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ค�ำน�ำ

	 คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล่มนี้	ได้รวบรวมข้อบังคับ	ระเบียบ	 

ประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับ 

บัณฑิตศึกษา	 เพ่ือให้นักศึกษาที่จะเข้าศึกษา	 ในแต่ละปีการศึกษา	 ได้เตรียม 

ความพร้อม	สามารถปฏบิตัติามกฏ	ระเบยีบ	ข้อบังคบั	ประกาศและแนวปฏบิตัิ 
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เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญ 

เกี่ยวกับเร่ืองนี้	 จึงได้จัดท�าหนังสือคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 ในการ 

ให้ค�าแนะน�านักศึกษา	 ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการศึกษา	 อ้างอิงของ 

ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจทั่วไป	โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น	5	ส่วน	ประกอบด้วย

	 1.	 ข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์

	 2.	 ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ

	 3.	 โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน

	 4.	 การให้บริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

	 5.	 แบบฟอร์มค�าร้องระดับบัณฑิตศึกษา
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	 นอกจากนี้ 	 ข ้อบังคับ	 ระเบียบ	 ประกาศ	 ที่งานบัณฑิตศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดท�าข้ึนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติส�าหรับการจัดการศึกษา 

ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์	ในแต่ละปีการศึกษา	รูปแบบ 

รูปเล่มโดยเอกสารเหล่านั้น	 ได้น�าบรรจุใว้ในรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซด์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 ส�าหรบัคูมื่อนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาเล่มนี	้ส�าเรจ็ลลุ่วงได้ด้วยความ 

ร่วมมือของคณะท�างานจัดท�าคู ่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน 

ได้รวบรวมประกาศต่าง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับคณะและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจึงขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้ด้วย

งานบัณฑิตศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น
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รำยนำมอำจำรย์ที่ปรึกษำ

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(วศ.ม.)
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ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(วศ.ด.)

	 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	(วศ.ด.)

	 	 รศ.ดร.กฤษณะพงศ์		พันธ์ศรี	 ชั้นปีที่	1	 ภาคปกติ/สมทบ	 (DECP1N/Q)

	 	 รศ.ดร.กฤษณะพงศ์		พันธ์ศรี	 ชั้นปีที่	2	 ภาคปกติ/สมทบ	 (DECP2N/Q)

	 	 รศ.ดร.กฤษณะพงศ์		พันธ์ศรี	 ชั้นปีที่	3	 ภาคปกติ/สมทบ	 (DECP3N/Q)



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
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ประวัติคณะวิศวกรรมศำสตร์

	 ก่อนจะมาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน	 วิทยาลัยเทคนิค 

ขอนแก่น	 หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ	 วิทยาลัยเทคนิค	 ไทย–เยอรมัน	 ขอนแก่น 

เริ่มก่อตั้งเม่ือปี	 พ.ศ.	 2506	 จากสัญญาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ 

รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 ในนาม	 “วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น” 

หรือเรียกกันทั่วไปว่า	 “เทคนิคไทย-เยอรมัน”	 เปิดรับนักศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 

สายอาชพีช่างอตุสาหกรรม	ในปี	พ.ศ.	2518	เข้าร่วมเป็นวทิยาเขตหนึง่ในสงักดั 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	 เปลี่ยนชื่อเป็น	 “วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 

อาชีวศึกษา	 วิทยาเขตขอนแก่น”	 และได้เปิดสอนหลักสูตรประโยควิชาชีพคร ู

เทคนิคช้ันสูง	 (ปทส.)	 และในปี	 พ.ศ.	 2531	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานนามว่า	 “สถาบันเทคโนโลยี 

ราชมงคล”	จึงเปลีย่นชือ่เป็น	“สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล	วทิยาเขตขอนแก่น”	 

และได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต	 

(ค.อ.บ.)	 ซึ่งภายใต้การก�ากับ	 ดูแลหลักสูตร	 โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 

ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	(ซึ่งใช้หลักสูตรร่วมกันทั้งสถาบัน)		

  



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
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	 จากสถาบันการศึกษา	 ที่จัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา 

สายช่างอุตสาหกรรมเมื่อ	50	ปีที่ผ่านมา	ภายใต้ค�าขวัญ	“ฝีมือ	ระเบียบวินัย	 

น�้าใจ”	ชื่อเสียงของ	เทคนิคไทย	-	เยอรมัน	ขอนแก่น	เป็นที่ประจักษ์	ในด้าน 

ฝีมือ	 ความรู้ความสามารถ	 ศิษย์ของเราเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ 

ทั้งในภาครัฐและเอกชน	ตลอดมา

	 ซึ่งมีบุคลากรส่วนใหญ่ในสมัยนั้น	 ได ้ศึกษาต่อ	 และผ่านการ 

ฝึกอบรมจากประเทศเยอรมัน	ที่เน้นด้านการฝึกทักษะฝีมือ	จนกระทั่งปัจจุบัน 

ได้มีศิษย์เก่า	 ที่ได้ไปศึกษาต่อจากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศ	 และกลับมา 

เป็นอาจารย์สอนในวิทยาเขตเป็นจ�านวนมาก	 แม้ว่าจะจบการศึกษาสูงกว่า 

ระดับปริญญาตรี	 บุคลากรส่วนใหญ่ก็ยังคงไว้	 ซึ่งทักษะ	 ฝีมือ	 และพร้อมจะ 

ประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาต่อ	และฝึกอบรมมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน ์

ต่อการเรียนการสอน	และการช่วยเหลือสังคมต่อไป

	 จากพ้ืนฐานของการเตบิโตมาจากการฝึกให้มคีวามช�านาญด้านทกัษะ 

ฝีมือ	บุคลากรส่วนใหญ่มีความถนัดและเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาทางเทคนิค 

ของเครื่องจักร	 	 ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรนอกจากจะพัฒนาด้านทักษะฝีมือ 

แล้ว	ยังพัฒนาศึกษาต่อด้านเทคนิคการสอน	ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม	และ 

ในทีส่ดุกพ็ฒันาการเรยีนการสอน	โดยเปิดสอนระดบัปรญิญาตร	ีด้านครศุาสตร์ 

อุตสาหกรรม	 เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและความต้องการเรียนต่อยอด 

ของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)

	 ต่อมาความต้องการวิศวกรในตลาดแรงงานมีแนวโน้มสูง	 ท�าให้ม ี

ผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี	 ในสายวิศวกรรมศาสตร์มากขึ้น	 เพราะ 

จบแล้วมีงานท�า	 และเงินเดือนสูง	 วิทยาเขต	 จึงเปิดท�าการสอนเพ่ิมข้ึนอีก 

ในสายวิศวกรรมศาสตร์



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
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	 ในปี	พ.ศ.	2542	เริม่เปิดสอนหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ	(วศ.บ.)	 

สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า	เป็นสาขาวชิาแรก	ซึง่ภายใต้การก�ากบั	ดแูลหลกัสตูร	 

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	 (ซ่ึงใช้ 

หลกัสตูรร่วมกนัทัง้สถาบัน)	และต่อมาในปี	พ.ศ.2543-2548	เปิดสอนหลกัสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา		วิศวกรรมเครื่องกล		 

วิศวกรรมอุตสาหการ	 	 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	 วิศวกรรม 

คอมพวิเตอร์		วศิวกรรมเครือ่งจกัรกลเกษตร	ตามล�าดบั	และเปิดสอนหลกัสตูร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)	สาขาวิชาเคมี	ซึ่งภายใต้การก�ากับ	ดูแลหลักสูตร	 

โดยคณะวิทยาศาสตร์	 ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	 (ซึ่งใช้หลักสูตร 

ร่วมกันทั้งสถาบัน)	

	 พ.ศ. 2548	 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ให้สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล	36	แห่ง	ตามพระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ	 

พ.ศ.	 2542	 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี

เป็นนิติบุคคล	 เพื่อให้สามารถพัฒนาการบริหารและการ	 จัดการตนเอง 

อย่างอิสระ	 เกิดความคล่องตัว	 มีเสรีภาพทางวิชาการ	 ภายใต้การก�ากับดูแล 

ของสภามหาวทิยาลยั	จงึจดัตัง้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	จ�านวน	9	แห่ง	 

เมื่อวันที่	18	มกราคม	2548		จึงจัดตั้งเป็น	“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
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อีสาน”	จึงเปลี่ยนชื่อเป็น	“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขต 

ขอนแก่น”

	 	ใน	ปี	พ.ศ.	2549		คณะวิศวกรรมศาสตร์	ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงาน 

หนึ่งสังกัด	“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”	ตามกฎกระทรวง	จัดตั้ง 

ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 

พ.ศ.2549	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิษฐ	 ธีระเจตกูล	 เป็นคณบดีคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์	 (สมัยที่	 1	 ระหว่าง	 ปี	 พ.ศ.	 2550	 –	 2554)	 และ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย	 แสนค�าวงษ์	 ด�ารงต�าแหน่งคณบดีในช่วง	 สมัยที่	 2	 

ระหว่าง	ปี	พ.ศ.	2554	–	2558	สมัยที่	3	อาจารย์ปริญ	นาชัยสิทธิ์	(วันที่	9	ก.พ. 

