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แผนภูมิแสดงข้ันตอนกระบวนการทําวิทยานิพนธ 

 

 

นักศึกษาเรียนครบกระบวนวิชา 

และแตมเฉล่ียไมต่ํากวา ๓.๐๐  

 
 

  

  

                                                                        

          

  
 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

    

การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ 

(Appointment of Thesis Proposal Advisor) 

 

สอบขอเขียน 

(Written Examination) 

ผาน 

 

 

สอบปากเปลา 

(Oral Examination) 

                ผาน 

การสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

(Thesis Proposal Advisor) 

 

 

เสนอโครงรางวิทยานิพนธ  

การเสนอหัวขอวิทยานิพนธ และคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

(Thesis Title and Thesis Advisory Committee) 

 

 

การสอบวิทยานิพนธ  

(Oral Thesis Defense and Committee) 

 

 

รับปริญญาบัตร 

 

สอบวิทยานิพนธผาน 

สงเลมวิทยานิพนธภายใน 21 วัน 

ไดรับการตอบรับตีพิมพ 

เสนออนุมัติปริญญา 

การสอบวัดคุณสมบัติ    

(Qualifying Examination) 
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การสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) 

 

 

 การสอบขอเขียน (Written Examination)        

 

ข้ันตอนดําเนินการ   

1. นักศึกษายื่นแบบฟอรม D.N.S. 001 (Qualifying Examination Request Form) พรอมกับ Synopsis 

(Synopsis ไมเกิน 3 หนา)  โดยให Major advisor ของนักศึกษา approve และลงนามในเอกสาร  

     (นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอรม D.N.S. จาก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

      www.ns.mahidol.ac.th)  

     2.   แตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (สอบขอเขียน) จํานวน 3 คน  ดังนี้ 

-กรรมการลําดับท่ี 1  ประธานสอบ   ผูแทนจากหลักสูตรฯ (ตองไมใช Major advisor ของนักศึกษา) 

-กรรมการลําดับท่ี 2  กรรมการสอบ  ผูทําหนาท่ีเปน Major advisor  

-กรรมการลําดับท่ี 3  กรรมการสอบ  ผูทําหนาท่ีเปน Co-advisor    

3. นักศึกษาสงเอกสาร D.N.S. 001 พรอมกับ Synopsis มาท่ีหลักสูตรฯ เพ่ือเสนอประธานหลักสูตรฯ  

ลงนามในเอกสาร  

4. นักศึกษากรอกแบบฟอรม บฑ 35 : กําหนดการสอบวัดคุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 

(สอบขอเขียน)  
 

  หมายเหตุ*** นักศึกษาหามลบ ขีด ฆา ใดๆ ในเอกสาร บฑ 35  หากมีการลบ ขีด ฆา 

                   ใหประธานหลักสูตรฯ เซ็นลงนามกํากับ     

 

5. นักศึกษาสงเอกสาร บฑ 35 กําหนดสอบวัดคุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (สอบ

ขอเขียน) มาท่ีหลักสูตรฯ ลวงหนากอนวันสอบอยางนอย 21 วัน  เพ่ือหลักสูตรฯ จะดําเนินการเสนอ

ประธานหลักสูตรฯ ลงนาม และสงบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ    
 

  หมายเหตุ*** บฑ 35  สงถึงบัณฑิตวิทยาลัยกอนสอบ 15 วัน ตามระเบียบของ 

                   บัณฑิตวิทยาลัย หากไมถึง 15 วันนักศึกษาจะไมไดสอบตามวันท่ีกําหนดไว  
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6. หลักสูตรฯ ดําเนินการสงขอสอบวัดคุณสมบัติ (สอบขอเขียน) ใหนักศึกษาทาง email  

7. นักศึกษารับขอสอบเรียบรอยแลว (Take Home)  และสง paper ขอสอบ จํานวน 4 เลม มาท่ีหลักสูตรฯ 

ตามกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดไว คือ ภายใน 1 สัปดาหหลังจากวันท่ีรับขอสอบ  และตองสง

ภายในเวลา 16.00 น. ในวันครบกําหนด   

8. หลักสูตรฯ ทําหนังสือสง Paper ขอสอบของนักศึกษาใหคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตรวจ และให

สงผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษา ไปยังประธานสอบฯ ภายใน 2 สัปดาห พรอมแนบคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (สอบขอเขียน)  

9. คณะกรรมการฯ  พิจารณาการสอบวัดคุณสมบัติ (สอบขอเขียน) ของนักศึกษา ดังนี้  

9.1 ผาน 

9.2 ผานอยางมีเง่ือนไข 

-นักศึกษาปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติกอนจึงจะถือวาผาน 

9.3  ไมผาน 

      -นักศึกษาดําเนินการสอบวัดคุณสมบัติใหม  
 

หมายเหตุ***  นักศึกษามีผลสอบ “ไมผาน” ตองลงทะเบียนชําระเงินคาสอบวัดคุณสมบัติใหม 

                  และเริ่มกระบวนการสอบวัดคุณสมบัต ิ(สอบขอเขียน)  หากสอบไมผานใน 

                  ครั้งท่ี 2 จะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย  

 

10. หลักสูตรฯ ทําหนังสือแจงผลการสอบขอเขียน (Written Examination) ใหนักศึกษาทราบ และนักศึกษา

เตรียมสอบปากเปลาตอไป  

 

  

 

 

หมายเหตุ    นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอรม บฑ 35 จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   

       www.grad.mahidol.ac.th   
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Form D.N.S.  001 

Doctor of Nursing Science    
Qualify Examination Request Form 

Student’s name      …………………………………… 
I have finished all course work and ready to take Qualify Examination on 

Date   Month    Year 
……………………. 

The Committee members are; 
1. …………………………………………… Chairperson 
2. …………………………………………… Member 
3. …………………………………………… Member 

Signature……………………………. 

        (…………………………….) 

Doctoral student  

Date…………………………………  

 Approved by 

Signature……………………….………… 

(…………………………………………..) 

Major advisor 

Date………………………………………. 

Signature……………………….…………     

 (………………………………………….) 

         Chairman of Doctoral Program

 Date…………………………………….
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บฑ 35    กําหนดการสอบวัดคุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

หลักสูตรปริญญาเอก     สาขาวิชา  ........................……………………………………………….……….….......
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย..........................................……………...........................………........ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อนักศึกษา  นาย/ นาง/ นางสาว/ยศ/.......……………...........................................................................................
เลขประจําตัว                D
หลักสูตร        ปกติ         นานาชาติ          ภาคพิเศษ

แผนการศึกษา         เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ         ทําเฉพาะวิทยานิพนธ

การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)

 สอบขอเขียน  วันที่ ...................................………................................เวลา.....................................................................
สถานที่สอบ....................................………..........…..........................................................................................................

สอบปากเปลาวันที่...........................……….........................................เวลา.....................................................................
สถานที่สอบ....................................….……......................................................................................................................

อื่นๆ  โปรดระบุ..............................………......................................................................................................................
วันที่............................………...............................................…............เวลา.....................................................................
สถานที่สอบ................………..........................................................................................................................................

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

1. อ. / ผศ. / รศ. / ศ.   ...............................……................…………...............................…….….........ประธานกรรมการ
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา.....................……...……………….. …………..…. ........………..............………….............

เปนอาจารยประจําภาควิชา ………………..……คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย……...……………….….………….…….
 เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.มหิดล  สถานที่ทํางาน…….……………………………………………….….……...
 ไมตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา     ตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา(ระบุตําแหนง)……………………………….………...

2. อ. / ผศ. / รศ. / ศ.   ......................………....................................................………...................………....... กรรมการ
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา..........................……...……………….. ………..…. ........………..............………….............

 เปนอาจารยประจําภาควิชา …………………..……คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย……...………………..……….……..
 เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.มหิดล  สถานที่ทํางาน…….……………………………………………….….……...
 ไมตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา     ตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา(ระบุตําแหนง)……………………………….………..

3. อ. / ผศ. / รศ. / ศ.   ......................……….............................................………...................……….............. กรรมการ
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา..........................……...……………….. …………... ........………..............………….............

 เปนอาจารยประจําภาควิชา …………………..……คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย……...……………….….…….……..
 เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.มหิดล  สถานที่ทํางาน…….……………………………………………….….……..
 ไมตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา     ตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา(ระบุตําแหนง)……………………………….………..

4. อ. / ผศ. / รศ. / ศ.   ......................………....................................................………...................………....... กรรมการ
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา..........................……...……………….. ………..…. ........………..............………….............

 เปนอาจารยประจําภาควิชา …………………..……คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย……...……………...………….……..
 เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.มหิดล  สถานที่ทํางาน…….……………………………………………….….……...
 ไมตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา     ตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา(ระบุตําแหนง)……………………………….………..

     ลงนาม............................................................................................
     (.....................................................................................................)

      ประธานหลักสูตร
                วันที่................................................................................

