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คำนำ 

งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) สำนักงานการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน ประสานงานกับนักศึกษา อาจารย์ และบัณฑิตวิทยา รวมทั้งหน่วยงานภายในคณะ

พยาบาลศาสตร์ และภายนอก เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา 

เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

และเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้ันตอนในการทำวิทยานิพนธ์ งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) 

จึงได้จัดทำคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้ทราบข้ันตอนการดำเนินงานต่างๆ รวมทั้ง

เอกสารที่จะต้องดำเนินการในแต่ละข้ันตอน โดยผู้จัดทำคาดหวังว่า คู่มือการทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้ จะช่วยให้

นักศึกษาดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะ

ส่งผลให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรฯ กำหนดไว้

ผู้จัดทำ 
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การสอบวิทยานิพนธ์ 14 
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การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ ์

ในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตน้ัน จะมีแผนการศึกษา ดังนี้
ระยะเวลา แผน ก แบบ ก2 

เดือนสิงหาคม – ธันวาคม ชั้นปี ที ่1 ภาคการศึกษาต้น เรียนหมวดวิชาแกนและวิชา
บังคับ จำนวน 11 หน่วยกิต 

เดือนมกราคม – พฤษภาคม ชั้นปี ที ่1 ภาคการศึกษาปลาย เรียนหมวดวิชาแกนและ
วิชาบังคับ จํานวน 10 หน่วยกิต 

เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เรียนหมวดวชิาเลือก 
จำนวน 3 หน่วยกิต 

เดือนสิงหาคม – ธันวาคม ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ลงทะเบยีนวิทยานิพนธ์ 
จำนวน 6 หน่วยกิต 

เดือนมกราคม – พฤษภาคม ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  
จำนวน 6 หน่วยกิต 

รวมระยะเวลาการศึกษา 2  ปี 36 หน่วยกิต  

ดังนั้น ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ช้ันปีที่ 1 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาเลือก ซึ่งจะมกีระบวนการในการจัดการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาได้มาซึง่หัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์ และเข้าสู่เสนอหัวข้ออย่างเป็นทางการ โดยมีวิธีการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มเอกสาร พย.ม.1 ไดจ้าก www.ns.mahidol.ac.th  จากนั้น
เลือกหลักสูตรปริญญาโท และเลือก เอกสารดาวน์โหลด เพือ่ดำเนินการขอเสนอพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยมี
สังเขปหัวข้อ ดังนี้

1.1 หัวข้อวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
1.2 ที่มาหรือความสำคัญของปัญหา
1.3 แนวทางการศึกษาวิจัย
1.4 เครื่องมอืและการวิเคราะห์ข้อมลู
1.5 แผนงานการทำวิทยานิพนธ์หรอืสารนิพนธ์
1.6 เอกสารอ้างองิ 

2. ส่งเอกสาร พย.ม.1 ทีจ่ัดทำเรียบร้อยแล้วแก่เจ้าหน้าทีห่ลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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3. รอการพจิารณาผล 14 วัน
4. เจ้าหน้าทีจ่ะแจ้งใหม้ารบัผลการพิจารณาหัวข้อเป็นเอกสาร พย.ม.2 เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการข้ันตอน

ต่อไป ซึ่งผลการพิจารณาจะมี ดังนี้
 ผ่าน นักศึกษาดำเนินการเสนอ บฑ.44 แต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรกึษาโครงร่างวิทยานิพนธ์

ทางระบบออนไลน์ได้ท่ี www.grad.mahidol.ac.th และเสนอขอใช้ภาษาไทยในการเขียนวิทยานิพนธ์ ได้ทันที 
 ไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องเริม่กระบวนการขอเสนอพจิารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด
 ผ่านแบบมีเงื่อนไข นักศึกษาจะต้องปรับแก้ไขเอกสาร พย.ม.1 ตามข้อเสนอแนะ โดยปรึกษา

กับอาจารย์ทีป่รกึษา ซึ่งจะตอ้งเสนอหัวข้อใหมห่รือไม่นั้น อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร 

เข้าถึงได้จาก 

https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/mns/mns_about.html 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/mns/mns_about.html
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ผังขั้นตอนดำเนนิการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ผู้รับผิดชอบ การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ ์ ผู้เกี่ยวข้อง / เอกสาร 