2558	 –	 8	 ก.พ.2566)	 ด�ารงต�าแหน่ง	 2	 วาระ	 และได้รับการแต่งต้ังให้ 

ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์นโยบายและแผน	 มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 เมื่อวันที่	 5	 ก.ค.	 2564	 จึงได้แต่งตั้ง	 อาจารย์	 

ดร.ศภุฤกษ์	ชามงคลประดษิฐ์	รกัษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 

(วันที่	 5	 ก.ค.2564	 –	 28	 ธ.ค.	 2564)	 สมัยท่ี	 4	 อาจารย์ดร.ศุภฤกษ์ 

ชามงคลประดิษฐ์	(วันที่	29	ต.ค.	2564	–	ปัจจุบัน)

	 ปัจจุบัน	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด�าเนินการจัดการศึกษา	 ระดับ 

ปริญญาตรี	 ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 โดยมีภารกิจ 

หลัก	 4	ภารกิจ	คือ	การจัดการเรียนการสอน	การท�าวิจัย	 การให้บริการทาง 

วิชาการ	 และ	การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อสร้างคุณค่าที่ดีแก่สังคมและ 

ประเทศชาติ	ภายใต้วิสัยทัศน์	 (Vision)	“เป็นอันดับ	1	ในการผลิตบัณฑิตนัก

ปฎบิตั	ิและสร้างนวตักรรมด้านวศิวกรรมระบบรางของประเทศไทย”	อตัลกัษณ์

ของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	 (Graduates	 Appearance)	 “บัณฑิตนัก

ปฏิบัติ”	 อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 (Appearance	 of	 Faculty)	



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
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คู่มือ บัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

“บัณฑิตมีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน”	 และเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	

(Identity	 of	 Faculty)	 “เทคโนโลยีเป็นฐานแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง”	

สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ว่า	 “สร้างคนสู่งาน	

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

	 หลักสูตร	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 (วศ.บ.)	 จ�านวน	 10	 

หลักสูตร	 ได้แก่	 วิศวกรรมโยธา	 วิศวกรรมไฟฟ้า	 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ	 วิศวกรรมโทรคมนาคม	 	 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 วิศวกรรมเมคคา 

ทรอนิกส์	วิศวกรรมเครื่องกล	วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร	วิศวกรรมแปรรูป

อาหารและชวีภาพ	วศิวกรรมอตุสาหการ	และวศิวกรรมโลหการ	และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วทบ.)	2	หลักสูตร	ได้แก่	เคมี	ฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์	

ระดับปริญญาโท	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	 (วศ.ม.)	 จ�านวน	 3	

หลักสูตร	ได้แก่	วิศวกรรมเครื่องกล		วิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมไฟฟ้า	ระดับ

ปรญิญาเอก	หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรดษุฎบีญัฑติ	(วศ.ด)	สาขาวชิาวศิวกรรม

ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

	 จากสถาบันการศึกษา	 ที่จัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา 

สายช่างอุตสาหกรรม	มากว่า	50	ปีที่ผ่านมา	ภายใต้ค�าขวัญ	“ฝีมือ	ระเบียบ 

วินัย	 น�้าใจ”ช่ือเสียงของ	 เทคนิคไทย	 -	 เยอรมัน	 ขอนแก่น	 เป็นที่ประจักษ์ 

ในด้านฝีมือ	 ความรู้ความสามารถ	 ศิษย์ของเรา	 เป็นที่ยอมรับของสถาน 

ประกอบการทัง้ในภาครฐัและเอกชน	เสมอมา	คณะวศิวกรรมศาสตร์	จึงมุง่มัน่ 

ผลติบณัฑตินกัปฏบิตั	ิให้ความรู	้ความสามารถ	รวมทัง้	ฝีมอื	ระเบยีบวนิยั	น�า้ใจ	 

เพื่อสืบสาน	 ต�านานช่างแห่งอีสาน	 ที่พวกเราภาคภูมิใจสืบต่อไป	 ภายใต ้

กับปรัชญาการจัดการศึกษาท่ีว่า	 “เราจะพัฒนาก�าลังคนให้มีทักษะวิชาชีพ 

และเทคโนโลยี	เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ”
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คู่มือ บัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษำ

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(วศ.ม.)	3	สาขาวิชา

	 1.	 วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

	 2.	 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

	 3.	 วศ.ม.วิศวกรรมโยธา

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(วศ.ด.)	1	สาขาวิชา

	 1.	 วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
วิทยาเขตขอนแกน 

เรื่อง   ปฏิทินการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2564 
สําหรับการจัดการเรยีนการสอน ระดับบัณฑติศึกษา   

            

                                        
  

     เพ่ือใหการจัดการเรียนสอน  ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา  2564  ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแกน  มีกรอบเวลาในการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความ
เหมาะสมดําเนินการไปดวยความเรียบรอย  และมีประสิทธิภาพ  

 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล   พ.ศ.  2548    ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วาดวยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2559  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วาดวยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2559  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ.  2559  และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2562  จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เรื่อง ปฏิทินการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2564 
สําหรับการจัดการเรียนการสอน   ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้   
 
 

กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
เปดภาคการศึกษา นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร – อาทิตย) 19 มิถุนายน 2564 6 พฤศจิกายน  2564 26 มีนาคม 2565 
วันเปดภาคการศึกษา 21 มิถุนายน 2564 8 พฤศจิกายน 2564 28 มีนาคม 2565 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชําระเงินผานธนาคาร 
7 – 20 มิถุนายน 2564 

 
27 ตุลาคม 

ถึง 7 พฤศจิกายน 2564 
21  มีนาคม ถึง 

27 มีนาคม  2565 
นักศึกษาขอลงเพ่ิม/ขอถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชา
จะไมบันทึกลงในใบแสดงลการศึกษา/เปลี่ยนกลุม/ลงทะเบียน
พรอมชําระคาปรับ 

21 มิถุนายน 
ถึง 2 กรกฏาคม 2564 

8 - 19 พฤศจิกายน 2564 
 

28 มีนาคม  ถึง 
1  เมษายน  2565 

นักศึกษาย่ืนคํารองขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 21 มิถุนายน 
ถึง 4  สงิหาคม  2564 

8 พฤศจิกายน 
ถึง 22 ธันวาคม 2564 

28 มีนาคม 
ถึง 11 พฤษภาคม 2565 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา   
21 มิถุนายน 

ถึง 20 กันยายน 2564 
8 พฤศจิกายน 2564 

ถึง 7 กุมภาพันธ 2565 
28 มีนาคม 

ถึง 25 เมษายน 2565 
นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชา  
จะบันทึกระดับคะแนน ถ (W) ลงในใบแสดงผลการศึกษา  

3 กรกฏาคม 
ถึง 10 กันยายน 2564 

20 พฤศจิกายน 2564 
ถึง 28 มกราคม 2565 

29 มีนาคม 
ถึง 29 เมษายน 2565 

วันสอบกลางภาคการศึกษา 15 – 22  สิงหาคม 2564 4 – 11 มกราคม 2565 
กําหนดการสอบโดย

อาจารยผูสอน 
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– 2 – 
 

กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
หยุดทบทวน 

11 – 15 ตุลาคม 2564 
28 กุมภาพันธ 

ถึง  4  มีนาคม  2565 
- 

วันสอบปลายภาคการศึกษา 17 – 22 ตุลาคม และ
24 – 25 ตุลาคม  2564 

6 – 13 มีนาคม 2565 23 -24 พฤษภาคม 2565 

วันสิ้นภาคการศึกษา 26  ตุลาคม  2564 14 มีนาคม 2565 25 พฤษภาคม 2565 
อาจารยสงผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาใหคณะ  คณะสงผล
การศึกษาประจําภาคการศึกษาใหแผนกสงเสริมวิชาการฯ 

26 ตุลาคม 2564 14  มีนาคม  2565 30 พฤษภาคม 2565 

คณะ  พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  วันสําเร็จการศึกษา        
(ใหถือเอาวันท่ีคณะกรรมการประจําคณะประชมุพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา) 

 
2  พฤศจิกายน  2564 

 
22 มีนาคม 2565 

 
6  มิถุนายน 2565 

ประกาศผลการศึกษา 3  พฤศจิกายน 2564 23 มีนาคม 2565 7 มิถุนายน 2565 
วิทยาเขตฯ  สงรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาใหสํานักสงเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน  มทร.อีสาน  นครราชสมีา  เพ่ือนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมัติปริญญาครั้งท่ี 1  

16  ธันวาคม  2564 4  เมษายน  2565 17  มิถุนายน  2565 

สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย รับทราบการอนุมตัิสาํเร็จ
การศึกษา  และอนุมตัิใหปรญิญาแกผูมีคณุสมบัติครบถวน     
ครั้งท่ี 1 

ตามแผนการประชุม 
ของสภาวิชาการและ 

สภา มทร.อีสาน 

ตามแผนการประชุม 
ของสภาวิชาการและ 

สภา มทร.อีสาน 

ตามแผนการประชุม 
ของสภาวิชาการและ 

สภา มทร.อีสาน 
 
หมายเหตุ  -   ภาคการศึกษาฤดูรอน  มหาวิทยาลัยฯ  จัดการศึกษา  8  สัปดาห  ใหคณะจัดเวลาศึกษา  โดยเพ่ิมชั่วโมง 

       ในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ เพ่ือใหครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว   
 
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี    2    มีนาคม   พ.ศ.  2564        
 

 
 

     (ผูชวยศาสตราจารยอาดา  รัยมธุรพงษ) 
                                                                            รองอธกิารบดีประจําวิทยาเขตขอนแกน  

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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โครงสร้างหลักสูตร
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การให้บริการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ส่วนที่

4.1	 ขั้นตอนการลงทะเบียน

4.2	 ขั้นตอบการสอบวัดคุณสมบัติ/สอบหัวข้อและ

	 เค้าโครงวิทยานิพนธ์/สอบวิทยานิพนธ์

4.3	 ขั้นตอนส�าเร็จการศึกษา
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ผูรับผิด 
ชอบ 

ข้ันตอน หมายเหต ุ

นักศึกษา, 

อาจารย 

ท่ีปรึกษา 

  

 

 

 

นักศึกษา 

                                  นักศึกษา จะมองเห็นรายวิชาที่    

                                  อยูในแผนการเรียนของตนเอง  

                                  ถาตองการลงทะเบียนรายวิชา  

                                  ที่เปนของกลุมเรียนอื่น ๆ ตอง 

                                   รอลงทะเบียน  แบบรายวิชา 

                                   (Section) 

 

 

 

- เขาระบบบริการการศึกษา (ESS) ไดท่ี 

http://khonkaen-ess.rmuti.ac.th โดย  Login    

ดวยตัวนักศึกษาเองเทาน้ัน 

- กําหนดการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษา

ปกติ และภาคการศึกษาฤดูรอนใหดูประกาศของ

มหาวิทยาลยั ฯ 

 

นักศึกษา  

 

- แผนการเรยีน (แบบกระเชา) หมายถึง แผนการ

เรียนท่ีทางคณะท่ีนักศึกษาสังกัดอยู  จัดใหนักศึกษา

เรียนตามภาคการศึกษาตาง ๆ 

 

นักศึกษา 

                  ภาคการศึกษาปกติ สามารถ 

                                   ลงทะเบียนได 9-22 หนวยกิต                

                                   ภาคการศึกษาฤดูรอน สามารถ  

                                 ลงทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต 

- หากนักศึกษาบันทึกแตยังไมยืนยัน หมายถึง 

นักศึกษาสามารถแกไขการเลือกรายวิชาได 

- หากนักศึกษาบันทึกและยืนยันแลว หมายถึง 

นักศึกษาจะไมสามารถกลบัไปแกไขการเลือก

รายวิชาได 

- หากนักศึกษาตองการลงทะเบียนแบบ Section 

ในภายหลัง ใหขามข้ันตอนการพิมพใบชําระเงินไป 

เมื่อลงทะเบียนแบบ Section เรียบรอยแลวจึงพิมพ

ใบชําระเงินในครั้งเดียว 

 

นักศึกษา 

 

 

 

- คาใชจายในการลงทะเบียนสามารถดูไดจาก

ประกาศ ฯ เรื่องอัตราคาบํารุงการศึกษา ฯ ในคูมือ

นักศึกษา 

 