หมายเหตุ  1.  ใหสงแบบฟอรม บฑ.35   ที่บัณฑิตวิทยาลัย (สาขา)  กอนกําหนดวันสอบ  15  วันทําการ
2. กรณีมีจํานวนกรรมการสอบฯ   มากกวา 4 ทาน  สามารถใชแบบฟอรม บฑ.35  เพิ่มเติมได

21  มิถุนายน 2549
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 การสอบปากเปลา (Oral Examination)         

 

ข้ันตอนในการดําเนินการ   

1. เม่ือนักศึกษาสอบขอเขียน (Written Examination) มีผลสอบ “ผาน” และไดกําหนดวันสอบปากเปลา  

เรียบรอยแลว  นักศึกษากรอกแบบฟอรม บฑ 35 กําหนดสอบวัดคุณสมบัติ และคณะกรรมการ          

สอบวัดคุณสมบัติ (สอบปากเปลา)   
 

      หมายเหต*ุ** นักศึกษาหามลบ ขีด ฆา ใดๆ ในเอกสาร บฑ 35  หากมีการลบ ขีด ฆา 

                        ใหประธานหลักสูตรฯ เซ็นลงนามกํากับ     
 

2. แตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (สอบปากเปลา) เปนคณะกรรมการฯ ชุดเดียวกับคณะกรรมการ        

สอบวัดคุณสมบัติ (สอบขอเขียน) 

3. นักศึกษาสงเอกสาร บฑ 35 กําหนดสอบวัดคุณสมบัติ  และคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ             

(สอบปากเปลา) มาท่ีหลักสูตรฯ ลวงหนากอนวันสอบอยางนอย 21 วัน เพ่ือหลักสูตรฯ เสนอประธาน

หลักสูตรฯ ลงนาม และสงบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ        

(สอบปากเปลา)    
 

 

หมายเหตุ*** บฑ 35  สงบัณฑิตวิทยาลัยกอนสอบ 15 วัน ตามระเบียบของ 

                 บัณฑิตวิทยาลัย หากไมถึง 15 วันนักศึกษาจะไมไดสอบตามวันท่ีกําหนดไว  

4. นักศึกษาสอบถามหองสอบวัดคุณสมบัติ (สอบปากเปลา) จากหลักสูตรฯ     

5. หลักสูตรฯ ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (สอบปากเปลา) พรอมแนบคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบตัิ (สอบปากเปลา)  

6. คณะกรรมการฯ พิจารณาการสอบวัดคุณสมบัติ (สอบปากเปลา) ของนักศึกษา ดังนี้  

6.1  ผาน 

6.2  ผานอยางมีเง่ือนไข 

-นักศึกษาปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติกอนจึงจะถือวาผาน 

6.3  ไมผาน 

      -นักศึกษาดําเนินการสอบวัดคุณสมบัติใหม  

หมายเหตุ*** นักศึกษามีผลสอบ “ไมผาน” ตองลงทะเบียนชําระเงินคาสอบวัดคุณสมบัติใหม 

                  และเริ่มกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติ (สอบปากเปลา) หากสอบไมผานใน 

                  ครั้งท่ี 2 จะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย  
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7. นักศึกษากรอกแบบฟอรมขอยืมอุปกรณการเลี้ยงน้ําชาและอาหารวาง และสงท่ีหนวยอาคารสถานท่ี  

สํานักงานคณบดี ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกนอย  

     (นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอรม จาก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

      www.ns.mahidol.ac.th)  

8. หลักสูตรฯ ทําหนังสือแจงผลการสอบปากเปลา (Oral Examination) ใหนักศึกษาทราบ   
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บฑ 35    กําหนดการสอบวัดคุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

หลักสูตรปริญญาเอก     สาขาวิชา  ........................……………………………………………….……….….......
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย..........................................……………...........................………........ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อนักศึกษา  นาย/ นาง/ นางสาว/ยศ/.......……………...........................................................................................
เลขประจําตัว                D
หลักสูตร        ปกติ         นานาชาติ          ภาคพิเศษ

แผนการศึกษา         เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ         ทําเฉพาะวิทยานิพนธ

การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)

 สอบขอเขียน  วันที่ ...................................………................................เวลา.....................................................................
สถานที่สอบ....................................………..........…..........................................................................................................

สอบปากเปลาวันที่...........................……….........................................เวลา.....................................................................
สถานที่สอบ....................................….……......................................................................................................................

อื่นๆ  โปรดระบุ..............................………......................................................................................................................
วันที่............................………...............................................…............เวลา.....................................................................
สถานที่สอบ................………..........................................................................................................................................

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

1. อ. / ผศ. / รศ. / ศ.   ...............................……................…………...............................…….….........ประธานกรรมการ
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา.....................……...……………….. …………..…. ........………..............………….............

เปนอาจารยประจําภาควิชา ………………..……คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย……...……………….….………….…….
 เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.มหิดล  สถานที่ทํางาน…….……………………………………………….….……...
 ไมตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา     ตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา(ระบุตําแหนง)……………………………….………...

2. อ. / ผศ. / รศ. / ศ.   ......................………....................................................………...................………....... กรรมการ
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา..........................……...……………….. ………..…. ........………..............………….............

 เปนอาจารยประจําภาควิชา …………………..……คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย……...………………..……….……..
 เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.มหิดล  สถานที่ทํางาน…….……………………………………………….….……...
 ไมตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา     ตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา(ระบุตําแหนง)……………………………….………..

3. อ. / ผศ. / รศ. / ศ.   ......................……….............................................………...................……….............. กรรมการ
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา..........................……...……………….. …………... ........………..............………….............

 เปนอาจารยประจําภาควิชา …………………..……คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย……...……………….….…….……..
 เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.มหิดล  สถานที่ทํางาน…….……………………………………………….….……..
 ไมตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา     ตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา(ระบุตําแหนง)……………………………….………..

4. อ. / ผศ. / รศ. / ศ.   ......................………....................................................………...................………....... กรรมการ
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา..........................……...……………….. ………..…. ........………..............………….............

 เปนอาจารยประจําภาควิชา …………………..……คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย……...……………...………….……..
 เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.มหิดล  สถานที่ทํางาน…….……………………………………………….….……...
 ไมตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา     ตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา(ระบุตําแหนง)……………………………….………..

     ลงนาม............................................................................................
     (.....................................................................................................)

      ประธานหลักสูตร
                วันที่................................................................................

หมายเหตุ  1.  ใหสงแบบฟอรม บฑ.35   ที่บัณฑิตวิทยาลัย (สาขา)  กอนกําหนดวันสอบ  15  วันทําการ
2. กรณีมีจํานวนกรรมการสอบฯ   มากกวา 4 ทาน  สามารถใชแบบฟอรม บฑ.35  เพิ่มเติมได

21  มิถุนายน 2549
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การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์   

 (Appointment of Thesis Proposal Advisor)  

  

ขั้นตอนในการด าเนินการ   

1. นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม บฑ 44  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Major Advisor) 

ก่อนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์   

2. นักศึกษากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหัวข้อในแบบฟอร์ม บฑ 44 โดยเฉพาะข้อมูล งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์  
 

      หมายเหตุ*** นักศึกษาห้ามลบ ขีด ฆ่า ใดๆ ในเอกสาร บฑ 44  หากมีการลบ ขีด ฆ่า 

                        ให้ประธานหลักสูตรฯ เซ็นลงนามก ากับ     
 

3. นักศึกษากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส่งหลักสูตรฯ เพ่ือส่งบัณฑิตวิทยาลัยให้ออกค าสั่งแต่งตั้ง 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Major Advisor)   

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์ม บฑ 44 จาก คณะพยาบาลศาสตร์  

           มหาวิทยาลัยมหิดล   www.ns.mahidol.ac.th 
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การสอบโครงรางวิทยานิพนธ   

(Thesis Proposal Defense) 

  

ข้ันตอนในการดําเนินการ   

1. นักศึกษานัดวัน เวลา สอบโครงรางวิทยานิพนธกับคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธไดครบทุกทาน

แลว   

2. นักศึกษากรอกแบบฟอรม บฑ 39  กําหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบโครงราง-

วิทยานิพนธ   
 

      หมายเหต*ุ** นักศึกษาหามลบ ขีด ฆา ใดๆ ในเอกสาร บฑ 39  หากมีการลบ ขีด ฆา 

                        ใหประธานหลักสูตรฯ เซ็นลงนามกํากับ     
 

3. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  ใหเรียงลําดับคณะกรรมการฯ   ดังตอไปนี้ 

      -กรรมการลําดับท่ี 1  ประธานกรรมการสอบ   ผูทําหนาท่ีเปน Major advisor  

      -กรรมการลําดับท่ี 2  กรรมการ                   ผูทําหนาท่ีเปน Co-advisor  

      -กรรมการลําดับท่ี 3  กรรมการ                   ผูทําหนาท่ีเปน Co-advisor    

      -กรรมการลําดับท่ี 4  กรรมการ                   ผูทําหนาท่ีเปน ผูแทนจากหลักสูตรฯ    

4. นักศึกษาสอบถามหองสอบโครงรางวิทยานิพนธจากหลักสูตรฯ     

5. นักศึกษาสงเอกสาร บฑ 39 มาท่ีหลักสูตรฯ ลวงหนากอนวันสอบอยางนอย 21 วัน  เพ่ือหลักสูตรฯ 

เสนอประธานหลักสูตรฯ ลงนาม และสงบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือออกคําสั่งแตงตั้ งคณะกรรมการ            

สอบโครงรางวิทยานิพนธ     
 

 

หมายเหตุ*** บฑ 39  สงบัณฑิตวิทยาลัยกอนสอบ 15 วัน ตามระเบียบของ 

                 บัณฑิตวิทยาลัย หากไมถึง 15 วันนักศึกษาจะไมไดสอบตามวันท่ีกําหนดไว  
 

6. หลักสูตรฯ ทําหนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ พรอมแนบคําสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานพินธ  
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7. คณะกรรมการฯ พิจารณาการสอบโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษา ดังนี้  