นักศึกษา เอกสาร พย.ม.1 

เอกสาร พย.ม.2 

บฑ.44 ออนไลน ์

นักศกึษากรอก แบบฟอรม์ พย.ม.1 เสนอ

หัวขอ้การท าวทิยานพินธ ์หรอื พย.ม.1/ข 

แบบฟอรม์เสนอหัวขอ้การท าสารนพินธ ์

พรอ้มแนบกับหัวขอ้วทิยานพินธ/์สารนพินธ์

แลว้สง่ทีห่ลักสตูรฯ

นักศกึษา 

ด าเนนิการเสนอ 

บฑ.44 แต่งตัง้

อาจารยท์ีป่รกึษา

โครงร่าง

วทิยานพินธ/์สาร

นพินธ์ และ

ดาเนนิการขอใช ้

ภาษาไทยในการ

เขยีนวทิยานพินธ/์

สารนพินธ์

รอผลการพจิารณา 14 วันท า

การ

ผ่าน ผ่าน

อย่างมี

เงือ่นไข

ไม่ผ่าน 

หลักสตูรฯ จะแจง้นักศกึษาให ้

มารับ พย.ม.2 ผลการ

พจิารณาหัวขอ้วทิยานพินธ/์

สารนพินธ์

เสนอหัวขอ้

ใหม่

นักศกึษา 

ด าเนนิการปรับ 

แกไ้ขเอกสาร พย.