นักศึกษา, 

ธนาคาร, 

แผนก

การเงิน 

 

 

 

 

 

- นําใบชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน ไปชําระเงิน 

หากชําระเงินธนาคาร ภายในวันท่ีระบุในการชําระ

เงิน หากชําระเงินไมทันในวันท่ีระบุ นศ. สามารถ

ชําระเงินไดท่ี แผนกการเงิน  วิทยาเขตขอนแกน 

- หากนักศึกษา ไมชําระเงินคาลงทะเบียน 

มหาวิทยาลยัถือวานักศึกษาติดคางภาระหน้ีสิน 

นักศึกษา 

 
 

 

 

 

 

นักศึกษาควรพบอาจารยท่ีปรึกษา 

เพ่ือขอคําแนะนําในการลงทะเบียน

 

Login  เขาระบบ ESS เพ่ือลงทะเบียน

เรียนตามแผนการเรียน ในวันท่ีกําหนด 

เลือกรายวิชาตามแผนการเรียน 

(แบบกระเชา) 

บันทึก และยืนยันการลงทะเบียนเรียน 

ในระบบ ESS 

พิมพใบชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 

ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนท่ีธนาคาร

ภายในวันท่ีกําหนด  

การลงทะเบียนตามแผนการเรยีนสมบูรณ  

ข้ันตอนลงทะเบียนเรียนแบบตามแผนการเรียน 

 

คู่มือนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2564 255

4.1 ขั้นตอนการลงทะเบียน
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ผูรับผิด 
ชอบ 

ข้ันตอน หมายเหต ุ

นักศึกษา, 

อาจารย 

ท่ีปรึกษา 

  

 

 

นักศึกษา การเลือกรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนที่กําหนดไวใน

กระเชารายวิชาหรือ การเลือกลงทะเบียนรายวิชากับกลุมเรียน

อื่นที่ ไมใชกลุมเรียนของ นศ. ตองดําเนนิการในชวงของปฏิทิน

การศึกษาที่เปดลงทะเบียน แบบ Section                                           

                                    

 

 

 

- เขาระบบบริการการศึกษา (ESS)  

ไดท่ี http://khonkaen-ess.rmuti.ac.th โดย 

Login ดวยตัวนักศึกษาเองเทาน้ัน 

- กําหนดการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษา

ปกติ และภาคการศึกษาฤดูรอนใหดูประกาศของ

มหาวิทยาลยั ฯ 

นักศึกษา  

 

 

 

- แบบ Section หมายถึง รายวิชานอกเหนือจาก

แผนการเรียนท่ีกําหนดหรือรายวิชาท่ีตองการ

ลงทะเบียนเรียนกับกลุมเรียนอ่ืนท่ีไมใชกลุมเรียน

นักศึกษา 

นักศึกษา                                       ภาคการศึกษาปกติ สามารถ     

                                      ลงทะเบียนได 9-22 หนวยกิต  

                                      ภาคการศึกษาฤดูรอน สามารถ    

                                    ลงทะเบยีนไดไมเกิน 9 หนวยกิต 

- หากนักศึกษาบันทึกแตยังไมยืนยัน หมายถึง 

นักศึกษาสามารถแกไขการเลือกรายวิชาได 

- หากนักศึกษาบันทึกและยืนยันแลว หมายถึง 

นักศึกษาจะไมสามารถกลบัไปแกไขการเลือก

รายวิชาได 

 

 

นักศึกษา  

 

 
  

- คาใชจายในการลงทะเบียนสามารถดูไดจาก

ประกาศ ฯ เรื่องอัตราคาบํารุงการศึกษา ฯ        

ในคูมือนักศึกษา 

นักศึกษา, 

ธนาคาร, 

แผนก

การเงิน 

 

 

 

 

 

- นําใบชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน ไปชําระเงิน      

ท่ีธนาคาร ภายในวันท่ีระบุในใบชําระเงิน หาก

ชําระเงินไมทันในวันท่ีระบุ นศ. สามารถชําระเงิน

ไดท่ี แผนกการเงิน วิทยาเขตขอนแกน 

- หากนักศึกษา ไมชําระเงิน คาลงทะเบียน 

มหาวิทยาลยัถือวานักศึกษาติดคางภาระหน้ีสิน 

นักศึกษา  

 
 

 

 

นักศึกษาควรพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือ

ขอคําแนะนําในการลงทะเบยีนเรียน 

Login  เขาระบบ ESS เพ่ือลงทะเบียน

เรียนตามแผนการเรียน ในวันท่ีกําหนด 

เลือกรายวิชาตามแผนการเรียน 

(แบบ Section) 

บันทึกและยืนยันการลงทะเบียนเรียน 

ในระบบ ESS 

พิมพใบชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 

ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนท่ีธนาคาร

ภายในวันท่ีกําหนด  

การลงทะเบียนตามแผนการเรยีน

  

ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชา (Section) 

คู่มือนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2564256



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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ผูรับผิด
ชอบ 

ข้ันตอน หมายเหต ุ

 

นักศึกษา 

 - เขาระบบบริการการศึกษา (ESS) ไดท่ี 

http://khonkaen-ess.rmuti.ac.th                  

โดย Login ดวยตัวนักศึกษาเองเทาน้ัน 

- ระยะเวลาการเพ่ิมทําไดภายใน 2 สัปดาหแรก ของ

ภาคการศึกษาปกติ และภายในสปัดาหแรกของภาค

การศึกษา 

ฤดูรอน 

 

อาจารยท่ี

ปรึกษา 

                                    

 

 

 

- นักศึกษาตองแจง อาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือให อาจารยท่ี

ปรึกษาเขาอนุมัติการเพ่ิมรายวิชาในระบบ ESS 

 

นักศึกษา 

 

 

 

 

- การเพ่ิมรายวิชา 1 ครั้ง ไมวาจะถอนก่ีวิชาก็ตาม 

 คิดคาเพ่ิมรายวิชาครั้งละ 50 บาท ตอ ใบเสร็จรับเงิน 

 

นักศึกษา, 

แผนก

การเงิน 

 

 

 

 

 

- นําใบชําระเงินคาเพ่ิมรายวิชา ไปชําระเงินท่ี 

แผนกการเงิน 

- หากนักศึกษาไมชําระเงินคาเพ่ิมรายวิชา 

มหาวิทยาลยัถือวานักศึกษาติดคางภาระหน้ีสิน 

 

  

 

 

 

 

ข้ันตอนการเพ่ิมรายวิชา 

Login เขาระบบ ESS เพ่ือเลือกเพ่ิม

รายวิชา ตามวันท่ีกําหนด 

พรอมบันทึกและยืนยันการเพ่ิม

 

ผานการอนุมัติการเพ่ิมรายวิชา 

จากอาจารยท่ีปรึกษา 

พิมพใบชําระเงินคาเพ่ิมรายวิชา 

ชําระเงินคาเพ่ิมรายวิชาและ 

รับใบเสร็จคาเพ่ิมรายวิชา 

การเพ่ิมรายวิชาเสร็จสมบูรณ 

คู่มือนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2564 257



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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ผูรับผิด 
ชอบ 

ข้ันตอน หมายเหต ุ

 

นักศึกษา 

 - เขาระบบบริการการศึกษา (ESS) ไดท่ี 

http://khonkaen-ess.rmuti.ac.th                  

โดย Login ดวยตัวนักศึกษาเองเทาน้ัน 

- ระยะเวลาการถอนรายวิชาโดยไมบันทึก

สัญญาลักษณ W ทําไดภายใน 2 สัปดาหแรก 

ของภาคการศึกษาปกติ และภายในสัปดาห

แรกของภาคการศึกษาฤดรูอน 

 

อาจารยท่ี

ปรึกษา 

                                    

 

 

 

- นักศึกษาตองแจง อาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือให 

อาจารยท่ีปรึกษาเขาอนุมัติการถอนรายวิชาใน

ระบบ ESS 

 

นักศึกษา 

 

 

 

 

- การถอนรายวิชา 1 ครั้ง ไมวาจะถอนก่ีวิชาก็

ตาม คิดคาเพ่ิมรายวิชาครั้งละ 50 บาท ตอ 1 

ใบเสร็จรับเงิน 

 

นักศึกษา, 

แผนก

การเงิน 

 

 

 

 

 

- นําใบชําระเงินคาถอนรายวิชา ไปชําระเงินท่ี  

แผนกการเงิน 

- หากนักศึกษาไมชําระเงินคาถอนรายวิชา 

มหาวิทยาลยัถือวานักศึกษาติดคางภาระ

หน้ีสิน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login เขาระบบ ESS เพ่ือถอนรายวิชา  

ตามวันท่ีกําหนด 

 

ผานการอนุมัติการถอนรายวิชา 

จากอาจารยท่ีปรึกษา 

พิมพใบชําระเงินคาถอนรายวิชา 

ชําระเงินคาถอนรายวิชาและ 

รับใบเสร็จคาถอนรายวิชา 

การถอนรายวิชาเสร็จสมบูรณโดย ไมบันทึก

สัญลักษณ W ในใบแสดงผลการศึกษา 

ข้ันตอนการถอนรายวิชาโดยไมบันทึกสัญลักษณ W 

คู่มือนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2564258



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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ผูรับผิด 
ชอบ 

ข้ันตอน หมายเหต ุ

 

นักศึกษา 

 - เขาระบบบริการการศึกษา (ESS) ไดท่ี 

http://khonkaen-ess.rmuti.ac.th โดย Login 

นักศึกษาเองเทาน้ัน 

- ระยะเวลาการถอนรายวิชาโดยบันทึกสัญลักษณ 

W ตั้งแตสัปดาหท่ี 3-12 ของภาคการศึกษาปกติ 

และตั้งแตสัปดาหท่ี 2-5 ของภาคการศึกษาฤดูรอน 

 

อาจารยท่ี

ปรึกษา 

                                    

 

 

 

- นักศึกษาตองแจง อาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือให 

อาจารยท่ีปรึกษาเขาอนุมัติการถอนรายวิชาในระบบ 

ESS 

 

นักศึกษา 

 

 

 

 

- การถอนรายวิชา 1 ครั้ง ไมวาจะเพ่ิมก่ีวิชาก็ตาม 

คิดคาถอนรายวิชาครั้งละ 50 บาท ตอ  1

ใบเสร็จรับเงิน 

 

นักศึกษา, 

แผนก

การเงิน 

 

 

 

 

 

- นําใบชําระเงินคาถอนรายวิชา ไปชําระเงินท่ีแผนก

การเงิน 

- หากนักศึกษาไมชําระเงินคาถอนรายวิชา 

มหาวิทยาลยัถือวานักศึกษาติดคางภาระหน้ีสิน 

 

  

 

 

 