7.1  ผาน 

7.2  ผานอยางมีเง่ือนไข 

-นักศึกษาแกไขตามมติคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ภายในไมเกิน 90 วัน นับจาก   

 วันท่ีนักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธ (นับรวมวันหยุดราชการดวย)   

      -นักศึกษาแกไขตามมติคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธเรียบรอยแลว นักศึกษากรอก 

       แบบฟอรม บฑ 37  ผลการแกไขการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ใหประธานสอบ (Major advisor)  

       ใหมีผลสอบ “ผาน” และลงนามสงหลักสูตรฯ เพ่ือเสนอประธานหลักสูตรฯ ลงนาม 

       บัณฑิตวิทยาลัยตอไป 

7.3  ไมผาน 

      -นักศึกษาดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธใหม และมีผลสอบ “ผาน” นักศึกษากรอก 

       แบบฟอรม บฑ 37  ผลการแกไขการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ใหประธานสอบ (Major advisor)  

       ใหมีผลสอบ “ผาน” และลงนามสงหลักสูตรฯ เพ่ือเสนอประธานหลักสูตรฯ ลงนาม 

       สงบัณฑิตวิทยาลัยตอไป 

8. นักศึกษากรอกแบบฟอรมขอยืมอุปกรณการเลี้ยงน้ําชาและอาหารวาง และสงท่ีหนวยอาคารสถานท่ี 

     สํานักงานคณบดี ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกนอย  

     (นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอรม จาก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

      www.ns.mahidol.ac.th)  

9. เม่ือสอบโครงรางวิทยานิพนธเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหนักศึกษารวบรวมเอกสารการสอบโครงราง- 

วิทยานิพนธมาใหท่ีหลักสูตรฯ   
 

 

หมายเหตุ*** ผลสอบโครงรางวิทยานิพนธ (บฑ 33)  สงบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วัน   

                 นับจากวันสอบโครงรางวิทยานิพนธ  
 

10. นักศึกษาเตรียม บฑ 1 การเสนอหัวขอวิทยานิพนธ และคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

  

 

หมายเหตุ    นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอรม บฑ 39 และ บฑ 37  จาก บัณฑิตวิทยาลัย  

                มหาวิทยาลัยมหิดล  www.grad.mahidol.ac.th   
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บฑ. 39 กาํหนดการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 และคณะกรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ช่ือนักศึกษา  นาย/นาง/นางสาว........................................................................................ โทรศพัท.์................................................ 
 เลขประจาํตวั         /     e-mail…………………….…………..
ระดบัการศึกษา  ปริญญาโท   ปริญญาเอก  สาขาวชิา.......................................................................................................... 
คณะ/สถาบัน/วทิยาลยั.........................................................................................................................................มหาวทิยาลยัมหิดล 
หลกัสูตร         ปกติ         นานาชาติ       ภาคพิเศษ  
แผนการศึกษา  เรียนรายวชิาและท าวทิยานิพนธ์  เรียนรายวชิาและท าสารนิพนธ์    ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์ 
เร่ิมลงทะเบียนวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ คร้ังแรก ภาคเรียนที…่…….........…......ปีการศึกษา…………….……............... 
โครงร่างวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หัวข้อเร่ือง 
หวัขอ้เร่ือง : กรุณาเขียนตวับรรจง ภาษาองักฤษเขียนดว้ยตวัพิมพใ์หญ่เท่านั้นและนักศึกษาไทยต้องระบุหัวข้อวทิยานิพนธ์/ 
สารนิพนธ์ภาษาไทยด้วย 

 (ภาษาองักฤษ)……………………………………..…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กาํหนดสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วนัที ่..................................................................เวลา ...................................................... 
 สถานท่ีสอบ……………………………………………………………………………………………………………………... 
คณะกรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
1. อ./ผศ./รศ./ศ. ประธานกรรมการ 

วฒิุสูงสุดทางการศึกษา.................................................................................................................................................................... 
 เป็นอาจารยป์ระจ าภาควชิา...............................................................คณะ/สถาบนั/วทิยาลยั..................................................... 
 เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ม.มหิดล  สถานท่ีท างาน................................................................................................................. 
การขออนุมติัผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติัหนา้ท่ี   ไม่ใช่   ใช่ (ระบุต าแหน่ง)….………………………………………… 

2. อ./ผศ./รศ./ศ.  กรรมการ 
วฒิุสูงสุดทางการศึกษา.................................................................................................................................................................... 
 เป็นอาจารยป์ระจ าภาควชิา...............................................................คณะ/สถาบนั/วทิยาลยั..................................................... 
 เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ม.มหิดล  สถานท่ีท างาน................................................................................................................. 
การขออนุมติัผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติัหนา้ท่ี   ไม่ใช่   ใช่ (ระบุต าแหน่ง)….………………………………………… 

3. อ./ผศ./รศ./ศ.  กรรมการ 
วฒิุสูงสุดทางการศึกษา.................................................................................................................................................................... 
 เป็นอาจารยป์ระจ าภาควชิา...............................................................คณะ/สถาบนั/วทิยาลยั..................................................... 
 เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ม.มหิดล  สถานท่ีท างาน................................................................................................................. 
การขออนุมติัผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติัหนา้ท่ี   ไม่ใช่   ใช่ (ระบุต าแหน่ง)….………………………………………… 

4. อ./ผศ./รศ./ศ.  กรรมการ 
วฒิุสูงสุดทางการศึกษา.................................................................................................................................................................... 
 เป็นอาจารยป์ระจ าภาควชิา...............................................................คณะ/สถาบนั/วทิยาลยั..................................................... 
 เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ม.มหิดล  สถานท่ีท างาน................................................................................................................. 
การขออนุมติัผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติัหนา้ท่ี   ไม่ใช่   ใช่ (ระบุต าแหน่ง)….………………………………………… 

รับทราบ       เห็นชอบ       อนุมตั ิ

ลงนาม......................................... ลงนาม.........................................           ลงนาม......................................... 
(...................................................) (...................................................)          (...................................................) 
             นักศึกษา    อาจารย์ทีป่รึกษาโครงร่างวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์               ประธานหลกัสูตร 
วนัท่ี........................................... วนัท่ี...........................................           วนัท่ี........................................... 

หมายเหต ุ 1. ใหส่้งแบบฟอร์ม  บฑ.39 น้ี  ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั (สาขา)  ก่อนก าหนดวนัสอบ 15 วนั 
2. กรณีมีจ านวนกรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ มากกวา่ 4 ท่าน สามารถใชแ้บบฟอร์ม บฑ. 39
เพ่ิมเติมได ้

25 พฤษภาคม 2561 
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บฑ. 33     ผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ / สารนิพนธ 

หลักสูตร      ปริญญาโท       ปริญญาเอก     สาขาวิชา  ........................…………………………….…....... 
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย..........................................……………...........................………........ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ชื่อนักศึกษา  นาย/ นาง/ นางสาว/ยศ/.......……………........................................................................................... 
เลขประจําตัว                                 

หลักสูตร        ปกติ         นานาชาติ          ภาคพิเศษ
แผนการศึกษา    เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ     เรียนรายวิชาและทําสารนิพนธ    ทําเฉพาะวิทยานิพนธ 
สอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ หัวขอเร่ือง     
หัวขอเรื่อง   :   กรุณาเขียนตัวบรรจง  ภาษาอังกฤษเขียนดวยตัวพิมพใหญเทานั้น 

(ภาษาอังกฤษ) ...............................................................…………….........................................................................…... 
........................................................................................................……………................................................................................ 
.........................................................................................................…………………....................................................................... 
.........................................................................................................................……………............................................................... 

(ภาษาไทย)......................................................................................................................………....................................... 
....................................................................................................................………………................................................................ 
.................................................................................................................………………................................................................... 
.........................................................................................................................……………............................................................... 

สอบโครงรางวิทยานิพนธ/ สารนิพนธ   วันที่ .................................................................เวลา.......………............…….. 
สถานที่สอบ………………………………………………………………………………………………………………. 
มติของคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ / สารนิพนธ   ตัดสินผลการสอบของนักศึกษา  ดังนี้ 

   ผาน
  ผานโดยมีเงื่อนไข (ระบุเงื่อนไข และระยะเวลาซึ่งตองไมเกิน 90 วัน   สําหรับวิทยานิพนธและ 

          ไมเกิน  30  วันสําหรับสารนิพนธ) ................……...........................................................………….....……… 
  ไมผาน นักศึกษาตองลงทะเบียนขอสอบใหม   ภายในไมเกินวันที่ .....……………..................................…

ลงนามรับรองผลการสอบขางตน 
1. ลายมือช่ือ..............................................................................................................……................................. ประธานกรรมการ

อ. / ผศ. / รศ. / ศ. ..............................................................................................……..........….........  (เขียนช่ือ-สกุลตัวบรรจง) 
วันที่...................................................................................................................................…………..........................................  

2. ลายมือช่ือ ..............................................................................................................................………..........................กรรมการ
อ. / ผศ. / รศ. / ศ. ..........................................................................................................……….......  (เขียนช่ือ-สกุลตัวบรรจง) 
วันที่..........................................................................................................................................………...................................... 

3. ลายมือช่ือ................................................................................................................................................……..…..... กรรมการ
 อ. / ผศ. / รศ. / ศ. .............................................................................................................…….......  (เขียนช่ือ-สกุลตัวบรรจง) 
วันที่ ..............................................................................................…….................................................................................... 