ม.1 หรอื พย.ม.1/

ข ตาม

ขอ้เสนอแนะ และ

เสนอพจิารณาอกี

ครัง้

นักศกึษากรอก แบบฟอรม์ พย.ม.1 เสนอ

หัวขอ้การท าวทิยานพินธ ์หรอื พย.ม.1/ข 

แบบฟอรม์เสนอหัวขอ้การท าสารนพินธ ์

พรอ้มแนบกับหัวขอ้วทิยานพินธ/์สารนพินธ์

แลว้สง่ทีห่ลักสตูรฯรอผลการพจิารณา 14 วันท า

การ

หลักสตูรฯ จะแจง้นักศกึษาให ้

มารับ พย.ม.2 ผลการ

พจิารณาหัวขอ้วทิยานพินธ/์

สารนพินธ์

นักศกึษากรอก แบบฟอรม์ พย.ม.1 เสนอ

หัวขอ้การท าวทิยานพินธ ์หรอื พย.ม.1/ข 

แบบฟอรม์เสนอหัวขอ้การท าสารนพินธ ์

พรอ้มแนบกับหัวขอ้วทิยานพินธ/์สารนพินธ์

แลว้สง่ทีห่ลักสตูรฯรอผลการพจิารณา 14 วันท า

การ

ผ่าน

หลักสตูรฯ จะแจง้นักศกึษาให ้

มารับ พย.ม.2 ผลการ

พจิารณาหัวขอ้วทิยานพินธ/์

สารนพินธ์

นักศกึษากรอก แบบฟอรม์ พย.ม.1 เสนอ

หัวขอ้การท าวทิยานพินธ ์หรอื พย.ม.1/ข 

แบบฟอรม์เสนอหัวขอ้การท าสารนพินธ ์

พรอ้มแนบกับหัวขอ้วทิยานพินธ/์สารนพินธ์

แลว้สง่ทีห่ลักสตูรฯรอผลการพจิารณา 14 วันท า

การ

ผ่าน

อย่างมี

เงือ่นไข

ผ่าน

หลักสตูรฯ จะแจง้นักศกึษาให ้

มารับ พย.ม.2 ผลการ

พจิารณาหัวขอ้วทิยานพินธ/์

สารนพินธ์

นักศกึษากรอก แบบฟอรม์ พย.ม.1 เสนอ

หัวขอ้การท าวทิยานพินธ ์หรอื พย.ม.1/ข 

แบบฟอรม์เสนอหัวขอ้การท าสารนพินธ ์

พรอ้มแนบกับหัวขอ้วทิยานพินธ/์สารนพินธ์

แลว้สง่ทีห่ลักสตูรฯรอผลการพจิารณา 14 วันท า

การ

ไม่ผ่าน ผ่าน

อย่างมี

เงือ่นไข

ผ่าน

หลักสตูรฯ จะแจง้นักศกึษาให ้

มารับ พย.ม.2 ผลการ

พจิารณาหัวขอ้วทิยานพินธ/์

สารนพินธ์

นักศกึษากรอก แบบฟอรม์ พย.ม.1 เสนอ

หัวขอ้การท าวทิยานพินธ ์หรอื พย.ม.1/ข 

แบบฟอรม์เสนอหัวขอ้การท าสารนพินธ ์

พรอ้มแนบกับหัวขอ้วทิยานพินธ/์สารนพินธ์

แลว้สง่ทีห่ลักสตูรฯรอผลการพจิารณา 14 วันท า

การ

เสนอหัวขอ้

ใหม่

ไม่ผ่าน ผ่าน

อย่างมี

เงือ่นไข

ผ่าน

หลักสตูรฯ จะแจง้นักศกึษาให ้

มารับ พย.ม.2 ผลการ

พจิารณาหัวขอ้วทิยานพินธ/์

สารนพินธ์

นักศกึษากรอก แบบฟอรม์ พย.ม.1 เสนอ

หัวขอ้การท าวทิยานพินธ ์หรอื พย.ม.1/ข 

แบบฟอรม์เสนอหัวขอ้การท าสารนพินธ ์

พรอ้มแนบกับหัวขอ้วทิยานพินธ/์สารนพินธ์

แลว้สง่ทีห่ลักสตูรฯรอผลการพจิารณา 14 วันท า

การ

นักศึกษา ดำเนินการเสนอ 

บฑ.44 แต่งตั้งอาจารยท์ี่

ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์/

สารนิพนธ์ และดำเนินการขอ

ใช้ภาษาไทยในการเขียน

วิทยานิพนธ/์สารนิพนธ ์

นักศึกษา ดำเนินการปรับ 

แก้ไขเอกสาร พย.ม.1 หรือ 

พย.ม.1/ข ตามข้อเสนอแนะ 

และเสนอพิจารณาอีกครั้ง 

เสนอหัวข้อใหม่ 

ไม่ผ่าน ผ่านอย่างมี

เงื่อนไข 
ผ่าน 

หลักสูตรฯ จะแจ้งนักศึกษาให้มารับ พย.ม.2 

ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

นักศึกษาทำ พย.ม.1 เสนอหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์ 

รอผลการพิจารณา 14 วันทำการ 

หลักสูตรฯ จะแจ้งนักศึกษาให้มารับ พย.ม.2 

ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

รอผลการพิจารณา 14 วันทำการ 

ผ่าน 

หลักสูตรฯ จะแจ้งนักศึกษาให้มารับ พย.ม.2 

ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

รอผลการพิจารณา 14 วันทำการ 

ผ่านอย่างมี

เงื่อนไข 
ผ่าน 

หลักสูตรฯ จะแจ้งนักศึกษาให้มารับ พย.ม.2 

ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

รอผลการพิจารณา 14 วันทำการ 

ไม่ผ่าน ผ่านอย่างมี

เงื่อนไข 
ผ่าน 

หลักสูตรฯ จะแจ้งนักศึกษาให้มารับ พย.ม.2 

ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

รอผลการพิจารณา 14 วันทำการ 

เสนอหัวข้อใหม่ 

ไม่ผ่าน ผ่านอย่างมี

เงื่อนไข 
ผ่าน 

หลักสูตรฯ จะแจ้งนักศึกษาให้มารับ พย.ม.2 

ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

รอผลการพิจารณา 14 วันทำการ 

นักศึกษา ดำเนินการปรับ 

แก้ไขเอกสาร พย.ม.1 หรือ 

พย.ม.1/ข ตามข้อเสนอแนะ 

และเสนอพิจารณาอีกครั้ง 

เสนอหัวข้อใหม่ 

ไม่ผา่น ผ่านอย่างมี

เงื่อนไข 
ผ่าน 

หลักสูตรฯ จะแจ้งนักศึกษาให้มารับ พย.ม.2 

ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

รอผลการพิจารณา 14 วันทำการ 

นักศึกษา ดำเนินการเสนอ 
บฑ.44 แต่งตั้งอาจารย์ท่ี

ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ทางระบบออนไลน์ท่ี 

www.grad.mahidol.ac.th 
และดำเนินการขอใช้
ภาษาไทยในการเขียน

วิทยานิพนธ์ สามารถดาวน์
โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี 

www.ns.mahidol.ac.th  

นักศึกษา ดำเนินการปรับ 
แก้ไขเอกสาร พย.ม.1 

ตามข้อเสนอแนะ  
และ/หรือ 

 –เสนอพิจารณาอีกคร้ัง  
-ปรับแก้แล้ว ขอใช้

ภาษาไทยฯ ได้เลย 

เสนอหัวข้อใหม่ 
 

ไม่ผ่าน ผ่านอย่างมี
เงื่อนไข 

ผ่าน 

หลักสูตรฯ จะแจ้งนักศึกษาให้มารับ พย.ม.2 
ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์  