- รายวิชาท่ีถอนจะบันทึกสัญลักษณ  W  ใน               

ใบแสดงผลการศึกษาโดยไมมผีลกับการคิดคาระดับ

คะแนนเฉลีย่ 

 

 

 

 

 

 

 

Login เขาระบบ ESS เพ่ือถอนรายวิชา  

ตามวันท่ีกําหนด 

 

ผานการอนุมัติการถอนรายวิชา 

จากอาจารยท่ีปรึกษา 

พิมพใบชําระเงินคาถอนรายวิชา 

ชําระเงินคาถอนรายวิชาและ 

รับใบเสร็จคาถอนรายวิชา 

การถอนรายวิชาเสร็จสมบูรณโดย ไม

บันทึกสัญลักษณ W ในใบแสดงผล

 

ข้ันตอนการถอนรายวิชาโดยบันทึกสัญลักษณ W 

 

การถอนรายวิชาเสร็จสมบูรณ์โดย

คู่มือนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2564 259



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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4.2	 ขั้นตอบการสอบวัดคุณสมบัติ/	 	 	
	 สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ 
	 สอบวิทยานิพนธ์



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน หมายเหตุ 
นักศึกษา  

 
 
 
 
 

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อและ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
(ควว.บว.1) พร้อมแนบประวัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (CV) ใน
www.eng.rmuti.ac.th/บัณฑิตศึกษา 

นักศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 

- ประธาน กรรมการบริหารหลักสูตร 
พิจารณาอนุมัติ 
- ยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติสอบก่อน 7 วันทำ
การ  

เจ้าหน้าที่
งาน

บัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

- ระยะเวลาตรวจสอบเอกสาร  2 วันทำการ 

- หากมีแก้ไขงานบัณฑิตศึกษาติดต่อ
นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน  
2 วันทำการ 
 

ขั้นตอนการขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อ
และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

ยื่นแบบฟอร์มขอสอบวัดคุณสมบัติ ณ 
งานบัณฑิตศึกษา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

ตรวจสอบความถูกต้องเสนอรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการฯ และคณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร์พิจารณาอนุมัติ 

4.2 ขั้นตอนการทดสอบวัดคุณสมบัติ/สอบหัวข้อ  
 และเค้าโครง วิทยานิพนธ์/สอบวิทยานิพนธ์



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน หมายเหตุ 
นักศึกษา  

 
 
 
 
 

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุมัติสอบวัด
คุณสมบัติ (ควว.บว.7) พร้อมแนบรายงาน
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (ควว.บว.8) ใน
www.eng.rmuti.ac.th/บัณฑิตศึกษา 

นักศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 

- อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร
หลักสูตร พิจารณาอนุมัติ 
- ยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติสอบก่อน 7 วันทำ
การ  

เจ้าหน้าที่
งาน

บัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

- ระยะเวลาตรวจสอบเอกสาร  2 วันทำการ 

- หากมีแก้ไขงานบัณฑิตศึกษาติดต่อ
นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน  
2 วันทำการ 
 

เจ้าหน้าที่
งาน

บัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาจัดทำหนังสือ
เชิญคณะกรรมการ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

- นักศึกษาติดต่อรับเอกสารเพ่ือส่งให้กับ
คณะกรรมการภายใน 5 วันทำการหลังยื่น
แบบฟอร์ม 

นักศึกษา  
 
 

-รายงานผลสอบหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันสอบเสร็จโดยใช้แบบฟอร์ม 
ควว.บว.8 
 

ขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสอบวัด
คุณสมบัติ 

ยื่นแบบฟอร์มขอสอบวัดคุณสมบัติ ณ 
งานบัณฑิตศึกษา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

ตรวจสอบความถูกต้องเสนอรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการฯ และคณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร์พิจารณาอนุมัติ 

หลังได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่
ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญและ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องขอ

สอบ 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน หมายเหตุ 
นักศึกษา  

 
 
 

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุมัติสอบหัวข้อ
และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ควว.บว.2) ใน 
ww.eng.rmuti.ac.th /บัณฑิตศึกษา 

นักศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 

- อาจารย์ที่ปรึกษา ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาอนุมัติ 
- ยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติสอบก่อน 7 วันทำ
การ  

เจ้าหน้าที่
งาน

บัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

- ระยะเวลาตรวจสอบเอกสาร  2 วันทำการ 

- หากมีแก้ไขงานบัณฑิตศึกษาติดต่อ
นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน  
2 วันทำการ 
 

เจ้าหน้าที่
งาน

บัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาจัดทำหนังสือ
เชิญคณะกรรมการ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

- นักศึกษาติดต่อรับเอกสารเพ่ือส่งให้กับ
คณะกรรมการภายใน 5 วันทำการหลังยื่น
แบบฟอร์ม 

นักศึกษา  
 
 

-รายงานผลสอบหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันสอบเสร็จโดยใช้แบบฟอร์ม 
ควว.บว.3 

ขั้นตอนการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุมัติสอบ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

ยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติสอบหัวข้อ
และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ณ งาน

บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตรวจสอบความถูกต้องเสนอรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการฯ และคณบดี
คณะวิศวกรรมพิจารณาอนุมัติ 

หลังได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
จัดทำหนังสือเชิญและคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องขอสอบ 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน หมายเหตุ 
นักศึกษา  

 
 
 
 
 

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุมัติสอบ
วิทยานิพนธ์ (ควว.บว.4) พร้อมแนบรายงาน
ผลสอบวิทยานิพนธ์ (ควว.บว.5) แบบส่ง
ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ (ควว.บว.6) 
และประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ ดาวน์โหลดเอกสาร
www.eng.rmuti.ac.th/บัณฑิตศึกษา 

นักศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 

- อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร
หลักสูตร พิจารณาอนุมัติ 
- ยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติสอบก่อน 7 วันทำ
การ  

เจ้าหน้าที่
งาน

บัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

- ระยะเวลาตรวจสอบเอกสาร  2 วันทำการ 

- หากมีแก้ไขงานบัณฑิตศึกษาติดต่อ
นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน  
2 วันทำการ 
 

เจ้าหน้าที่
งาน

บัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาจัดทำหนังสือ
เชิญคณะกรรมการ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

- นักศึกษาติดต่อรับเอกสารเพ่ือส่งให้กับ
คณะกรรมการภายใน 5 วันทำการหลังยื่น
แบบฟอร์ม 

นักศึกษา  
 
 

-รายงานผลสอบหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันสอบเสร็จโดยใช้แบบฟอร์ม 
ควว.บว.5 

ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุมัติสอบ
วิทยานิพนธ์ 

ยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติสอบ
วิทยานิพนธ์ ณ งานบัณฑิตศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตรวจสอบความถูกต้องเสนอรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการฯ และคณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร์พิจารณาอนุมัติ 

หลังได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่
ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญและ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องขอ

สอบ 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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4.3  ขั้นตอนส�าเร็จการศึกษา



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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 หนาจอการตรวจสอบสําเร็จการศกึษา สามารถดูรายละเอียดในคูมอืการใชงานระบบบริการนักศึกษา  (ESS) 

ในข้ันตอนน้ีสําหรับใหนักศึกษาตรวจสอบสถานะสําเร็จการศึกษาของตนเอง เพ่ือดูวายังมีรายวิชาใดบางท่ีอยูในโครงสรางหลักสตูร

ท่ียังไมไดลงทะเบียนเรยีน หรือมผีลการเรียนยังไมผาน เพ่ือวางแผนในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพ่ือสําเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

ผูรับผิด
ชอบ 

ข้ันตอน หมายเหต ุ

 

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

- เขาระบบบริการการศึกษา (ESS) ไดท่ี 

https://khonkaen-ess.rmuti.ac.th โดย 

Login  ดวยตัวนักศึกษาเองเทาน้ัน 

 

 

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

- ระบบจะแสดงรายวิชาตามโครงสราง

หลักสตูร ท่ี นักศึกษา ศึกษาอยูในปจจุบัน 

โดยจะแสดงวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน

ไว พรอมกับคาระดับคะแนนท่ีนักศึกษาไดรบั 

เพ่ือวางแผนการเรียนใหครบโครงสราง

หลักสตูร โดยมสีัญลักษณ ดังน้ี 

 

 

        สีเขียว  เรียนครบตามท่ีหลกัสูตรกําหนดและไดรับการวัดผลและผานเกณฑ  

       สีสม    รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปจจุบันท่ียังไมประมวลผลการศึกษานักศึกษาจะเรยีน         

                 ครบตามหลักสตูรกําหนด รวมถึงผลระดับคะแนน ม.ส. I 

       สีแดง   ยังไมไดลงทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียนแลว แตวัดผลไมผาน (U,F,W)     

 
 

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

- ในแตละหมวดวิชาจะแสดงจํานวนหนวยกิต 

ดังน้ี 

 หนวยกิตท่ีตองเรียน  หมายถึง  โครงสรางหลักสตูรไดกําหนดจํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาในแตละ                

                                       หมวดวิชาและกลุมวิชา 

หนวยกิตท่ีเรยีนผาน  หมายถึง  จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาไดรับจากการศึกษารายวิชาตางๆ ในกลุมวิชาน้ัน 

หนวยกิตท่ียังขาด     หมายถึง  จํานวนหนวยกิตท่ีเหลืออยูในกลุมวิชาท่ีนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรยีนใหครบ              

                                       ตามโครงสรางหลักสูตร 

ข้ันตอนการตรวจสอบสําเร็จการศึกษา 

 

Login เขาระบบ ESS เพ่ือตรวจสอบ

การสําเร็จการศึกษา 

 

ระบบจะแสดงรายวชิาตามโครงสราง

หลักสูตร ท่ีนักศึกษา ศึกษาอยูใน

ปจจุบัน 

 

เลือกดูรายวิชาตามหมวดวิชา                  

และกลุมวิชา ในโครงสรางหลักสูตร 

 

คู่มือนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2564260

4.3 ขั้นตอนการส�าเร็จการศึกษา



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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ผูรับผิดชอบ ข้ันตอน หมายเหต ุ

นักศึกษา  

 

 

 

- เขาระบบบริการการศึกษา (ESS) ไดท่ี 

https://khonkaen-ess.rmuti.ac.th/ Login  

ดวยตัวนักศึกษาเองเทาน้ัน 

- ระยะเวลาการยื่นขอสําเร็จการศกึษาภายใน 60 วัน 

นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาปกติ และภายใน 15 วัน 

นับตังแตวันเปดภาคการศึกษาฤดรูอน 
นักศึกษา  

 

 

 

 

 

นักศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษา  

 

 

- กรณีมีหน้ีสินคางชําระ นักศึกษาจะไมสามารถยื่นขอ

สําเรจ็การศึกษาได นักศึกษาตองชําระหน้ีสินท่ีแผนก

การเงินกอน จึงจะสามารถยื่นขอสําเรจ็การศึกษาได 

นักศึกษา  

 