4. ลายมือช่ือ.................................................................................................................................................………...... กรรมการ
อ. / ผศ. / รศ. / ศ. ..............................................................................................................……....... (เขียนช่ือ-สกุลตัวบรรจง) 
วันที่ .................................................................................................................................................................………........…. 

ลงนาม ................................................………..............................……                      
(................................................................................................) 

ประธานหลักสูตร 
        วันที่.......................................................................................... 

หมายเหต ุ    1.  ใหสงแบบฟอรม บฑ.33  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย   ภายใน  15  วันทําการ หลังจากวันสอบ  
2. กรณีผลสอบเปน “ผาน” ตองสงแบบฟอรม บฑ.1 พรอมกับ แบบฟอรม บฑ.33  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยดวย
3. กรณีมีจํานวนคณะกรรมการฯ  มากกวา 4 ทาน  สามารถใชแบบฟอรม บฑ. 33  เพิ่มเติมได

4  ธันวาคม  2551 
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บฑ. 37     ผลการแกไข  การสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

หลักสูตร      ปริญญาโท       ปริญญาเอก     สาขาวิชา  ........................…………………………….….......
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย..........................................……………...........................………........ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อนักศึกษา  นาย/ นาง/ นางสาว/ยศ/.......……………...........................................................................................
เลขประจําตัว                
หลักสูตร        ปกติ         นานาชาติ          ภาคพิเศษ
แผนการศึกษา    เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ     เรียนรายวิชาและทําสารนิพนธ    ทําเฉพาะวิทยานิพนธ
สอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ หัวขอเร่ือง    
หัวขอเรื่อง   :   กรุณาเขียนตัวบรรจง  ภาษาอังกฤษเขียนดวยตัวพิมพใหญเทานั้น

(ภาษาอังกฤษ) ...............................................................…………….......................................................................…...
........................................................................................................……………................................................................................
.........................................................................................................………………….......................................................................
.........................................................................................................................……………...............................................................

(ภาษาไทย).....................................................................................................................……….......................................
....................................................................................................................………………................................................................
.................................................................................................................………………...................................................................
.........................................................................................................................……………...............................................................

สอบโครงรางวิทยานิพนธ/ สารนิพนธ   วันที่ .................................................................เวลา.......………............……..
สถานที่สอบ……………………………………………………………………………………………………………….
มติคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ / สารนิพนธ มีมติใหนักศึกษาสอบ      ผานโดยมีเงื่อนไข      ไมผาน

นักศึกษา   แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ เรียบรอยแลว
 สอบใหมเม่ือวันที่………………………………………………………………………………

คณะกรรมการสอบโครงราง วิทยานิพนธ / สารนิพนธ    มีมติใหนักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

ผาน ณ วันที่ ................................................................................

      ลงนาม...........................................................................                  ลงนาม ..........................................................................
     (..................................................................... .............. )                 ( ....................................................................................)
ประธานคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ / สารนิพนธ ประธานหลักสูตร
       วันที่..............................................................................                   วันที่................................................................................

หมายเหตุ  ประธานกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ / สารนิพนธ   และประธานหลักสูตรลงนามหลังจากตรวจสอบวา
นักศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุ    และดําเนินการตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบโครงรางฯ  เรียบรอย
และครบถวนแลว   จากนั้นจึงสงแบบฟอรม บฑ. 37  ผลการแกไขฯ  นี้พรอมกับแบบฟอรม บฑ.1 ไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน  15  วันทําการ หลังจากวันสอบผาน

21  มิถุนายน  2549
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การเสนอหัวขอวิทยานิพนธ และคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

(Thesis Title and Thesis Advisory Committee) 

ข้ันตอนในการดําเนินการ  

1. นักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธผานเรียบรอยแลว  และไมมีการเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ นักศึกษา

ดําเนินการขอเสนอหัวขอวิทยานิพนธ และแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

2. นักศึกษากรอกแบบฟอรม บฑ 1  การเสนอหัวขอวิทยานิพนธ และคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

 หมายเหต*ุ** นักศึกษาหามลบ ขีด ฆา ใดๆ ในเอกสาร บฑ 1  หากมีการลบ ขีด ฆา 

 ใหประธานหลักสูตรฯ เซ็นลงนามกํากับ 

3. การเสนอหัวขอวิทยานิพนธ และแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ดังนี้

3.1 ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตองเขียนใหถูกตอง

3.2 แตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ใหเรียงลําดับคณะกรรมการฯ   ดังตอไปนี้

      -กรรมการลําดับท่ี 1  ผูทําหนาท่ีเปน   อาจารยท่ีปรึกษาหลัก (Major advisor) 

 -กรรมการลําดับท่ี 2  ผูทําหนาท่ีเปน   อาจารยท่ีปรึกษารวม  (Co-advisor)  

     -กรรมการลําดับท่ี 3  ผูทําหนาท่ีเปน   อาจารยท่ีปรึกษารวม  (Co-advisor) 

4. นักศึกษาสง บฑ 1 มาท่ีหลักสูตรฯ เพ่ือสงบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ และแตงตั้ง

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หมายเหตุ    นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอรม บฑ 1  จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

   www.grad.mahidol.ac.th 
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หลกัสูตร  ปริญญาโท  ปริญญาเอก    สาขาวชิา
คณะ/สถาบนั/วทิยาลยั        มหาวทิยาลยัมหิดล 
ช่ือนักศึกษา   นาย/ นาง/ นางสาว/ ยศ/ 
เลขประจ าตวั   

หลกัสูตร  ปกติ  นานาชาติ  ภาคพเิศษ
แผนการศึกษา  เรียนรายวชิาและท าวทิยานิพนธ์      เรียนรายวชิาและท าสารนิพนธ์     ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์
ภาษาทีใ่ช้ในการเขียนวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์  ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย
วทิยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ หัวข้อเร่ือง 
หัวข้อเร่ือง  :  กรุณาเขียนตัวบรรจง  ภาษาอังกฤษเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เท่าน้ัน 

(ภาษาองักฤษ) 

(ภาษาไทย) 

คณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 
1. อ. / ผศ. / รศ. ศ. อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั        

วฒิุสูงสุดทางการศึกษา
 เป็นอาจารยป์ระจ าภาควชิา คณะ/สถาบนั/วทิยาลยั  
 เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ม.มหิดล  สถานท่ีท างาน
 ไม่ตอ้งขอนุมติัผูบ้งัคบับญัชา  ตอ้งขออนุมติัผูบ้งัคบับญัชา(ระบุต าแหน่ง)

2. อ. / ผศ. / รศ. ศ. อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  
วฒิุสูงสุดทางการศึกษา
 เป็นอาจารยป์ระจ าภาควชิา คณะ/สถาบนั/วทิยาลยั  
 เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ม.มหิดล  สถานท่ีท างาน
 ไม่ตอ้งขอนุมติัผูบ้งัคบับญัชา  ตอ้งขออนุมติัผูบ้งัคบับญัชา(ระบุต าแหน่ง)

3. อ. / ผศ. / รศ. ศ. อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  
วฒิุสูงสุดทางการศึกษา
 เป็นอาจารยป์ระจ าภาควชิา คณะ/สถาบนั/วทิยาลยั  
 เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ม.มหิดล  สถานท่ีท างาน
 ไม่ตอ้งขอนุมติัผูบ้งัคบับญัชา  ตอ้งขออนุมติัผูบ้งัคบับญัชา(ระบุต าแหน่ง)

4. อ. / ผศ. / รศ. ศ. อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  
วฒิุสูงสุดทางการศึกษา
 เป็นอาจารยป์ระจ าภาควชิา คณะ/สถาบนั/วทิยาลยั  
 เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ม.มหิดล  สถานท่ีท างาน
 ไม่ตอ้งขอนุมติัผูบ้งัคบับญัชา  ตอ้งขออนุมติัผูบ้งัคบับญัชา(ระบุต าแหน่ง)

ลงนาม  
  (  ) 

ประธานหลกัสูตร 
วนัท่ี 

หมายเหตุ  1. ให้ส่งแบบฟอร์ม บฑ.1 พร้อมกบั บฑ.33 หรือ บฑ.37 ท่ีบณัฑิตวิทยาลยั(สาขา) 
2. กรณีมีจ านวนกรรมการสอบฯ มากกวา่ 4 ท่าน สามารถใชแ้บบฟอร์ม บฑ. 1 เพ่ิมเติมได ้

21  มิถุนายน  2549 

บฑ. 1  การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  และคณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
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การสอบวิทยานิพนธ    

(Oral Thesis Defense and Committee) 

  

นักศึกษาจะมีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธได       ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. นักศึกษาใชเวลาไมนอยกวา 90 วัน ในการทําวิทยานิพนธ นับจากวันท่ีไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 

จนถึงวันท่ีขอสอบวิทยานิพนธ (นับรวมวันหยุดราชการ)  

2. สอบผานทุกรายวิชา ครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดในโครงสรางหลักสูตรและได GPA ≥ 3.00 

3. สอบผานความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศตามเง่ือนไขและหลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

4. ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหสอบได  

5. เสนอเอกสารตนฉบับวิทยานิพนธใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอานลวงหนา กอนวันสอบอยางนอย 2 

สัปดาห    

 

ข้ันตอนในการดําเนินการ 

1. นักศึกษานําประวัติของกรรมการผูทรงวุฒิจากภายนอก (Curriculum Vitae) เพ่ือใหคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ รับรองคุณสมบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัยกอน 