รอผลการพิจารณา 14 วันทำการ 

http://www.ns.mahidol.ac.th/
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การขอเขียนวิทยานิพนธ์ด้วยภาษาไทย 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 กำหนดให้นักศึกษาจัดทำ
โครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นกรณีที่ วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์บางเรื่องที่
จำเป็นต้องใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศอื่นในการเขียน ให้คณะกรรมการพิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียน
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ

ดังนั้น หากนักศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยจะต้องดำเนินการ ดังนี้
1. นักศึกษาขอแบบฟอร์มเอกสาร พย.ม.8 เพื่อดำเนินการขอใช้ภาษาไทยในการเขียนวิทยานิพนธ์ และ

ยื่นเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ภาษาไทยในการเขียนวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 
1.1 เอกสาร พย.ม.8  
1.2 เอกสาร พย.ม.1 ที่ดำเนินการปรับแก้หลังการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
1.3 สำเนา เอกสาร พย.ม.2 ที่มีผลการพิจารณาเป็น ผ่าน 

2. หลังจากยื่นเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษาจะดำเนินการประทับตราวันที่นักศึกษาส่ง
เอกสาร และนับจากวันที่ประทับตรา จำนวน 45 วัน (รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) นักศึกษาจึงจะสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ได้  

เข้าถึงได้จาก 

https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/mns/mns_about.html 

https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/mns/mns_about.html
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1

ผังขั้นตอนการขอใช้ภาษาไทยในการเขยีนวิทยานิพนธ์  

ผู้รับผิดชอบ การขอใช้ภาษาไทยในการเขียนวิทยานิพนธ ์ เอกสาร 

นักศึกษา เอกสาร พย.ม.8 
พย.ม.1  

สำเนา พย.ม.2 

นักศกึษากรอก แบบฟอรม์ พย.ม.8 เสนอขอ

อนุมัตใิชภ้าษาไทย 

ในการเขยีนวทิยานพินธ/์สารนพินธ ์แลว้แนบ 

พย.ม. 1 หรอื พย.ม.1/ข หัวขอ้วทิยานพินธ/์

สารนพินธ์ + สาเนา พย.ม.2 ผลการพจิารณา

หัวขอ้วทิยานพินธ/์สารนพินธื ทีเ่ป็นผ่านแลว้

สง่ทีห่ลักสตูรฯ จานวน 3 ชดุ
หลังจากนักศึกษาส่ง พย.ม.8 แล้ว 

ให้นับไป 45 วัน (รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) 

ถึงจะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ 

ดำเนินการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษากรอก แบบฟอร์ม พย.ม.8 เสนอขออนุมัติใช้ภาษาไทย 
ในการเขียนวิทยานิพนธ์ แล้วแนบ พย.ม. 1 หัวข้อวิทยานิพนธ์ + สำเนา 

พย.ม.2 ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่เป็นผ่านแล้ว 
ส่งที่หลักสูตรฯ จำนวน 4 ชุด 
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การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

เมื่อนักศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และได้รับการพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการทำ 
บฑ.44 เพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในระบบออนไลน์ที่  www.grad.mahidol.ac.th         
ในระบบแบบฟอร์มออนไลน์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (e – Form: Thesis and Thematic Paper) ทันที มิฉะนั้น 
จะไม่สามารถขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้  

หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีดังนี้ 
1. รับผิดชอบและควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  ให้สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์

ที่สอบผ่านจากการสอบโครงร่างฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัยมีคำสั่งสอบ
2. เสนอช่ือผู้ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
3. ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย

รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
4. ให้คำแนะนำ/เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ และการใช้ภาษา
5. ติดตามการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานและรับผิดชอบประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์

(บฑ.42) ทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
6. ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
7. ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

เข้าถึงได้จาก
http://www.grad.mahidol.ac.th/prof/student/MainPage.php?lang=th&module=Main.php 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
http://www.grad.mahidol.ac.th/prof/student/MainPage.php?lang=th&module=Main.php
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การขอยืมเคร่ืองมือวิจัย 