 

 

 

- ใบระเบียนผลการศึกษาฉบับสมบูรณจะออกใหเมื่อ

สําเรจ็การศึกษา โดยนักศึกษาจะตองกรอกจํานวน

เอกสารท่ีจะขอจากน้ันใหกดปุมยนืยันขอมูล 

นักศึกษา,

แผนก

การเงิน 

 

 

 

 

 

- นักศึกษาระดับปรญิญาตรี ชําระคาข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

และคาใบระเบียนผลการศึกษาฉบับสมบูรณ 

- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชําระคาข้ึนทะเบียน

มหาบัณฑิต และใบระเบียนผลการศึกษาฉบับสมบูรณ 

- นักศึกษาระดับ ปวส. ชําระคาใบระเบียนผลการศึกษา

ฉบับสมบูรณท้ังน้ีอัตราคาธรรมเนียมตางๆใหดูตาม

ประกาศของคณะและประกาศของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษา  

 

 

 

- นักศึกษาตองดําเนินการตามข้ันตอนในใบตรวจสอบ

สําเรจ็การศึกษาใหครบ (ตองมีลายเซ็น ใหครบทุกชอง 

และนําสงแผนกสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน) 

นักศึกษา  

 

 

 

- นักศึกษาท่ียื่นสําเร็จการศึกษาเรยีบรอยแลวจะตอง

ตรวจสอบรายช่ือผูขอสําเรจ็การศกึษาวามีช่ือหรือไม ใน

กรณีท่ีนักศึกษาไมมีช่ืออยูในเมนูตรวจสอบรายช่ือผูขอ

สําเรจ็การศึกษานักศึกษาตองติดตอแผนกสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

ข้ันตอนการย่ืนขอสําเรจ็การศึกษา 

 

Login เขาระบบ ESS เพ่ือยื่นขอสาํเร็จ

การศึกษาภายในวันท่ีกําหนด 

 

นักศึกษาตรวจสอบขอมูลสวนตัวใหถูกตอง 

หากขอมูลไมถูกตองใหแจงเจาหนาท่ี 

แผนกสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นักศึกษาตรวจสอบท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได 

เพ่ือสงจดหมายแจงกําหนดการตาง ๆ  

และบันทึกขอมูล 

นักศึกษาตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร 

 

นักศึกษาขอเอกสารใบระเบียนผล

การศึกษาฉบับสมบูรณผานระบบโดยตอง

ระบุจํานวนเอกสารท่ีจะขอ 

พิมพใบชําระเงิน เพ่ือนําไปชําระเงินท่ี

แผนกการเงิน 

พิมพใบผลการศึกษาสําหรับตรวจสอบ

สําเรจ็การศึกษาและดําเนินการตามข้ันตอน

ใหครบทกข้ันตอน 

ตรวจสอบรายช่ือผูขอสําเรจ็การศกึษาใน

ระบบท่ีเมนูตรวจสอบรายช่ือผูขอสําเรจ็

การศึกษา 

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

งานส่งเสริม

แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2564 261



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

102



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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แบบฟอร์ม
ค�าร้องระดับบัณฑิตศึกษา

ส่วนที่

คว.งบว.1	 แบบขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์	และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

	 วิทยานิพนธ์

คว.งบว.2	 แบบขออนุมัติสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

คว.งบว.3	 แบบรายงานผลสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

คว.งบว.4	 แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรม

	 การสอบวิทยานิพนธ์

คว.งบว.5	 แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์

คว.งบว.6	 แบบส่งผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์

คว.งบว.7	 แบบขอสอบวัดคุณสมบัติ

คว.งบว.8	 แบบรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติ

คว.งบว.9.1	 แบบส่งวิทยานิพนธ์

คว.งบว.9.2	 แบบขอขยายเวลาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข

	 หลังสอบวิทยานิพนธ์		ครั้งที่	…



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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 หน้า 1/4 
 

 

 

 

บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

แบบขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ช่ือนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................. รหัสนักศึกษา ........................................ 
เบอร์โทรศัพท์ ............................เป็นนักศึกษาหลักสูตร........................................ สาขาวิชา ...................................... 
ระบบ  (  ) ภาคปกติ  (  ) ภาคสมทบ 
ระดับ   (  ) ปริญญาเอก      แผนการเรียน       (  ) แบบ 1.1      (  ) แบบ 1.2     (  ) แบบ 2.1     (  ) แบบ 2.2 
          (  ) ปริญญาโท       แผนการเรียน       (  ) แบบ ก 1      (  ) แบบ ก 2 

ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
1. หัวข้อ (ภาษาไทย) .................................................................................................................................................. 
            (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ ..................................................... นักศึกษา 
(.....................................................) 

วันท่ี ...........เดือน...................พ.ศ............ 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ตำแหน่งอาจารย์ 
ท่ีปรึกษา 

ช่ือ – สกุล 
(ระบุตำแหน่งทางวิชาการ) 

วุฒิทางการศึกษา/ 
สาขาวิชา 

ประเภทอาจารย์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาระงาน 
อาจารย์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์หลัก 

 วุฒิ : ......................... 
สาขาวิชา : …………… 

(  ) อาจารย์ประจำหลักสูตร  

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ร่วม 

 วุฒิ : ........................ 
สาขาวิชา : …………… 

(  ) อาจารย์ประจำหลักสูตร 
(  ) อาจารย์พิเศษ  
คำส่ัง ......................... 

 

 
3. ผู้รับเสนอ 

□ เห็นชอบ    □ ไม่เห็นชอบ 
 

ลงช่ือ ..................................................... อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
                                                 (..................................................) วันท่ี ...........เดือน...................พ.ศ......... 

ลงช่ือ ..................................................... อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
                                      (..................................................) วันท่ี ...........เดือน...................พ.ศ.........  



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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4. ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา 

(  ) ควรอนุมัติ  
          (  ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก ............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ........................................................... ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
       (..........................................................)  
 
ลงช่ือ .......................................................... กรรมการบริหารหลักสูตร 
        (.......................................................)  
 
ลงช่ือ ......................................................... กรรมการบริหารหลักสูตร 
        (.......................................................)  
        วันท่ี .........เดือน..................พ.ศ......... 

5. ผลการตรวจภาระงานของอาจารย์บัณฑิตศึกษา 
ตำแหน่ง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ชื่อ – สกุล 

(ระบุตำแหน่งทางวิชาการ) 
ผลการตรวจภาระงานข
องอาจารย์จากคณะฯ 

หมายเหตุ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   (  ) จำนวนภาระงาน 
เป็นไปตามข้อบังคับ 
(  ) จำนวนภาระงาน 
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม   (  ) จำนวนภาระงาน 
เป็นไปตามข้อบังคับ 
(  ) จำนวนภาระงาน 
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ 

 
ลงช่ือ ...........................................................     
             (นางประวีณา  เนื่องรินทร์)  
        เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ 
    วันท่ี ...........เดือน ....................... พ.ศ. ........... 
 
 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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6. ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 (  ) ควรอนุมัติ 

(  ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก ............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ .......................................................................  
      (รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร แสงอรุณ) 

               รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 วันท่ี .............เดือน ............................ พ.ศ. ............  
 

7. ความเห็นของคณบดี 
(  ) อนุมัติ 
(  ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ................................................................................................................................... 

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

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

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

ลงช่ือ ....................................................................... 
 (ดร.ศุภฤกษ์  ชามงคลประดิษฐ์) 

                                 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  วันท่ี .............เดือน ............................ พ.ศ. ............ 

 
 
 
หมายเหตุ  

กรุณายื่นแบบฟอร์มเสนอต่อคณะฯ ภายหลังได้รับอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ ภายใน 7 วันทำการก่อนดำเนินการสอบ 
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6. ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 (  ) ควรอนุมัติ 

(  ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก ............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ .......................................................................  
      (รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร แสงอรุณ) 

               รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 วันท่ี .............เดือน ............................ พ.ศ. ............  
 

7. ความเห็นของคณบดี 
(  ) อนุมัติ 
(  ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ................................................................................................................................... 

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

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

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

ลงช่ือ ....................................................................... 
 (ดร.ศุภฤกษ์  ชามงคลประดิษฐ์) 

                                 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  วันท่ี .............เดือน ............................ พ.ศ. ............ 

 
 
 
หมายเหตุ  

กรุณายื่นแบบฟอร์มเสนอต่อคณะฯ ภายหลังได้รับอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ ภายใน 7 วันทำการก่อนดำเนินการสอบ 
 
 
 
 
 
 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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เง่ือนไขการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ระดับปริญญาโท 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหลักต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตำแหน่งรองศาสตร์ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  (ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ ทั้งน้ีรวมจำนวนไม่เกิน  3 คน) 

2. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่มีชื่อวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้นผู ้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ) 

 
ระดับปริญญาเอก 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา(หากดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์
ข้ึนไป ไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา (หากตำแหน่งตำแหน่งศาสตราจารย์) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่าท่ีมีตำแหน่งรองศาสตร์ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  (ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมได้ ทั้งน้ีรวมจำนวนไม่เกิน  5 คน) 

2. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่มีชื่อวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 
เรื่อง (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกำหนดข้างต้นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้
ความเชี ่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที ่ยอมรับซึ ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ) 

 
 
 
 
 

ควว.บว.1  
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เง่ือนไขการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ระดับปริญญาโท 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหลักต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตำแหน่งรองศาสตร์ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  (ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ ทั้งน้ีรวมจำนวนไม่เกิน  3 คน) 

2. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตี พิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่มีชื่อวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้นผู ้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ) 

 
ระดับปริญญาเอก 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา(หากดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์
ข้ึนไป ไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา (หากตำแหน่งตำแหน่งศาสตราจารย์) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่าท่ีมีตำแหน่งรองศาสตร์ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  (ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมได้ ทั้งน้ีรวมจำนวนไม่เกิน  5 คน) 

2. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่มีชื่อวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 
เรื่อง (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกำหนดข้างต้นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้
ความเชี ่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที ่ยอมรับซึ ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ) 

 
 
 
 
 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แบบขออนุมัติสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

ช่ือนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................. รหัสนักศึกษา ........................................... 
เบอร์โทรศัพท์ ....................................เป็นนักศึกษาหลักสูตร............................... สาขาวิชา ........................................ 
ระบบ  (  ) ภาคปกติ     (  ) ภาคสมทบ 
ระดับ   (  ) ปริญญาเอก      แผนการเรียน    (  ) แบบ 1.1      (  ) แบบ 1.2       (  ) แบบ 2.1     (  ) แบบ 2.2 
          (  ) ปริญญาโท       แผนการเรียน    (  ) แบบ ก 1      (  ) แบบ ก 2 
 

ขออนุมัติสอบสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
1. หัวข้อ (ภาษาไทย) ................................................................................................................................................... 
            (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................................. 
 