2. นักศึกษานัดวัน เวลา สอบวิทยานิพนธกับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดครบทุกทานแลว   

3. นักศึกษากรอกแบบฟอรม บฑ 2 กําหนดสอบวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ   
 

      หมายเหต*ุ** นักศึกษาหามลบ ขีด ฆา ใดๆ ในเอกสาร บฑ 2  หากมีการลบ ขีด ฆา 

                        ใหประธานหลักสูตรฯ เซ็นลงนามกํากับ     
 

4. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เปนชื่อตามคําสั่งท่ีไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 

(หากนักศึกษาตองการเปล่ียนช่ือวิทยานิพนธใหม  ใหเปล่ียนภายหลังจากการสอบวิทยานิพนธแลว) 

5. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ใหเรียงลําดับคณะกรรมการฯ   ดังตอไปนี้ 

      -กรรมการลําดับท่ี 1  ประธานกรรมการสอบ   ผูทําหนาท่ีเปน ผูแทนจากหลักสูตรฯ   

      -กรรมการลําดับท่ี 2  กรรมการ                   ผูทําหนาท่ีเปน Major-advisor  

      -กรรมการลําดับท่ี 3  กรรมการ                   ผูทําหนาท่ีเปน Co-advisor    

      -กรรมการลําดับท่ี 4  กรรมการ                   ผูทําหนาท่ีเปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

   

27 



6. นักศึกษาตองแนบใบผลการศึกษา (Transcript) มาพรอมกับ บฑ 2  และผลการศึกษาทุกวิชาจะตองผาน

ตามโครงสรางของหลักสูตรฯ  หากในกรณีท่ีผลการศึกษาของรายวิชา NSID 699  วิทยานิพนธ มีผลสอบ

“X” นักศึกษาตองแกไขใหผลสอบ เปน “S” กอน  โดยใชแบบฟอรม AS-3-12  Examination Grades

7. นักศึกษาสอบถามหองสอบวิทยานิพนธจากหลักสูตรฯ

8. นักศึกษากรอกแบบฟอรมขอยืมอุปกรณการเลี้ยงน้ําชาและอาหารวาง และสงท่ีหนวยอาคารสถานท่ี

สํานักงานคณบดี ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกนอย

(นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอรม จาก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

 www.ns.mahidol.ac.th) 

9. นักศึกษากรอกแบบฟอรมขอท่ีจอดรถใหกรรมการสอบวิทยานิพนธ  และสงท่ีหนวยอาคารสถานท่ี

สํานักงานคณบดี ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกนอย

(นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอรม จาก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

 www.ns.mahidol.ac.th) 

10. นักศึกษาสงเอกสาร บฑ 2 และใบผลการศึกษา (Transcript) มาท่ีหลักสูตรฯ ลวงหนากอนวันสอบ

อยางนอย 21 วัน  เพ่ือหลักสูตรฯ เสนอประธานหลักสูตรฯ ลงนาม และสงบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือออก

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

หมายเหตุ*** บฑ 2  สงบัณฑิตวิทยาลัยกอนสอบ 15 วัน ตามระเบียบของ

   บัณฑิตวิทยาลัย หากไมถึง 15 วันนักศึกษาจะไมไดสอบตามวันท่ีกําหนดไว 

11. หลักสูตรฯ ทําหนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ พรอมแนบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ 

12. คณะกรรมการฯ  จะพิจารณาการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา ดังนี้

1. ผาน

12.2 ผานอยางมีเง่ือนไข 

-นักศึกษาแกไขตามมติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ภายในไมเกิน 90 วัน นับจากวันท่ี 

 นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ  (นับรวมวันหยุดราชการดวย)   

      -นักศึกษาแกไขตามมติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเรียบรอยแลว นักศึกษากรอกแบบฟอรม 

       บฑ 4  ผลการแกไขการสอบวิทยานิพนธ ใหประธานสอบ (Major advisor) ใหมีผลสอบ “ผาน” 

  และลงนามสงหลักสูตรฯ เพ่ือเสนอประธานหลักสูตรฯ ลงนามสงบัณฑิตวิทยาลัยตอไป 
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       -หากนักศึกษาแกไขตามมติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไมไดภายในกําหนด ผลการสอบจะ 

        เปลี่ยนเปน “ตก” นักศึกษาตองลงทะเบียนและชําระคาลงทะเบียนวิทยานิพนธใหม และเริ่ม 

        ข้ันตอนทําวิทยานิพนธหัวขอเรื่องใหม  

12.3  ไมผาน 

       -นักศึกษาดําเนินการสอบวิทยานิพนธใหม และลงทะเบียนและชําระคาลงทะเบียน 

         วิทยานิพนธใหม เปนจํานวนเงิน 8,000.00 บาท (แปดพันบาทถวน)   

13. เม่ือสอบวิทยานิพนธเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหนักศึกษารวบรวมเอกสารการสอบวิทยานิพนธมาใหท่ี

หลักสูตรฯ   
 

 

หมายเหตุ*** ผลสอบวิทยานิพนธ (บฑ 3)  สงบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วัน   

                 นับจากวันสอบวิทยานิพนธ  

14. หากนักศึกษามีการเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ ใหนักศึกษากรอกแบบฟอรม บฑ 49 ขอเปล่ียนแปลง

เกี่ยวกับวิทยานิพนธ  และเขียนชื่อเรื่องวิทยานิพนธใหมท้ัง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และระบุเหตุผล

ท่ีเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ พรอมกับแนบคําสั่งอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธเกา สงหลักสูตรฯ เพ่ือใหบัณฑิต-

วิทยาลัยออกคําสั่งเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ   

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอรม บฑ 2, บฑ 4 และ บฑ 49 และ AS-3-12  จาก  

                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  www.grad.mahidol.ac.th   
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         บฑ. 2  กาํหนดสอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์  

ช่ือนักศึกษา  นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... โทรศพัท.์...................................................... 

เลขประจาํตวั       /       e-mail ……………………………………..
ระดบัการศึกษา  ปริญญาโท   ปริญญาเอก  สาขาวชิา.......................................................................................................... 
คณะ/สถาบนั/วทิยาลยั.........................................................................................................................................มหาวทิยาลยัมหิดล 
หลกัสูตร         ปกติ         นานาชาติ       ภาคพิเศษ   
แผนการศึกษา  เรียนรายวชิาและทาํวทิยานิพนธ์     เรียนรายวชิาและทาํสารนิพนธ์    ทาํเฉพาะวทิยานิพนธ์  

สอบภาษาองักฤษ “ผา่น”  เม่ือวนัท่ี................................. คะแนน (IELTS /TOEFL/MU GRAD TEST) ............................... 
จาํนวนหน่วยกิตท่ีศึกษา  รวม...................หน่วยกิต  ไดรั้บ GPA …………..(แนบใบรายงานผลการศึกษาดว้ย) 

ได้รับอนุมตัหัิวข้อและคณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เม่ือวนัที ่.............................................................................. 
ภาษาทีใ่ช้ในการเขียนวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์      ภาษาองักฤษ           ภาษาไทย 
วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์  หัวข้อเร่ือง : กรุณาเขียนตวับรรจง ภาษาองักฤษเขียนด้วยตวัพมิพ์ใหญ่เท่าน้ันและนักศึกษาไทยต้องระบุ
หัวข้อวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ภาษาไทยด้วย 

(ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ภาษาไทย)....…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กาํหนดสอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วนัที ่..............................................................................เวลา ........................................................ 
 สถานท่ีสอบ……………………………………………………………………………………………………………………... 
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
1. อ./ผศ./รศ./ศ. ประธานกรรมการสอบ 

วฒิุสูงสุดทางการศึกษา.................................................................................................................................................................... 
 เป็นอาจารยป์ระจาํภาควชิา.................................................................คณะ/สถาบนั/วทิยาลยั................................................... 
 เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ม.มหิดล  สถานท่ีทาํงาน.................................................................................................................  
การขออนุมติัผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติัหนา้ท่ี   ไม่ใช่   ใช่ (ระบุตาํแหน่ง)….………………………………………… 

2. อ./ผศ./รศ./ศ. กรรมการและอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
วฒิุสูงสุดทางการศึกษา.................................................................................................................................................................... 
 เป็นอาจารยป์ระจาํภาควชิา.................................................................คณะ/สถาบนั/วทิยาลยั................................................... 
 เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ม.มหิดล  สถานท่ีทาํงาน.................................................................................................................  
การขออนุมติัผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติัหนา้ท่ี   ไม่ใช่   ใช่ (ระบุตาํแหน่ง)….………………………………………… 

3. อ./ผศ./รศ./ศ. กรรมการ 
วฒิุสูงสุดทางการศึกษา.................................................................................................................................................................... 
 เป็นอาจารยป์ระจาํภาควชิา.................................................................คณะ/สถาบนั/วทิยาลยั................................................... 
 เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ม.มหิดล  สถานท่ีทาํงาน.................................................................................................................  
การขออนุมติัผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติัหนา้ท่ี   ไม่ใช่   ใช่ (ระบุตาํแหน่ง)….………………………………………… 

4. อ./ผศ./รศ./ศ. กรรมการ 
วฒิุสูงสุดทางการศึกษา.................................................................................................................................................................... 
 เป็นอาจารยป์ระจาํภาควชิา.................................................................คณะ/สถาบนั/วทิยาลยั................................................... 
 เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ม.มหิดล  สถานท่ีทาํงาน.................................................................................................................  
การขออนุมติัผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติัหนา้ท่ี   ไม่ใช่   ใช่ (ระบุตาํแหน่ง)….………………………………………… 

       รับทราบ เห็นชอบ อนุมตั ิ

ลงนาม.........................................  ลงนาม.........................................           ลงนาม......................................... 
(...................................................) (...................................................)          (...................................................) 
             นกัศึกษา        อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประธานหลกัสูตร 
วนัท่ี...........................................  วนัท่ี...........................................           วนัท่ี........................................... 