การขอยืมเครื่องมือวิจัย จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
1. การขอยืมเครื่องมือวิจัยบุคคลภายในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ศิษย์ก่าที่สำเร็จ

การศึกษาหลักสูตรปริญญาโท – เอก คณะพยาบาลศาสตร์ 
2. การขอยืมเครื่องมือวิจัยบุคคลภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนดำเนินการขอยืมเครื่องมือวิจัยของศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท – เอก คณะพยาบาลศาสตร์ 
1. ติดต่อสำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อขอดูตัวอย่างเครื่องมือวิจัย
2. กรอกข้อมูล พย.ม.014 พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมในอัตรา 100 บาท/ชุด (หากเป็นบุคคลภายนอก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเสียค่าธรรมเนียมในอัตรา 200 บาท/ชุด)
3. เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ จะดำเนินการสำเนาเอกสารเครื่องมือวิจัยให้ โดยใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมจะ

สามารถมารับได้ภายหลัง (ประมาณ 3 วันทำการ)

ขั้นตอนดำเนินการขอยืมเครื่องมือวิจัยของบุคคลภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. ติดต่อสำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อขอดูตัวอย่าง หนังสือขออนุมัติยืมเครื่องมือวิจัยของ

บุคคลภายนอก หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.ns.mahidol.ac.th (เลือก หลักสูตรปริญญาโท เลือก 
เอกสารดาวน์โหลด หมวดการขอยืมเครื่องมือวิจัย) โดยกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน (ช่ือเจ้าของเครื่องมือวิจัย 
ช่ือเครื่องมือวิจัย ช่ือวิทยานิพนธ์ หน่วยงานเจ้าของลิขสิทธ์ิเครื่องมือวิจัยน้ัน) 

2. นำส่งแบบฟอร์มแก่เจ้าหน้าที่หลักสูตร เพื่อจัดพิมพ์เสนอคณบดีลงนาม ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ
3. ติดต่อขอรับหนังสือขออนุมัติยืมเครื่องมือวิจัยเพื่อนำส่งด้วยตนเอง หลังนำส่งประมาณ 10 – 15 วัน

ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ เพื่อมารับหนังสอืตอบอนุมัติให้ยืมเครือ่งมอืวิจัย จากนั้นจึงจะสามารถนำเครื่องมอื
วิจัยน้ันไปใช้ได้ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

เข้าถึงได้จาก 

https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/mns/mns_about.html 

https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/mns/mns_about.html
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การขอตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

ในข้ันตอนการทำวิทยานิพนธ์ จะมีเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ) เพื่อใช้สำหรับเก็บ
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยนำมาประมวลผล วิเคราะห์ผลการศึกษาในเรื่องนั้น โดยก่อนการสอบ     
โครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 – 5 คน ตรวจสอบเครื่องมือที่จะใช้ก่อน ซึ่งมี
ข้ันตอนดังนี้ 

1. นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม บฑ.30 ให้เรียบร้อย (ไม่ต้องแนบเครื่องมือวิจัย) และให้อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงร่างวิทยานิพนธ์ลงนาม

2. ส่งแบบฟอร์มที่สำหนักงานหลกัสตูรบณัฑิตศึกษา ซึ่งเจ้าหน้าที่หลกัสตูรฯ จะเสนอประธานลงนาม และ
ส่งเอกสารไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะใช้เวลา 7 – 10 วันทำการ นักศึกษาจึงสามารถไปรับเอกสารได้ที่บัณพิต
วิทยาลัย 

3. นักศึกษานำหนังสือที่ได้จากบัณฑิตวิทยาลัย แนบเครื่องมือวิจัยที่ต้องการให้ตรวจสอบ นำส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

เข้าถึงได้จาก 

https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/mns/mns_about.html 

https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/mns/mns_about.html
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การขอสถิติ/ขอแฟ้มประวัติผู้ป่วย และหนังสือราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำวิทยานิพนธ์  