   ท้ังนี้ ได้ส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จำนวน ............. ฉบับ เพื่อใช้ในการสอบเค้าโครง 
 
   ลงช่ือ ..................................................... นักศึกษา 
                                                        (..........................................................)  

   วันท่ี ...........เดือน...................พ.ศ............ 
 
2. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 เห็นชอบ   ไม่เห็นชอบ 
 

ลงช่ือ ..................................................... 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

(..............................................................) 
 

ลงช่ือ ..................................................... 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

(..............................................................) 
           วันท่ี ...........เดือน...................พ.ศ......... 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
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3. ความเห็นชอบประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา 
  (  ) ควรอนุมัติ  

            (  ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก .......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
 ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดังนี้  

 
..................................................ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/อาจารย์ประจำหลักสูตร) 
 
 
.................................................กรรมการ(อาจารย์ประจำหลักสูตร) 
 
 
................................................กรรมการ(อาจารย์ประจำหลักสูตร) 
 
 
...............................................กรรมการ(อาจารย์ประจำหลักสูตร) 
 
  
...............................................กรรมการ(อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก) 
 
 
..............................................กรรมการและเลขานุการ(อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม) 
วันท่ี .........เดือน.................พ.ศ............. 

 
โดยกำหนดให้มีการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

ในวันท่ี ............เดือน...........................พ.ศ. ....................เวลา ....................น.  
สถานท่ี / ห้อง .........................อาคาร .......................... คณะ ................................................. 

 
 

ลงช่ือ ..................................................... 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

(..........................................................) 
วันท่ี .........เดือน..................พ.ศ......... 

    



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
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4. ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 (  ) ควรอนุมัติ  
           (  ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก .......................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ ....................................................................... 

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร แสงอรุณ) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

วันท่ี .............เดือน ............................ พ.ศ. ............ 
           

5. ความเห็นของคณบดี 
(  ) อนุมัติ 
(  ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ................................................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................................................................... 
 
 
ลงช่ือ ....................................................................... 

(ดร.ศุภฤกษ์  ชามงคลประดิษฐ์) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันท่ี .............เดือน ............................ พ.ศ. ............ 
 

หมายเหตุ : กรุณายื่นเอกสารก่อน 7 วันทำการดำเนินการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
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บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แบบรายงานผลสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

ช่ือนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................รหัสนักศึกษา........................................ 
เบอร์โทรศัพท์ ...............................เป็นนักศึกษาหลักสูตร................................. สาขาวิชา .................................... 
ระบบ   (  ) ภาคปกติ  (  ) ภาคสมทบ 
ระดับ   (  ) ปริญญาเอก      แผนการเรียน       (  ) แบบ 1.1    (  ) แบบ 1.2    (  ) แบบ 2.1    (  ) แบบ 2.2 
          (  ) ปริญญาโท       แผนการเรียน       (  ) แบบ ก 1    (  ) แบบ ก 2 
1) รายการประเมิน 

รายการ เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ควรปรับปรุง 
1. หัวข้อวิจัย 1.1 สะท้อนให้เห็นเนื้อหาสาระสำคัญในการทำวิจัย 

1.2 ส่ือความหมายได้ชัดเจนและใช้ภาษารัดกุม 
1.3 ภาษาอังกฤษตรงกับภาษาไทยและใช้ถูกต้อง 

  

2. ความสำคัญของปัญหา 
 

2.1 ชัดเจนสอดคล้องกับเรื่องท่ีศึกษา 
2.2 มีข้อมูลและเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ 
2.3 อยู่ในขอบเขตของสาขาวิชา 

  

3. วัตถุประสงค์การวิจัย 3.1 สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย 
3.2 บ่งช้ีให้ทราบชัดเจนถึงจุดมุ่งหมายของการวิจัย 

  

4. สมมติฐาน (ถ้ามี) 4.1 ชัดเจนสอดคล้องกับเรื่องท่ีจะศึกษา 
4.2 เขียนได้ถูกต้องตามลำดับ 

  

5. คำจำกัดความ 5.1 นิยามศัพย์ท่ีเกี่ยวข้องครบถ้วน 
5.2 ให้ความหมายท่ีชัดเจนรัดกุมและถูกต้อง 

  

6. ขอบเขตวิจัย 6.1 ระบุขอบเขตท่ีชัดเจนและสมเหตุผล   
7. การทบทวนวรรณกรรม 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

7.1 สาระสำคัญสัมพันธ์กับงานวิจัย 
7.2 มีข้อมูลประกอบตัวแปรในการวิจัยครบถ้วน 
7.3 เนื้อหาวิชามีความเป็นปัจจุบัน 
7.4 จัดลำดับเนื้อหาเป็นหมวดหมู่อ่านเข้าใจง่าย 

  

8.กรอบแนวคิดในการวิจัย 8.1 ชัดเจนครอบคลุมเรื่องท่ีจะศึกษาท้ังหมด 
8.2 มีความเปน็เหตุผล 

  



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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รายการ เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ควรปรับปรุง 
8.3 เขียนได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

9. วิธีการวิจัย 9.1 เลือกวิธีการวิจัยเหมาะสมงานวิจัย 
9.2 ใช้ประชาการและกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม 
9.3 กำหนดวิธีปฏิบัติต่อกลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคุมถูกต้อง 
9.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเหมาะสม 
9.5 มีวิธีการหาความเช่ือมั่นและความเท่ียงตรง 
อย่างถูกต้อง 
9.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถ 
ตอบปัญหาการวิจัยได้ 

  

10. สถานท่ีทำการวิจัย 10.1 ระบุไว้ชัดเจน 
10.2 มีความเป็ฯไปได้ในการทำการศึกษา 

  

11. แผนดำเนินการวิจัย 11.1 กำหนดขั้นตอนเป็นลำดับเหมาะสม 
กับเนื้อหา 
11.2 ใช้ระยะเวลาเหมาะสมกับงานท่ีจะทำ 

  

12. เอกสารอ้างอิง 12.1 รวบรวมได้ครบถ้วนตามเนื้อหา 
12.2 เขียนถูกต้องตามท่ีกำหนด 

  

13. ประโยชน์ของงานวิจัย 13.1 ได้ประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน 
13.2 เป็นความรู้ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อสาขาวิชา 
ท่ีศึกษา  

  

14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
     14.1 หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 
     14.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ .......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 

 

 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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2) สรุปผลการประเมินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ ์

(     ) ผ่าน 
(     ) ไม่ผ่าน 
(     ) ผ่านอย่างมีเงื่อนไข ดังนี ้
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

3) ลายมือชื่อคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
 

...........................................................................ประธานกรรมการ   
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/อาจารย์ประจำหลักสูตร) 

                     (............................................................................)  
 
                      ............................................................................กรรมการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 
                      (..........................................................................)  
 

..........................................................................กรรมการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 
(.........................................................................)  
 
..........................................................................กรรมการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 
(.........................................................................)  
 
..........................................................................กรรมการ (อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก) 
(.........................................................................) 
  
..........................................................................กรรมการและเลขานุการ   
(อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม) 
(.........................................................................)  
      วันท่ี .........เดือน.................พ.ศ............. 
 
 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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4) นักศึกษารับทราบ 

..........................................................................นกัศึกษา 
(........................................................................) 
      วันท่ี .........เดือน.................พ.ศ............. 
 

5) สำหรับประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ ์

(   )  ควรอนุมัติ 
           (   ) ไม่ควรอนุมัติ 
เนื่องจาก................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
 (........................................................................) 
      วันท่ี .........เดือน.................พ.ศ............ 

 
6) สำหรับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา 

(   )  ควรอนุมัติ 
          (   ) ไม่ควรอนุมัติ 
เนื่องจาก.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
     

ลงช่ือ.......................................................................... 
  (........................................................................) 
      วันท่ี .........เดือน.................พ.ศ............. 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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7) ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 (  ) ควรอนุมัติ  

           (  ) ไม่ควรอนุมัติ 
เนื่องจาก................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 

ลงช่ือ ....................................................................... 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร แสงอรุณ) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
วันท่ี .............เดือน ............................ พ.ศ. ............ 

 
8) ความเห็นของคณบดี 

(  ) อนุมัติ 
           (  ) ไม่อนุมัติ 
เนื่องจาก.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
                                 

ลงช่ือ ....................................................................... 
(ดร.ศุภฤกษ์  ชามงคลประดิษฐ์) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันท่ี .............เดือน ............................ พ.ศ. ............ 
 

หมายเหตุ  
กรุณารายงานผลสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะฯ ภายใน 30 วันนับต้ังแต่วันสอบหัวข้อ

และเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์และแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

ช่ือนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................. รหัสนักศึกษา ............................................ 
เบอร์โทรศัพท์ .........................เป็นนักศึกษาหลักสูตร............................................. สาขาวิชา .................................... 
ระบบ  (  ) ภาคปกติ     (  ) ภาคสมทบ 
ระดับ  (  ) ปริญญาเอก      แผนการเรียน      (  ) แบบ 1.1      (  ) แบบ 1.2       (  ) แบบ 2.1     (  ) แบบ 2.2 
          (  ) ปริญญาโท       แผนการเรียน     (  ) แบบ ก 1      (  ) แบบ ก 2 

ตามที่ข้าพเจ้าได้รับการอนุมัติผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์   
หัวข้อ (ภาษาไทย) ........................................................................................................................................... 
        (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................................... 

 ข้าพเจ้าได้จัดทำเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติ 
สอบวิทยานิพนธ์ 

 
ลงช่ือ ..................................................... นักศึกษา 

(..........................................................) 
วันท่ี ...........เดือน...................พ.ศ............ 

1. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
□ อนุมัติ  □ ไม่อนุมัติ 

 
ลงช่ือ ..................................................... 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(..................................................) 

 
ลงช่ือ ..................................................... 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(..................................................) 

วันท่ี ...........เดือน...................พ.ศ......... 
 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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2. ความเห็นของประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา 
 ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้  

 
...............................................ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/อาจารย์ประจำหลักสูตร) 
 
...............................................กรรมการ(อาจารย์ประจำหลักสูตร) 
 
..............................................กรรมการ(อาจารย์ประจำหลักสูตร) 
 
..............................................กรรมการ(อาจารย์ประจำหลักสูตร) 
 
..............................................กรรมการ(อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก) 
 
..............................................กรรมการและเลขานุการ(อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม) 

 
กำหนดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์ในวันท่ี............เดือน............................พ.ศ. ............เวลา ....................................น.                    
สถานท่ี / ห้อง ....................อาคาร ........................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ ..................................................... ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

(................................................) 
วันท่ี .........เดือน.................พ.ศ......... 

