบบ
- เมื่อนิสิตปรับแก้วิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สอบปากเปล่า และผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
- ให้นิสิต Print วิทยานิพนธ์จากระบบ i-Thesis เพื่อส่งตรวจรูปแบบ
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ และตรวจความสมบูรณ์ของบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ
Complete
ระบบ i-Thesis
 หลังจากการตรวจรูปแบบถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นิสิต Copy เนื้อหาวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ ส่งอาจารย์ที่
ปรึกษาผ่านระบบ i-Thesis โดยคลิกปุ่มขอเสนออนุมัติ
Complete version
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักตรวจสอบถูกต้องของวิทยานิพนธ์ใน
ระบบ i-Thesis และตรวจสอบการคัดลอกในระบบ i-Thesis
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักอนุมัติ Complete version



แบบฟอร์ม/เอกสารแนบ
 Thesis/Dissert 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิต
 Thesis/Dissert 007/1 แบบฟอร์มการให้
ค่าระดับขั้นการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์
 Thesis/Dissert 007/2 แบบรายงานผลการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

EDU 07 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ตรวจความ
สมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ หลังสอบปากเปล่า
(รูปแบบ)
 EDU 08 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ตรวจ
ความสมบูรณ์ของบทคัดภาษาอังกฤษหลังสอบปากเปล่า




Barcode
ระบบ i-Thesis
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการอนุมตั ิ Complete และลง Barcode
 นิสิต Print ใบนาส่ง หน้าอนุมต
ั ิ และเอกสารวิทยานิพนธ์หลัง
อาจารย์อนุมัติ Complete version ซึ่งจะปรากฏแถบ
Barcode ที่เล่มวิทยานิพนธ์ จานวน 1 ฉบับ

.
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Thesis/Dissert 008 แบบรายงานการตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานและความซ้าซ้อนกับผลงานของผู้อื่น

8
ลาดับการทาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนพิ นธ์
แบบฟอร์ม/เอกสารแนบ
 นิสิตเสนอหน้าอนุมัติให้คณะกรรมการสอบปากเปล่าลงนาม
 นิสิตเสนอหน้าอนุมัติให้คณบดีลงนามที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
(9) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์
 ป.โท ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ขึน
้ ไป อย่างน้อย 1 เรื่อง
 ป.เอก ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ขึ้นไป อย่างน้อย 2 เรื่อง
(10) การส่งวิทยานิพนธ์และการอนุมัติวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 Thesis/Dissert 009 แบบขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
 นิสิตที่มีผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ S ให้ส่งเล่ม
และส่งวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่พิมพ์จากระบบ i-Thesis
 Thesis/Dissert 010 แบบรายงานค่าระดับขั้น
พร้อมแนบหลักฐานการเผยแพร่และผลการตรวจสอบการคัดลอก
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ จานวน 1 ชุด ภายใน 30 วัน
 ค่าปรับกรณีส่งล่าช้า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการเก็บ
ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557
ข้อ 15 ระบุว่า “ค่าปรับการส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ให้คณะที่นิสติ สังกัดช้าว่า 90 วัน นับแต่วันสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ตามอัตราดังนี้
15.1 ล่าช้ากว่ากาหนด ไม่เกิน 15 วัน อัตรา 5,000 บาท
15.2 ล่าช้ากว่ากาหนด เกิน 15 วัน อัตรา 10,000 บาท”
 คณะรายงานผลการสอบปากเปล่า แนบหน้าอนุมัติ และหลักฐาน
การเผยแพร่ ให้กองทะเบียน
 คณะรายงานรายนามผูส
้ าเร็จการศึกษาพร้อมชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์
ให้สานักหอสมุด ทราบ
11) การรายงานผลการเรียนวิทยานิพนธ์
 Thesis/Dissert 002 แบบรายงานความก้าวหน้า
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ประเมินความก้าวหน้าเพื่อให้ผลการเรียน
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
เป็น S หรือ U หรือ I เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
อ้างอิงตาม 1) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
2) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
3) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
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9

สัญลักษณ์ทเี่ กี่ยวข้อง

หมายถึง บทบาทนิสิต

หมายถึง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา หรือประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชา

หมายถึง บทบาทเจ้าหน้าที่ภาควิชา/เจ้าหน้าทีบ่ ัณฑิตศึกษา

หมายถึง ดาเนินการด้วยแบบฟอร์มที่เป็นเอกสาร (on Paper)
หมายถึง ดาเนินการบนระบบ i -Thesis (on i-Thesis)
ระบบ i-Thesis : มีขั้นตอนการทางานโดยสรุปดังนี้
1) โครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท (Proposal)
2) วิทยานิพนธ์ 5 บท ฉบับร่าง (Draft)

3) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete)
4) การตรวจรับเล่มและลงบาร์โค้ด (Barcode)
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แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป
แบบฟอร์ม
(1) แบบฟอร์มตามขั้นตอนการทางานนิพนธ์
BUU 001 แบบขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์
BUU 002 แบบเสนอชื่อเรื่องงานนิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
BUU 003 แบบรายงานความก้าวหน้างานนิพนธ์
BUU 004 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงงานนิพนธ์
BUU 005 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงงานนิพนธ์ของนิสิต
 BUU 005/1 บันทึกการสอบเค้าโครงงานนิพนธ์
ศษ 002 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
Ethic 01 แบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
 Ethic 02 คาชี้แจงสาหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย
 Ethic 03 ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
 Ethic 04 ใบยินยอมให้ใช้ชื่อสถาบันและเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
 Ethic 05 ใบรับรองการได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย
ศษ 003 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
ศษ 004 แบบฟอร์มขอออกหนังสือความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั
BUU 006 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
BUU 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ของนิสิต
 BUU 007/1 แบบบันทึกการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
ศษ 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
ศษ 008 แบบขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์ของงานนิพนธ์หลังสอบปากเปล่า
BUU 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้าซ้อนกับผลงานของผู้อื่น
BUU 009 แบบขออนุมัติสาเร็จการศึกษาและส่งงานนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
BUU 010 แบบรายงานค่าระดับขัน้ งานนิพนธ์
(2) แบบฟอร์มตามขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์
Thesis 001 แบบเสนอชื่อเรื่องและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
Thesis 002 แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
Thesis 003 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
Thesis 004 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนพิ นธ์ของนิสิต
 Thesis 004/1 บันทึกการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 Thesis 004/2 ประกาศชือ่ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
EDU 004 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
Thesis 005 แบบขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 Ethic 02 คาชี้แจงสาหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย
 Ethic 03 ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
 Ethic 04 ใบยินยอมให้ใช้ชื่อสถาบันและเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
 Ethic 05 ใบรับรองการได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย
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แบบฟอร์ม
EDU 005 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
EDU 006 แบบฟอร์มขอออกหนังสือความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
Thesis 006 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 Thesis 006/1 แบบฟอร์มแสดงข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ทาหน้าเป็น
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนพิ นธ์
 Thesis 006/2 รายชื่อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติให้สอบปากเปล่า
Thesis 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนพิ นธ์ ของนิสิต
 Thesis 007/1 แบบฟอร์มการให้ค่าระดับขั้นการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 Thesis 007/2 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
EDU 007 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ หลังสอบปากเปล่า (รูปแบบ)
EDU 008 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์ของบทคัดภาษาอังกฤษหลังสอบปากเปล่า
Thesis 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้าซ้อนกับผลงานของผู้อื่น
Thesis 009 แบบขออนุมัติสาเร็จการศึกษาและส่งวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
Thesis 010 แบบรายงานค่าระดับขั้นวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
(3) แบบฟอร์มตามขั้นตอนการทาดุษฎีนิพนธ์
Dissert 001 แบบเสนอชื่อเรื่องและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
Dissert 002 แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
Dissert 003 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
Dissert 004 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนพิ นธ์ของนิสิต
 Thesis 004/1 บันทึกการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 Thesis 004/2 ประกาศชือ่ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
EDU 004 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
Dissert 005 แบบขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 Ethic 02 คาชี้แจงสาหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย
 Ethic 03 ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
 Ethic 04 ใบยินยอมให้ใช้ชื่อสถาบันและเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
 Ethic 05 ใบรับรองการได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย
EDU 005 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
EDU 006 แบบฟอร์มขอออกหนังสือความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
Dissert 006 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 Dissert 006/1 แบบฟอร์มแสดงข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ทาหน้าเป็น
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนพิ นธ์
 Dissert 006/2 รายชื่อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติให้สอบปากเปล่า
Dissert 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนพิ นธ์ ของนิสิต
 Thesis/Dissert 007/1 แบบฟอร์มการให้ค่าระดับขั้นการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 Thesis/Dissert 007/2 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
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แบบฟอร์ม
EDU 007 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ หลังสอบปากเปล่า (รูปแบบ)
EDU 008 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์ของบทคัดภาษาอังกฤษหลังสอบปากเปล่า
Dissert 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้าซ้อนกับผลงานของผู้อื่น
Dissert 009 แบบขออนุมัติสาเร็จการศึกษาและส่งวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
Dissert 010 แบบรายงานค่าระดับขั้นวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
(4) แบบฟอร์มทั่วไปเกี่ยวกับงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนพิ นธ์
BUU 011 แบบขอแก้ไขหัวข้องานนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
Thesis 011 แบบขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
Dissert 011 แบบขอแก้ไขหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
EDU 012 แบบคาร้องขอเปลีย่ นประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
EDU 013 แบบคาร้องทั่วไปเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
EDU 014 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
(5) แบบฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
EDU 021 แบบคาร้องขอย้ายภาคเรียน/แผนการเรียน
EDU 022 แบบคาร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
EDU 023 ใบสมัครสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
EDU 024 คาร้องขอส่งตัวกลับสังกัดเดิม
EDU 025 ขยายเวลากับต้นสังกัด
(6) แบบฟอร์มเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
EDU 041 แบบฟอร์มแสดงข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
EDU 042 แบบฟอร์มแสดงข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัยที่ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
(7) แบบฟอร์มเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์
Ethic 01 แบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
Ethic 02 คาชี้แจงสาหรับผูเ้ ข้าร่วมการวิจัย
Ethic 03 ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
Ethic 04 ใบยินยอมให้ใช้ชื่อสถาบันและเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
Ethic 05 ใบรับรองการได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย
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