หมายเหตุ 1. ใหส่้งแบบฟอร์ม  บฑ.2  ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั (สาขา)  ก่อนกาํหนดวนัสอบ 15 วนั 
2. กรณีมีจาํนวนกรรมการสอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์มากกวา่ 4 ท่าน สามารถใชแ้บบฟอร์ม บฑ. 2 เพิ่มเติมได ้
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บฑ 3     ผลสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ  

หลักสูตร      ปริญญาโท       ปริญญาเอก     สาขาวิชา  ........................…………………………….…....... 
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย..........................................……………...........................………........ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ชื่อนักศึกษา  นาย/ นาง/ นางสาว/ยศ/.......……………........................................................................................... 

 เลขประจําตัว                                 

 หลักสูตร        ปกติ         นานาชาติ          ภาคพิเศษ

 แผนการศึกษา    เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ     เรียนรายวิชาและทําสารนิพนธ    ทําเฉพาะวิทยานิพนธ 
 
สอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ หัวขอเร่ือง     
หัวขอเรื่อง   :   กรุณาเขียนตัวบรรจง  ภาษาอังกฤษเขียนดวยตัวพิมพใหญเทานั้น 

(ภาษาอังกฤษ) ...............................................................…………….......................................................................…... 
........................................................................................................……………................................................................................ 
.........................................................................................................…………………....................................................................... 
.........................................................................................................................……………............................................................... 

(ภาษาไทย).....................................................................................................................………....................................... 
....................................................................................................................………………................................................................ 
.................................................................................................................………………................................................................... 
.........................................................................................................................……………............................................................... 
 
สอบวิทยานิพนธ/ สารนิพนธ   วันที่ .................................................................เวลา.......………............……………… 
สถานที่สอบ………………………………………………………………………………………………………………. 
มติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ / สารนิพนธ   ตัดสินผลการสอบของนักศึกษา  ดังนี้ 

   ผาน
  ผานโดยมีเงื่อนไข (ระบุเงื่อนไข และระยะเวลาซึ่งตองไมเกิน 90 วัน   สําหรับวิทยานิพนธและ 

          ไมเกิน  30  วันสําหรับสารนิพนธ) ................……...........................................................………….....……… 
  ไมผาน นักศึกษาตองลงทะเบียนขอสอบใหม   ภายในไมเกินวันที่ .....……………..................................…

ลงนามรับรองผลการสอบขางตน 
1. ลายมือช่ือ..............................................................................................................…….................................. ประธานกรรมการ
      อ. / ผศ. / รศ. / ศ.  ...............................................................................................……..........….........  (เขียนช่ือ-สกุลตัวบรรจง) 
      วันที่...................................................................................................................................…………..........................................  
2. ลายมือช่ือ ............................................................................................................................กรรมการและอาจารยที่ปรึกษาหลัก
      อ. / ผศ. / รศ. / ศ.  .........................................................................................................……….........  (เขียนช่ือ-สกุลตัวบรรจง) 
      วันที่..........................................................................................................................................………........................................ 
3. ลายมือช่ือ..................................................................................................................................................……..…..... กรรมการ
      อ. / ผศ. / รศ. / ศ.  ............................................................................................................……..........  (เขียนช่ือ-สกุลตัวบรรจง) 
      วันที่ ..............................................................................................……....................................................................................... 
4. ลายมือช่ือ...................................................................................................................................................………...... กรรมการ
      อ. / ผศ. / รศ. / ศ.   .............................................................................................................……......... (เขียนช่ือ-สกุลตัวบรรจง) 
      วันที่ ....................................................................................................................................................................………........…. 

ลงนาม ..............………........................…     ลงนาม ..........…...……...............….........      ลงนาม ..............………..........................                   
(................….............................................)     (...............….............................................)      (.........…........…............…........................) 
                 ประธานกรรมการสอบ   อาจารยท่ีปรึกษาหลัก       ประธานหลักสูตร 
    วันที่...................................................                วันที่...............................……...........               วันที่.........................…................. 

หมายเหตุ   1. ใหสงแบบฟอรม  บฑ 3 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย   ภายใน  15 วันทําการ หลังจากวันสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ               
2. กรณีมีจํานวนคณะกรรมการฯ มากกวา 4 ทาน    สามารถใชแบบฟอรม บฑ 3   เพิ่มเติมได
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บฑ  4     ผลการแกไขวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

หลักสูตร      ปริญญาโท       ปริญญาเอก     สาขาวิชา  ........................…………………………….….......
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย..........................................……………...........................………........ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อนักศึกษา  นาย/ นาง/ นางสาว/ยศ/.......……………...........................................................................................
เลขประจําตัว                
หลักสูตร        ปกติ         นานาชาติ          ภาคพิเศษ

แผนการศึกษา    เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ     เรียนรายวิชาและทําสารนิพนธ    ทําเฉพาะวิทยานิพนธ
สอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ หัวขอเร่ือง    
หัวขอเรื่อง   :   กรุณาเขียนตัวบรรจง  ภาษาอังกฤษเขียนดวยตัวพิมพใหญเทานั้น

(ภาษาอังกฤษ) ...............................................................…………….......................................................................…...

........................................................................................................……………................................................................................

.........................................................................................................………………….......................................................................

.........................................................................................................................……………...............................................................

(ภาษาไทย).....................................................................................................................……….......................................

....................................................................................................................………………................................................................

.................................................................................................................………………...................................................................

.........................................................................................................................……………...............................................................

สอบวิทยานิพนธ/ สารนิพนธ   วันที่ ......................................................…..........เวลา.......………………............……..
สถานที่สอบ……………………………………………………………………………………………………………….

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ / สารนิพนธ   มีมติใหนักศึกษาสอบ         ผานโดยมีเงื่อนไข            ไมผาน

นักศึกษา   แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ เรียบรอยแลว
 สอบใหมเมื่อวันที่………………………………………………………………………………

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ / สารนิพนธ    มีมติใหนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

ผาน ณ วันที่ ..............................................................................………………………

ลงนาม ..............………........................…     ลงนาม ..........…...……...............….........     ลงนาม ..............………..........................
(................….............................................)     (...............….............................................)      (.........…........…............…........................)
                 ประธานกรรมการสอบ  อาจารยท่ีปรึกษาหลัก       ประธานหลักสูตร
    วันที่...................................................                วันที่...............................……...........              วันที่.........................….................

หมายเหตุ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ   อาจารยที่ปรึกษาหลัก  และประธานหลักสูตรลงนามหลังจาก
ตรวจสอบวานักศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุ  และดําเนินการตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบฯ
เรียบรอยและครบถวนแลว จากนั้นจึงสงแบบฟอรม บฑ. 4  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันทําการหลังจาก
วันสอบผาน

21  มิถุนายน 2549
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                 บฑ. 49    การขอเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

                     งานบริการการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชื่อนักศึกษา ..................................................................... เลขประจําตัว�□□□□□□□ □□□□ /□  
ระดับการศึกษา      ป.โท      ป.เอก    วิทยานิพนธ     สารนิพนธ 
หลักสูตร    ปกติ          นานาชาติ         ภาคพิเศษ สาขาวิชา ...............................................................................  
คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย ..................................................................................................................................................... 

ขออนุมัติ      เปล่ียนแปลง     ยกเลิก 
1.   คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามคําส่ังบัณฑิตวิทยาลัย ที่.................ส่ัง ณ วันที่................ 
2.   อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ  ตามคําส่ังบัณฑิตวิทยาลัย ที่.................ส่ัง ณ วันที่................
3.   คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตามคําส่ังบัณฑิตวิทยาลัย ที่.................ส่ัง ณ วันที่................
4.   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ   ตามคําส่ังบัณฑิตวิทยาลัย ที่.................ส่ัง ณ วันที่................
5.   หัวขอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตามคําส่ังบัณฑิตวิทยาลัย ที่.................ส่ัง ณ วันที่................ 
6.   คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ   ตามคําส่ังบัณฑิตวิทยาลัย ที่.................ส่ัง ณ วันที่................
7.   วันที่สอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตามคําส่ังบัณฑิตวิทยาลัย ที่.................ส่ัง ณ วันที่................ 
เดิม (โปรดระบุ)................................................................................................................................................................. 
ขอเปล่ียนเปน (โปรดระบุ)................................................................................................................................................. 
เหตุผล................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

ลงนาม  .................................................. ..................................................      ................................................... 
 (................................................) (................................................) (................................................) 

        นักศึกษา              อาจารยที่ปรึกษา    ประธานหลักสูตร 
วันที่.............................................             วันที่.............................................     วันที่........................................... 
โทร .............................................             โทร .............................................     โทร ...........................................     

              e-mail .........................................             e-mail .........................................           e-mail ....................................... 

เจาหนาท่ีสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขา  ตรวจสอบขอมูล และเสนอความเห็น ตอรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 สมควรอนุมัติใหดําเนินการ                สมควรเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณา  

เนื่องจาก......................................................................................................................................................................... 
ลงชื่อ................................................................... วันที่....................... 

ผลการพิจารณาของรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 อนุมัติใหดําเนินการ   เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณา  

ลงชื่อ................................................................... วันที่....................... 

20 กรกฎาคม 2555 
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Course code Course title ………………………………………….. Credit : ………………….

Semester 1 2 3 Academic Year ……………………………… Number of Students ……………
Field of Study  ………………………………………………………………………. Faculty / Institute / College …………………………………………………

No. Student ID Grade

Minimum Maximum
A 
B+
B 

and minimum score as well as the number of students of each grade level.

Grade Number of Students
Range

AS - 3 - 12 Examination Grades
Academic Services Section, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

Name Please complete the grading sheet appeared below by specifying maximum

B 
C+
C 
D+
D 
F

total
The "I" (Incomplete) is defined into three categories.

             .…………….………………… ……………………………… I 1 = The student is required to resubmit the work assignment to the respective
          instructor within one month.

(….………….………………...)                           (…….……………………….) I 2 = The student is required to resubmit the work assignment to the respective
          instructor within a semester

   Date ……./……../…….. Date ….…/……./……. I3 = The student is required to re-attend the course as soon as it is offerred.

Aug 8  2007Aug 8, 2007
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การเสนอขออนุมัติปริญญาบัตร 

ข้ันตอนในการดําเนินการ  

1. นักศึกษาตรวจสอบวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีจะเผยแพรวิทยานิพนธ เพ่ือขอสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก ท่ีปรากฎชื่ออยูในฐานขอมูลสากล ดังตอไปนี้

1.1 ฐานขอมูลในกลุมของ Web of Science 

1.2 ฐานขอมูล SCOPUS 

 1.3  ฐานขอมูลสากลเฉพาะสาขาวิชาอ่ืนๆ  

2. หากวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีจะเผยแพรวิทยานิพนธ เพ่ือขอสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญา

เอก ไมสามารถตรวจสอบในฐานขอมูลสากลได  นักศึกษากรอกแบบฟอรม บฑ.43  เสนอให

บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาวารสารเพ่ือการตีพิมพผลงานวิจัยในการขอสําเร็จการศึกษา ระดับ

  ปริญญาเอก เพ่ือใหบัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบกอนท่ีจะสงบทความวิจัยไปตีพิมพเพ่ือขอ 

       สําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาเอก   

3. นักศึกษาตองไดรับหลักฐานการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก

4. นักศึกษากรอกแบบฟอรม บฑ 5 การเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุมัติ

ปริญญาใหนักศึกษา และ บฑ 40 แจงความประสงคขอเผยแพร บทคัดยอวิทยานิพนธ

(Abstract) ทาง Internet ใหเรียบรอย พรอมแนบใบตอบรับการตีพิมพ และบทความท่ีลงตีพิมพ

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  จํานวน 2 ชุด สงหลักสูตรฯ เพ่ือประธานหลักสูตรฯ ลงนาม

5. นักศึกษามารับ บฑ 5 และ บฑ 40 กับหลักสูตรฯ เพ่ือนําไปยื่นพรอมรูปเลมวิทยานิพนธ จํานวน 2

เลม ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือสําเร็จการศึกษา

6. บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบการปฏิบัติตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา และเสนอชื่อนักศึกษาให

สภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติปริญญาบัตร

7. นั ก ศึกษาได รับ เอกสารหนั งสื อรับ รองการสํ า เร็จการศึกษา และ Transcript หลั งจาก ท่ี

สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติปริญญาบัตร

หมายเหตุ    นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอรม บฑ 5, บฑ 40 และ บฑ 43  จาก บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยมหิดล  www.grad.mahidol.ac.th 
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บฑ. 5    การเสนอให้บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล ขออนุมตัิปริญญาให้นักศึกษา 

ช่ือนักศึกษา  นาย/นาง/นางสาว....................................................................................... โทรศพัท.์.................................................. 

 เลขประจ าตวั      /      e-mail…………….……………………..

ระดบัการศึกษา  ปริญญาโท   ปริญญาเอก  สาขาวชิา.......................................................................................................... 
คณะ/สถาบัน/วทิยาลยั.........................................................................................................................................มหาวทิยาลยัมหิดล 
หลกัสูตร         ปกติ         นานาชาติ       ภาคพิเศษ  
แผนการศึกษา  เรียนรายวชิาและท าวทิยานิพนธ์     เรียนรายวชิาและท าสารนิพนธ์    ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์ 
หลกัสูตรเสนอขออนุมตัปิริญญาให้นักศึกษา เน่ืองจาก 
 ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร............................ ปีการศึกษา 
 ศึกษารายวชิาต่างๆ ครบถว้นตามโครงสร้างหลกัสูตร และไดรั้บสญัลกัษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

ไดรั้บ  GPA……………………………………….  
     เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก สอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) “ผา่น” วนัท่ี.......………................……………. 
  เฉพาะผู้ทีเ่รียนแผนการศึกษา เรียนรายวชิาและท าสารนิพนธ์ สอบประมวลความรู้(Comprehensive examination) “ผา่น” 

วนัท่ี........................................................... 
 “ผา่น” เกณฑก์ารประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
 อนุมติัหวัขอ้วทิยานิพนธ์        อนุมติัหวัขอ้สารนิพนธ์     วนัท่ี.......................................................................................... 
 สอบวทิยานิพนธ์      สอบสารนิพนธ์ ปรากฏผล “ผา่น”  วนัท่ี.......................................................................................... 
 ส่งรูปเล่มวทิยานิพนธ์  ฉบบัสมบูรณ์พร้อมแผน่บนัทึกขอ้มูลวทิยานิพนธ์ วนัท่ี................................................................... 
 ส่งรูปเล่มสารนิพนธ์  ฉบบัสมบูรณ์พร้อมแผน่บนัทึกขอ้มูลสารนิพนธ์ วนัท่ี................................................................... 

 การเผยแพร่วทิยานิพนธ์       การเผยแพร่สารนิพนธ์    ส่งผลงานวจิยัไปตีพิมพว์นัท่ี....................................................... 

  ไดรั้บการตีพิมพ ์          ไดรั้บการตอบรับใหตี้พิมพ ์

ในวารสาร........................................................................ปีท่ี...............ฉบบั....................เดือน......................พ.ศ................ 

ในวารสาร........................................................................ปีท่ี...............ฉบบั....................เดือน..................... พ.ศ................ 
(ส่งหลกัฐานการตีพิมพห์รือการไดรั้บการตอบรับท่ีจะตีพิมพจ์ากวารสาร พร้อมส าเนาตน้ฉบบัผลงานวจิยั (manuscript) 

จ านวน 2 ชุด  และเม่ือผลงานไดรั้บการตีพิมพเ์รียบร้อยแลว้  นกัศึกษาตอ้งส่งส าเนาบทความ (reprint) ท่ีลงเผยแพร่ใหแ้ก่ 
บณัฑิตวทิยาลยั จ านวน 2 ชุด) 

  เสนอท่ีประชุมวชิาการท่ีมีนกัวชิาการกลัน่กรองและมีรายงานการประชุม (proceedings) 

 เสนอผลงานวจิยัแบบปากเปล่า  เสนอผลงานวจิยัแบบโปสเตอร์ 

ช่ือการประชุม............................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 
  (ส่งหลกัฐานการเขา้ร่วมประชุมวชิาการจ านวน 2 ชุด คือ บทคดัยอ่ (abstract) , ประกาศนียบตัร หรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัศึกษา  

             ไปน าเสนอผลงานในวนัประชุมวชิาการ และ ส าเนาบทความ (reprint) ท่ีลงเผยแพร่ในรายงานการประชุมวชิาการ (proceedings) ) 

        รับทราบ       เห็นชอบ       อนุมตั ิ

ลงนาม......................................... ลงนาม.........................................           ลงนาม......................................... 
(...................................................) (...................................................)          (...................................................) 
             นักศึกษา           อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั             ประธานหลกัสูตร 
วนัท่ี........................................... วนัท่ี...........................................           วนัท่ี........................................... 

25 พฤษภาคม 2561 
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 บฑ 40     แจ้งความประสงค์ขอเผยแพร่วทิยานิพนธ์ บน Website  ของม.มหิดล 
งานบริการการศึกษา  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 

เรียน      คณบดีบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลัยมหิดล 
  ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/ยศ……………………………………………………………………………… 

เลขประจ าตวั                        
หลกัสูตร     ภาคปกติ (ไทย)     ภาคพิเศษ        นานาชาติ          ระดบัการศึกษา    ป.โท        ป.เอก
สาขาวชิา…………………………………………….………….คณะ/สถาบนั/วทิยาลยั…………………..……… 

ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ   วทิยานิพนธ์     สารนิพนธ์
....…………..…………………………………………….……………….…… ….………………………………… 
……………………………………………………..……………….…………….………………………………… 
………………………………………….….………………………………………………………………………… 

ช่ือเร่ืองภาษาไทย       วทิยานิพนธ์    สารนิพนธ์ 
……………………………..………………………………………………………….…………………………… 
………………………………………….….………………………………………………………………..……… 
………………………………………….….…………………………………………………………………..…… 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั    คือ    ศ./รศ./ผศ./อ./ ดร.  …………………………....….……………….…… 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั  และนกัศึกษาตอ้งการใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัด าเนินการเผยแพร่วทิยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ ดงัน้ี 

*   ใหเ้ผยแพร่เฉพาะส่วน abstract ท่ี  www.grad.mahidol.ac.th  เมนู Research 
 ใหเ้ผยแพร่ abstract  และ e-thesis ท่ี  www.li.mahidol.ac.th 

*   ระงบัการเผยแพร่  abstract  และ  e-thesis ชัว่คราว จนถึงวนัท่ี.......................................... 
*  ไม่ใหเ้ผยแพร่ abstract  และ  e-thesis ตลอดไป 
* อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัเป็นผูเ้ก็บรักษารูปเล่มวทิยานิพนธ์ และ CD วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ไว้

         นกัศึกษา     ลงช่ือ…………………………………..….วนัท่ี………...…. . 