 
3. ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 (  ) ควรอนุมัติ  
           (  ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ .......................................................................  
               (รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร แสงอรุณ) 

                                                             รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
                                     วันท่ี .............เดือน ............................ พ.ศ. ............ 
 
 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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4. ความเห็นของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(  ) อนุมัติ 
(  ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ................................................................................................................................... 

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

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

ลงช่ือ ....................................................................... 
(ดร.ศุภฤกษ์  ชามงคลประดิษฐ์) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันท่ี .............เดือน ............................ พ.ศ. ............ 
 
 
หมายเหตุ กรุณายื่นเอกสารเสนออนุมัติก่อน 7 วันทำการ ดำเนินการสอบ ณ งานบัณฑิตศึกษา  

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 18 ช้ัน  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
ระดับปริญญาโท  
 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 1. กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณวิฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  1 รายการต้องเป็นผู้งานวิจัย 
 2. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ือยู่ในฐานะข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งต้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  10 เรื่อง 
 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกำหนดข้างต้นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัอข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระโดยผ่านนความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 
ระดับปริญญาเอก 
 อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 1. กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 2. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัอข้อ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกำหนดข้างต้นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นท่ียอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัอข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  
 
 

 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์  

ช่ือนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................รหัสนักศึกษา........................................ 
เบอร์โทรศัพท์ ...............................เป็นนักศึกษาหลักสูตร................................. สาขาวิชา .................................... 
ระบบ   (  ) ภาคปกติ  (  ) ภาคสมทบ 
ระดับ   (  ) ปริญญาเอก      แผนการเรียน       (  ) แบบ 1.1    (  ) แบบ 1.2    (  ) แบบ 2.1    (  ) แบบ 2.2 
          (  ) ปริญญาโท       แผนการเรียน       (  ) แบบ ก 1    (  ) แบบ ก 2 
 
1)  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  เมื่อวันที่……..……เดือน…..…………..……พ.ศ.  …….………… 

1.1)  ช่ือเรื่อง    (   )  เห็นชอบแล้ว  (   )  ควรปรับปรุง  ดังนี้ 
      ช่ือเรื่อง  (ภาษาไทย)……….….…………………………………………………..……………………………………………….………………….. 

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..... 
 ช่ือเรื่อง  (อังกฤษ)……….……………………………………………………..……..………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………........ 

1.2)  วิทยานิพนธ์    (   )  ไม่มีข้อเสนอแนะ (   )  มีข้อเสนอแนะและควรปรับปรุง  (ตามเอกสารท่ีแนบ) 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….. 
2) คณะกรรมการสอบได้แนบหลักฐานการพิจารณาผลการสอบ  และมีความเห็นให้ผลการสอบ ดังนี้ 

รายการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ ์ คะแนน (100) 
1.1 รูปแบบการจัดพิมพ์ถูกต้องตามท่ีกำหนด (คะแนนเต็ม 10 )  
1.2 ความสามารถในการทำการศึกษา/เนื้อหารายงานการวิจัย (คะแนนเต็ม  40)  
     1.2.1 บทนำแสดงถึงความสำคัญของปัญหาในแง่ทฤษฎี 
และประโยชน์ต่อสาขาวิชาท่ีศึกษาได้ชัดเจน 

 

     1.2.2 ทบทวนวรรณกรรมได้ลึกซึง้ครบคลุมปัญหาวิจัย 
และเรียบเรียงเนื้อหาอย่างต่อเนื่องชัดเจนตามลำดับ กะทัดรัด และ เข้าใจง่าย 

 

     1.2.3 ดำเนินการวิจัยด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม  
     1.2.4 วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิจัยได้ถูกต้องชัดเจนครบถ้วน  
     1.2.5 อภิปรายผลการวิจัยโดยใช้เหตุผลอ้างอิงครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์  
     1.2.6 ระบุข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ได้อย่างสมเหตุผล  
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รายการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ ์ คะแนน (100) 
1.3 การนำเสนอสาระของการทำวิจัย (คะแนนเต็ม 15)  
     1.3.1 นำเสนออย่างชัดเจนกะทัดรัดและเข้าใจง่าย  
     1.3.2 แสดงถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีวิจัยอย่างลึกซึ้งกว้างขวาง  
1.4 การอธิบายและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ (คะแนนเต็ม 35)  
     1.4.1 แสดงความเข้าใจในข้อคำถามและพยายามอธิบายอย่างชัดเจน  
     1.4.2 มีความมั่นใจในการตอบข้อซักถามทุกข้อ  
     1.4.3 ตอบข้อซักถามอย่างมีเหตุผลถูกต้องตรงประเด็น  
     1.4.4 แสดงวุฒิภาวะเชิงวิชาการให้ประจักษ์  

รวม    

3) สรุปผลการประเมินและระดับคุณภาพผลการสอบวิทยานิพนธ ์

  ดีเยี่ยม   (Excellent) 80-100  คะแนน   
  ดี    (Good)  70-79    คะแนน   
  ผ่าน   (Pass)  60-69    คะแนน   
  ไม่ผ่าน   (Fail)  <60    คะแนน   

4) ลายมือชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
 
..................................................................ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
(..........................................................................)  
 
...................................................................กรรมการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 
(..........................................................................)  
 
...................................................................กรรมการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 
(..........................................................................)  
 
...................................................................กรรมการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 
(..........................................................................)  
 
...................................................................กรรมการและเลขานุการ(อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์) 

(..........................................................................)  

     วันท่ี .........เดือน.................พ.ศ............. 
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5) นักศึกษารับทราบ 

..........................................................................นกัศึกษา 
(..........................................................................)  
   วันท่ี .........เดือน.................พ.ศ............. 

 

6) สำหรับประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

(   )  ควรอนุมัติ 
(   )  ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก ....................................................................................................................................... 

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

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

ลงช่ือ .......................................................................  
       (.....................................................................)  
     วันท่ี ...........เดือน ......................... พ.ศ. .......... 

 
 
7) สำหรับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา 

(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก ........................................................................................................................................ 

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

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

ลงช่ือ .......................................................................  
       (.....................................................................)  
    วันท่ี ...........เดือน ......................... พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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8) ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 (  ) ควรอนุมัติ  
            (  ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก ...................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

 
 

    ลงช่ือ .................................................................... 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร แสงอรุณ) 
            รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   วันท่ี .............เดือน ............................ พ.ศ. ............ 

 
9) ความเห็นของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(  ) อนุมัติ 
(  ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ............................................................................................................................................... 

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

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

ลงช่ือ .......................................................................  
(ดร.ศุภฤกษ์  ชามงคลประดิษฐ์) 

                 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                                     วันท่ี .............เดือน ............................ พ.ศ. ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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ข้อเสนอแนะและปรับปรุง 

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

   

                          
            ลงช่ือ…………………………………………………………………………  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

(…………………….………………………………………………….) 
วันท่ี………………เดือน…………………..………พ.ศ.  ………..….. 

 
หมายเหตุ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบต่อคณะภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันสอบ 
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บัณฑิตศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แบบส่งผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ ์

เรียน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)……………….…..………………….........……….…  รหัส  ………………...................…………….…… 
เบอร์โทรศัพท์ ………………..……..……เป็นนักศึกษาหลักสูตร  …....……….……   สาขาวิชา …………………………..…..……….….…. 
ระบบ  (   )  ในเวลาราชการ   (   )  นอกเวลาราชการ 

 ระดับ    (   )  ปริญญาเอก   แผนการเรียน    (   )  แบบ  1.1     (   )  แบบ  1.2     (   )  แบบ  2.1     (   )  แบบ  2.2      
(   )  ปริญญาโท    แผนการเรียน    (   )  แบบ  ก 1     (   )  แบบ  ก 2     ศูนย์ฯ/จังหวัด…………………..………… 

     มีความประสงค์ขอส่งผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์  จำนวน  ………….. ฉบับ  เพื่อให้บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
 

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
ลงช่ือ…………………………………………………..……..……………  นักศึกษา 
        (……………..……………………………………………….)   
     วันท่ี  …………..เดือน ……………….. พ.ศ. ……….…… 

 
1.  ทุนสนับสนนุวิทยานิพนธ ์
    ไม่ได้รับทุนสนับสนุน 

    ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์จาก (แหล่งทุน)......................................................................................... 
ช่ือทุน......................................................................................................................จำนวน.........................................บาท 
 
2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ เร่ืองที่ ......... (กรณี มีผลงานมากกว่า 1 เร่ือง ให้ทำ ควว บว 6  และแนบสำเนาผลงาน
เพิ่ม) 
       ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  ………………..  เรื่อง     ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์แล้ว  ………………..  เรื่อง 

              ❑  ประชุมวิชาการ   (    )  นานาชาติ (    )  ระดับชาติ              (    )  สาขาวิชายอมรับ 
              ❑  วารสารวิชาการ (    )  นานาชาติ (    )  ระดับชาติ              (    )  สาขาวิชายอมรับ 
                         ซึ่งเป็นวารสารท่ี  (    )  ไม่อยู่ในฐานข้อมูล (    )  อยู่ในฐานข้อมูล.......................................................... 

   (     ) ไม่มีค่า impact factor (     )  มีค่า impact factor ณ ปี ค.ศ. .……..…......…เท่ากับ ……………….………… 
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            ช่ือเรื่อง  (ภาษาไทย) …………………………………………………………..…………………….……………………………….……… 
 ……………………………………………..……..……………………………………….…………………………………………………………… 
 ……………………………………………..……..……………………………………….…………………………………………………………… 

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

 ช่ือวารสาร/ช่ือท่ีประชุม …………………………………………..…………………………………….……………………………………
 ……………………………………………..……..……………………………………….…………………………………………………………… 
 ……………………………………………..……..……………………………………….…………………………………………………………… 
           ………………………………………………………………………………… ISSN  ……………………………………………………………. 
 
 วัน  เดือน  ปี  ……………………..……………..………………(กรณีวารสาร  ให้ระบุเลขปีท่ี……………ฉบับท่ี………………) 
 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของบทความวิจัย  และมีมิติพิจารณาผลงาน  ดังนี้ 
    3.1  (    )  เห็นชอบ              (    )  ไม่เห็นชอบ  เนื่องจาก................................................................................... 
    3.2  พิจารณาแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย มีระดับคุณภาพงานวิจัย  
          (    ) ไม่เข้าเกณฑ์ สกอ.(ปี 2557)     
          (    ) เข้าเกณฑ์    สกอ.(ปี 2557)  ค่าน้ำหนัก  [  ]  0.1  [  ]  0.2  [  ]  0.4  [  ]  0.60  [  ]  0.80  [  ]  1.00 

3.3  เฉพาะกรณีผลงานวิจัยได้รับการตอบรับจากแหล่งผลงาน   
        อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์จะติดตามผลงานตีพิมพ์ของนกัศึกษา  และเมื่อผลงานได้รับการตีพิมพ์ตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนดเรียบร้อยแล้ว  จะจัดส่งผลงานวิจัยมายังสำนักงานคณบดีทันที 
        ท้ังนี้  หากผลงานวิจัยของนักศึกษาไม่ได้รับการตีพิมพ์ในระยะเวลาท่ีกำหนดในใบตอบรับ อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และนักศึกษาจะรีบดำเนินการช้ีแจงมายังสำนักงานคณบดีได้รับทราบทันที และหากมีข้อสรุปว่า
ผลงานวิจัยของนักศึกษาไม่ได้รับการตีพิมพ์จริง นกัศึกษายินดีท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยต่อไป  

  
   ลงช่ือ……………………………………………….……….……………..   อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

            (……………………………………….………………….)     
 