กระบวนการทำวิทยานิพนธ์นั้น นักศึกษาอาจจะต้องขอข้อมูลต่างๆ เช่น การขอสถิติ/ขอแฟ้มประวัติ
ผู้ป่วย รวมถึงในการเก็บข้อมูลวิจัยนั้น อาจจะต้องขอให้แพทย์ผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่ขอเก็บข้อมูลเพื่อเป็นที่
ปรึกษาในการวิจัย ซึ่งหนังสือราชการต่างๆ เหล่าน้ี นักศึกษาสามารถมาติดต่อได้ที่สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ซึ่งหนังสือราชการต่างๆ ที่นักศึกษาจะส่งให้หน่วยงานภายนอกนั้น นักศึกษาจะต้องดำเนินการผ่านสำนักงาน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเท่านั้น  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ก่อนที่นักศึกษาจะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้นั้น นักศึกษาต้องดำเนินการลงทะเบียนรายวิชา
วิทยานิพนธ์ให้เรียบร้อยก่อน และจะต้องสอบโครงร่างฯ ภายใน 2 ภาคการศึกษา รวมทั้งเมื่อมีการลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์แล้ว จะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างฯ ประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา    
ทุกภาค จนกว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา ในแบบฟอร์ม บฑ.42 โดยต้องดำเนินการทางระบบออนไลน์ที่  
www.grad.mahidol.ac.th ในระบบแบบฟอร์มออนไลน์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (e – Form: Thesis and 
Thematic Paper) ซึ่งนักศึกษาจะต้องแนบตารางแผนการดำเนินงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ประกอบด้วยทุกครั้ง

เมื่อนักศึกษาพร้อมที่จะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว จะต้องดำเนินการดังนี้ 
1. นักศึกษาติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อจัดหาวันสอบ และ

คณะกรรมการสอบ ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นประธานในการสอบ
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อขอห้องสอบ

กรอก บฑ.39 ทางระบบออนไลน์ ที่ www.grad.mahidol.ac.th ในระบบแบบฟอร์มออนไลน์
 วิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์  (e – Form: Thesis and Thematic Paper) 

3. เมื่อกรอกข้อมูลในระบบเรียบร้อย ระบบจะส่งต่อไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติ จากนั้น จะส่งไปที่ประธานหลักสูตร เพื่อรับทราบข้อมูลและอนุมัติทาง
ระบบออนไลน์อีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้น

4. นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารขอจดัชุดน้ำชา ขอที่จอดรถ (สำหรับกรรมการสอบที่มาจากภายนอก) ส่งที่
หน่วยอาคาร ช้ัน 2 คณะพยาบาลศาสตร์

5. บัณฑิตวิทยาลัย จะดำเนินการส่งคำสั่งสอบโครงร่างให้กรรมการสอบทางอีเมล ในส่วนของกรรมการ
สอบที่เป็นอาจารย์ภายนอกจะส่งเปน็เอกสารมาที่สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
มารับเอกสารเพื่อนำส่งเอง

6. นักศึกษาจะต้องนำเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้กรรมการสอบทุกคน อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสอบ

http://www.grad.mahidol.ac.th/
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7. ในวันสอบ เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ จะนำเอกสารต่างๆ ไปให้ ขอให้นักศึกษารวบรวมส่งคืนหลักสูตรฯ
ภายใน 3 วันทำการหลังสอบ และสำเนาเอกสารผลสอบรวมทัง้ข้อเสนอแนะของกรรมการสอบเพื่อใช้
ในการปรับแก้ไข และแนบเล่มวิทยานิพนธ์เมื่อนักศึกษาจะสอบป้องกัน (เพื่อให้คณะกรรมการทราบ
ว่านักศึกษาได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการหรือไม่)

8. หลังจากบัณฑิตวิทยาลัยได้รับผลสอบ “ผ่าน” ของนักศึกษาแล้ว จะดำเนินการเปิดระบบ บฑ. 1 ทาง
ระบบออนไลน์ที่ www.grad.mahidol.ac.th ในระบบแบบฟอร์มออนไลน์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
(e – Form: Thesis and Thematic Paper) ให้ นั ก ศึ กษ า เข้ า ไป ก รอ ก ข้ อมู ล ก ารแ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหัวข้อวิทยานิพนธ์

9. ขั้นตอนสุดท้าย นักศึกษาจะได้รับ คําสั่งอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ นับจากวันที่ออกคําสั่งไป 90  วัน (รวมเสาร-์อาทิตย์) 
นักศึกษาจึงจะมีสิทธิ์สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

เข้าถึงได้จาก
http://www.grad.mahidol.ac.th/prof/student/MainPage.php?lang=th&module=Main.php 

http://www.grad.mahidol.ac.th/prof/student/MainPage.php?lang=th&module=Main.php
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การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 

หลังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และมีผลการสอบเป็น “ผ่าน” เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องดำเนินการ
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนการเก็บข้อมูลวิจัย  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องมาติดต่อขอทำหนังสือนำส่ง
โครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน และ/หรือ หนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณารับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคน ไม่ว่านักศึกษาจะขอรับรองจากแห่งใดก็ตาม ทั้งนี้ การติดต่อทำหนังสือนำส่งนักศึกษาต้อง
ติดต่อล่วงหน้าซึ่งจะได้รับหนังสือประมาณ 5 วันทำการหลังมาติดต่อ 

สำหรับสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
หากนักศึกษาต้องการนำส่งโครงการวิจัย สามารถดูกําหนดการพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา 
และหน้าสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน หรือในเว็บไซต์ ซึ่งจะมีกำหนดการตลอดทั้งปี 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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การขอเก็บข้อมูลวิจยั 

หลังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และมีผลการสอบเป็น “ผ่าน” เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้อง         
ดําเนินการเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อมาวิเคราะห์ผลงานวิจัย ซึ่งจะต้องให้บัณฑิตวิทยาลัยทําหนังสือขออนุมัติให้นักศึกษา 
เข้าไปเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม บฑ.28 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบ
แบบสอบถามที่จะใช้ในการเก็บขอมูล ส่งสํานักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

2. หลังส่งเอกสารประมาณ 10 วันทําการขอให้นักศึกษาไปรับหนังสือขออนุมัติเก็บข้อมูลวิจัยได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาที่นักศึกษาระบุไว้   พร้อมทั้งดําเนินการนําส่งแหล่งเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

เข้าถึงได้จาก 

https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/mns/mns_about.html 

https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/mns/mns_about.html
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การสอบวิทยานิพนธ ์ 

เมื่อนักศึกษาพร้อมทีจ่ะสอบวิทยานิพนธ์แล้วจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 

1. นักศึกษาติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เพื่อจัดหาวัน เวลาสอบ  

คณะกรรมการสอบ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากนั้น แจงสำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
เพื่อขอห้องสอบ ที่จอดรถสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

2. กรอก บฑ. 2 ทางระบบออนไลน์ที่  www.grad.mahidol.ac.th ในระบบแบบฟอร์มออนไลน์
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (e – Form: Thesis and Thematic Paper)

3. เมื่อกรอกข้อมูลในระบบเรยีบรอ้ย ระบบจะส่งต่อไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบข้อมูล
และอนุมัติ จากนั้น จะส่งไปที่ประธานหลักสูตร เพื่อรับทราบข้อมูลและอนุมัติทางระบบออนไลน์อีก
ครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้น

4. นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารขอจัดชุดน้ำชา และขอที่จอดรถ (สำหรับกรรมการสอบที่มาจากภายนอก)
ส่งที่หน่วยอาคาร ช้ัน 2 คณะพยาบาลศาสตร์

5. บัณฑิตวิทยาลัย จะดำเนินการส่งคำสั่งสอบวิทยานิพนธ์ให้กรรมการสอบทางอีเมล ในส่วนของ
กรรมการสอบที่ เป็นอาจารย์ภายนอกจะส่งเป็นเอกสารมาที่สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ซึ่งนักศึกษาจะต้องมารับเอกสารเพื่อนำส่งเอง

6. นักศึกษาจะต้องนำเล่มวิทยานิพนธ์ให้กรรมการสอบทุกคน อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสอบ
7. ในวันสอบ เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ จะนำเอกสารต่างๆ ไปให้ ขอให้นักศึกษารวบรวมส่งคืนหลักสูตรฯ

ภายใน 3 วันทำการหลังสอบ และสำเนาเอกสารผลสอบเพื่อนำไปเป็นหลักฐานการตรวจบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งดำเนินการตามข้ันตอนต่างๆ หลังสอบจบโดยดู
รายละเอียดจากเอกสารที่เจ้าหน้าที่ นำไปให้ในวันสอบ

8. หลังสอบวิทยานิพนธ์ หากมีผลสอบเป็น “ผ่าน” นักศึกษาจะต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ ภายใน 21 วัน
(รวมเสาร์-อาทิตย์) นับจากวันที่สอบผ่าน ที่งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

เข้าถึงได้จาก
http://www.grad.mahidol.ac.th/prof/student/MainPage.php?lang=th&module=Main.php 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
http://www.grad.mahidol.ac.th/prof/student/MainPage.php?lang=th&module=Main.php
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