                   อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั  ลงช่ือ…………………………………..….วนัท่ี…………. . … 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรรับทราบ   การขอให้บณัฑิตวทิยาลยัด าเนินการเผยแพร่วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
และการเก็บรักษาวทิยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ 

ประธานหลกัสูตร  ลงช่ือ…………………………………..….วนัท่ี…………. . ……. 

17 กรกฎาคม  2558 
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บฑ.43    แบบฟอรมเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาวารสารเพื่อการตพีิมพ 
ผลงานวิจัยในการขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ช่ือ-สกุล  นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………...…...……………………………… 

เลขประจําตัว              D       

สาขาวิชา……………..…………………….....................คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย…………………………………… 

การติดตอกลับไปยังนกัศึกษา โทรศัพท.................................... Fax………………….e-mail……………….……… 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก  ศ./รศ./ผศ./ดร. .........................................................................................................................

วิทยานิพนธเร่ือง .......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................

การสอบวิทยานิพนธ สอบวิทยานิพนธวันที่ ......................................................................................................... 

      ผลสอบผาน            ผลสอบผานอยางมเีงื่อนไข       ยังไมไดสอบ 
บทความวจิัยที่จะสงตีพิมพเพื่อขอสําเร็จการศึกษา  (สงบทความ 1 ชุด)  เร่ือง ............................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
ขอมูลวารสารที่จะสงตีพิมพ 

ช่ือวารสาร (สงวารสารฉบับลาสุด  1  ชุด)...................................................................................................... 
ประเภทวารสาร  1)   ตีพิมพในประเทศ................................................................................................... 

 ปรากฎในฐานขอมูล............................................................................................... 
 ไมปรากฎในฐานขอมูลสากล 

2)  เปนวารสารทีม่ีระบบประเมนิบทความโดยมีหลักฐานตอไปนี้
     (สงหลักฐานประกอบดวย)............................................................................................. 
3)  เปนวารสารตามเกณฑคุณภาพของ สกอ.
4)  เปนวารสารที่ สกว. ใชประกอบการพิจารณาใหทุนโครงการ

ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
5)  อ่ืน ๆ (โปรดระบุรายละเอยีดพรอมแสดงหลักฐาน)...............................................
     ........................................................................................................................................ 

นักศึกษา  ลงชื่อ..................................................................................................วันที่................................................... 

อาจารยที่ปรึกษา  ลงชื่อ......................................................................................วันที่................................................... 

ประ ธานหลักสูตร  ลงช่ือ...................................................................................วันที่................................................... 

16 พฤษภาคม 2549 
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การจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ   

เม่ือนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ ปรากฎผลสอบ “ผาน” 

ข้ันตอนดําเนินการ     

1. นักศึกษาตองสงรูปเลมวิทยานิพนธใหบัณฑิตวิทยาลัย พรอม CD วิทยานิพนธ ภายใน 21 วัน

(นับรวมวันหยุดราชการ) นับจากวันท่ีสอบวิทยานิพนธ ปรากฎผล “ผาน”

2. หากเกินกําหนดถือเปนการสงวิทยานิพนธลาชา  ตองชําระคาปรับ วันละ 200.00 บาท ระยะเวลา

สงวิทยานิพนธลาชา ตองไมเกิน 90 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ)  หากเกินกําหนด 90 วัน จะยกเลิก

ผลการสอบวิทยานิพนธ  หากนักศึกษายังคงตองการรับปริญญานั้นอีกตองขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ

ใหม และเริ่มข้ันตอนการทําวิทยานิพนธใหมท้ังหมด

3. นักศึกษาควรจัดพิมพตนฉบับวิทยานิพนธในสวนหนาปก  (หนาเสนอวิทยานิพนธ/หนาอนุมัติ

วิทยานิพนธ / และหนาบทคัดยอ สงใหเจาหนาท่ีงานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบ

ความถูกตองของรูปแบบการจัดพิมพกอนวันสอบวิทยานิพนธ

4. นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ ปรากฎผล “ผาน” แลวตอง  ตองนําตนฉบับวิทยานิพนธ (hard copy

และ file ขอมูลวิทยานิพนธ) ใหเจาหนาท่ีบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบรูปแบบการ

จัดพิมพ (ใชเวลาประมาณ 2 วันทําการ)

5. สําหรับบทคัดยอวิทยานิพนธฉบับภาษาอังกฤษ ท่ีตองการเสนอใหอาจารยชาวตางประเทศ ของ

หนวยภาษาตางประเทศตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา  ตองจัดพิมพดวยระยะหางบรรทัด

2 บรรทัด และนําไปเสนอท่ีหนวยภาษาตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2  ดวยตนเอง

6. นักศึกษาตองเสนอบทคัดยอฉบับท่ีอาจารยชาวตางประเทศแกไช และตองนําบทคัดยอฉบับท่ีแกไข

เรียบรอยแลวแนบพรอมกับหนาเสนอวิทยานิพนธ และหนาอนุมัติวิทยานิพนธ เสนอใหคณบดี

บัณ ฑิตวิทยาลัยลงนาม (คณบดี บัณ ฑิตวิทยาลัย จะลงนามเปนทานสุดทายหลังจากท่ี

คณะกรรมการทานอ่ืนๆ ประธานหลักสูตร และคณบดีตนสังกัดลงนามเรียบรอยแลว)

7. การเสนอหนาวิทยานิพนธ และหนาอนุมัติวิทยานิพนธ ใหคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ลงนาม

นักศึกษาตองนําหนาเสนอวิทยานิพนธ  และหนาอนุมัติวิทยานิพนธ พรอมกับแนบบทคัดยอท่ีแกไขท่ี

ผานการตรวจสอบความถูกตองจากบัณฑิตวิทยาลัย แลว  โดยสงผานหลักสูตรฯ เพ่ือเสนอเขาแฟม

คณบดีลงนาม

*** หามนักศึกษาเสนอเอกสารดวยตนเอง โดยไมผานหลักสูตรฯ เด็ดขาด
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เอกสารหลังสอบวิทยานิพนธ  

เม่ือนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ ผลสอบ “ผาน” ตองดําเนินการสงบัณฑิตวิทยาลัย  ดังนี้   

1. สงรูปเลมวิทยานิพนธ (ฉบับจริง 1 เลม และฉบับสําเนา 1 เลม)  จํานวน 2 เลม

2. CD วิทยานิพนธ (word file และ PDF file)

3. แบบฟอรม บฑ 40  แจงความประสงคการเผยแพรวิทยานิพนธ  โดยระบุในครั้งแรก

“ระงับการเผยแพร abstract และ e-thesis ช่ัวคราวจนกวาจะไดรับการตีพิมพ”

เม่ือนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ ผลสอบ “ผาน” ตองดําเนินการสงหลักสูตรปริญญาเอก  ดังนี้   

1. สงรูปเลมวิทยานิพนธ (ฉบับสําเนา)  จํานวน 2 เลม 

2. CD วิทยานิพนธ (word file และ PDF file)    จํานวน 1  แผน

3. บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ           จํานวน  อยางละ 3 ชุด 

(นักศึกษาตอง Print จากคอมพิวเตอร  ****หามถายเอกสาร***)

4. CD เครื่องมือวิจัย (word file และ PDF file)  จํานวน 1  แผน

5. จัดทํารูปเลมวิทยานิพนธเครื่องมือวิจัย          จํานวน 1 เลม 

6. กรอกใบประเมินผลของหลักสูตรฯ

7. กรอกประวัติและติดรูปใหเรียบรอยและสงหลักสูตรฯ
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายช่ือ  ที่อยู  นักศึกษาปริญญาเอก 

สําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรปริญญาเอก (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 
รหัส 

ประจําตัว 
ช่ือ – สกุล ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอ 

ไดในปจจุบัน 

ว.ด.ป. 

สอบวิทยานิพนธ 
ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ กรรมการควบคุม 

สอบวิทยานิพนธ 

ชื่อแบบสอบถาม 

ชื่อเคร่ืองมือ 

ลงชื่อ 

วันท่ี 

รูปถ่าย 
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ตวัอย่างการพมิพ์หน้าปกเคร่ืองมือวจิยั 

 รหัสประจําตัว    ........................   NSNS/D 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

วทิยานิพนธ์เร่ือง 
แบบจําลองเชิงสาเหตุความเครียดในบทบาทของภรรยาผู้ป่วยเร้ือรังในฐานะผู้ดูแล 

โดย 

.....................ช่ือนักศึกษา............... 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎบีัณฑิต 
สาขาพยาบาลศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวทิยาลยัมหิดล 

วนัทีส่อบวิทยานิพนธ์   วนัที ่ ............ เดือน ...................พ.ศ. .......................... 

สงวนลขิสิทธ์ิ 
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