   ลงช่ือ……………………………………………….……….……………..   อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
            (……………………………………….………………….)   วันท่ี ………..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 
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4.  ความเห็นของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร       
(    )  เห็นควรให้มีการเปล่ียนแปลง .................................................................................................................................... 
(    )  ผลงานวิจัยท่ีนิสิตตีพิมพ์ถูกต้องตามหลักสูตรและประกาศฯ มหาวิทยาลัย  
ระดับคุณภาพงานวิจัย (   ) ไม่เข้าเกณฑ์ สกอ.(ปี 2557)     
                  (   ) เข้าเกณฑ์ สกอ.(ปี 2557)  ค่าน้ำหนกั  [  ]  0.1  [  ]  0.2  [  ]  0.4  [  ]  0.60  [  ]  0.80   
       [  ]  1.00 

     
        ลงช่ือ……………………………………………….……….……………..ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

           (……………………………………….………………….)     
                               วันท่ี  …………..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 
 

ค  7. ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                                

(    )  เห็นชอบผลงานวิจัยของนิสิต  และค่าน้ำหนักคุณภาพ
งานวิจัยตามเกณฑ์ สกอ. เห็นควรอนุมัติประกอบการสำเร็จ
การศึกษา ต่อไปได้ 
 
(    )  ไม่เห็นชอบผลงานวิจัยของนิสิต   
 
เนื่องจาก ................................................................................. 
..................................................................................................
................................................................................................. 
 
        ลงช่ือ………………………………….……….……….……………..      
(……..…………………………………..….…………………….…………….) 
                   
                  ………… / …………………….………… / ………..…… 

ค  8. ความเห็นของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(    )  อนุมัติค่าน้ำหนักคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ สกอ. และ 
ผลงานวิจัยของนิสิตใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษาได้   
 
(    )  ไม่อนุมัติค่าน้ำหนักคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ สกอ. 
และผลงานวิจัยของนิสิตประกอบการสำเร็จการศึกษา 
 
เนื่องจาก ................................................................................... 
....................................................................................................
................................................................................................... 

 
ลงช่ือ………..…………………………………….……….……….……………..  
(……..…………………………………..….…………………….…………….) 

                   
                   ………… / …………………….………… / ………..…… 
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เอกสารประกอบการตีพิมพ์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
******************************** 

1.  ประเภทผลงานวทิยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ (หรอืตอบรับให้ตีพิมพ์) ในวารสารต้องนำส่ง  มีดังน้ี 
(1)   ปกนอกของเล่มวารสาร (ถ้ามี) 
(2)   สารบัญ (ถ้ามี) 
(3)   บทความของนิสิตที่ตีพิมพ์ในวารสาร หรือกรณีได้รบัการตอบรับให้ตีพิมพ์ต้องแนบบทความของนิสิตที่ได้รับการแก้ไขและ
จัดรูปแบบตามรูปแบบของวารสาร 
(4)   หลักฐานของวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
(5)   กรณีได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ต้องแนบหนังสือรับรองการตอบรับให้ตีพิมพ์ โดยกำหนดระยะเวลาการตีพิมพ์ไม่เกิน 1 ปี นับ
จากวันที่ได้รับการตอบรับจากวารสาร/แหล่งตีพิมพ์  (ยกเว้นวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI สามารถใช้หนังสือรบัรองการตอบรับ
ให้ตีพิมพ์ที่ไม่กำหนด ปี(ฉบับ) ท่ีจะตีพิมพ์ได้)  
 

2.  ประเภทผลงานวทิยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการเรียบรอ้ยแลว้ เอกสารที่นิสิตต้องนำส่ง  มีดังน้ี 
(1)  ปกนอกของเอกสารการประชุมวิชาการ 
(2)  สารบัญ  และรายชื่อกองบรรณาธิการ  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการประชุมวิชาการ 
(3)  เน้ือหาบทความของนิสิตที่พิมพ์ในเอกสารการประชมุวิชาการ 
(4)  สำเนาประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร 
 

3.  ประเภทผลงานวทิยานิพนธ์ที่ผา่นการนำเสนอในการประชุมวิชาการเรียบร้อยแลว้  แต่ได้รับตอบรับให้ตีพิมพ์ 
    เป็นบทความวิจัยฉบับเต็ม  ไม่ใช่บทคัดย่อในเอกสารการประชุมวิชาการ  (Proceedings) หรือวารสารภายหลัง   
    เอกสารที่นิสิตต้องนำส่ง  มีดังน้ี 

(1)  หนังสือรับรองการตอบรับให้ตีพิมพ์ โดยกำหนดระยะเวลาการตีพิมพ์ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการตอบรับจากวารสาร/
แหล่งตีพิมพ์  (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้) 
(2)  แนบบทความของนิสิตที่ได้รับการแก้ไขและจัดรูปแบบตามรูปแบบของประชุมวิชาการ  (Proceedings) หรือวารสาร 
(3)  ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer  Reviewers) และรายชื่อกองบรรณาธิการ/คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

4.  ประเภทผลงานวทิยานิพนธ์ที่ผา่นการนำเสนอในการประชุมวิชาการเรียบร้อยแลว้  แต่ได้รับตอบรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย 
    ฉบับเต็ม  ไม่ใช่บทคัดย่อในเอกสารวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI ภายหลัง เอกสารที่นิสิตต้องนำส่ง  มีดังน้ี 
     (4.1)  กรณีได้รับการตีพิมพ์ต่อเน่ือง/เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI ฉบับปกติ มีดังน้ี 

       (4.1.1)   ปกนอก, สารบัญของเล่มวารสาร 
       (4.1.2)   บทความของนิสิตที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
       (4.1.3)   หลักฐานของวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  

     (4.2)  กรณีได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ต่อเน่ืองในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI ฉบับพิเศษหรือฉบับปกติและมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ มีดังน้ี 
             (4.2.1)  กรณีตีพิมพ์ต่อเน่ืองในวารสาร ฉบับพิเศษ : หนังสือรับรองการตอบรับให้ตีพิมพ์ โดยกำหนดระยะเวลาการตีพิมพ์ไม่เกิน  

           1 ปี นับจากวันที่ได้รับการตอบรับจากแหล่งตีพิมพ์  โดยในหนังสือรับรองต้องมีข้อความระบุยืนยัน จะมีการเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของวารสาร และในฐานข้อมูล TCI  

       (4.2.2)  แนบบทความของนิสิตที่ได้รับการแก้ไขและจัดรูปแบบตามรูปแบบของวารสาร 
       (4.2.3)  ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ (Peer  Review)  
       (4.2.4)  รายชื่อกองบรรณาธิการ คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิวารสาร 
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บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แบบขอสอบวัดคุณสมบัติ 

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................รหัสนักศึกษา........................................ 
เบอร์โทรศัพท์ ...............................เป็นนักศึกษาหลักสูตร................................. สาขาวิชา ......................................... 
ระบบ   (  ) ภาคปกติ  (  ) ภาคสมทบ 
ระดับ   (  ) ปริญญาเอก      แผนการเรียน       (  ) แบบ 1.1    (  ) แบบ 1.2    (  ) แบบ 2.1    (  ) แบบ 2.2 
          (  ) ปริญญาโท       แผนการเรียน       (  ) แบบ ก 1    (  ) แบบ ก 2 
 ข้าพเจ้า มีความประสงค์ขอสอบวัดคุณสมบัติ  ครั้งนี้เป็นการสอบครั้งท่ี….ประจำภาคการศึกษาท่ี......................... 
ผลสอบวัดคุณสมบัติท่ีผ่านมา (กรอกรายละเอียดให้ครบสมบูรณ์) 
สอบครั้งท่ี ภาคการศึกษา ปีการศึกษา ผลการสอบ 
    
    
 

ลงช่ือ...........................................................นกัศึกษา 
                                            (...........................................................)  วันท่ี ........เดือน...................พ.ศ............ 
2. ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

   (  )  เห็นชอบ    
 (  )  ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก............................................................................................................................... 

 
     ลงช่ือ.................................................................อาจารย์ท่ีปรึกษา 

                                      (................................................................)  วันท่ี ...........เดือน...................พ.ศ............ 
 

3. ความเห็นชอบประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
หมวดท่ี 6 ข้อ 34.4 
    จึงขอเสนอแต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ...............................................................................................................  ประธานกรรมการ 
2. ...............................................................................................................  กรรมการ 
3. ..............................................................................................................  กรรมการและเลขานุการ 

 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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โดยกำหนดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติ 
ในวันท่ี ..........เดือน...........................พ.ศ. ....................เวลา ....................น. สถานท่ี / ห้อง ......................... 
อาคาร .......................................................... คณะ ........................................................................................... 

 
ลงช่ือ ......................................................... ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

                                       (....................................................) วันท่ี .........เดือน..................พ.ศ......... 
 
4. งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      (  ) นักศึกษาดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      (  ) มีสถานภาพเป็นนักศึกษา 
 

ลงช่ือ .......................................................................  
      (นางประวีณา  เนื่องรินทร์) 
          เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตศึกษา  วันท่ี.........เดือน ................... พ.ศ. ............ 

 
5. ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 (  ) ควรอนุมัติ  
           (  ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก ............................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ....................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก  จันตะคุณ) 

                                                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   
วันท่ี........เดือน .................. พ.ศ. ............ 

6. ความเห็นของคณบดี 
(  ) อนุมัติ 
(  ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ................................................................................................................................... 

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

ลงช่ือ ...................................................  
(ดร.ศุภฤกษ์  ชามงคลประดิษฐ์) 

        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    
วันท่ี...........เดือน ........................ พ.ศ............... 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แบบรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติ 

ช่ือนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................รหัสประจำนักศึกษา..........................................          
เบอร์โทรศัพท์ .....................................เป็นนักศึกษาหลักสูตร .................................................................................                        
สาขาวิชา.....................................................................................................ระบบ  (  ) ภาคปกติ     (  ) ภาคสมทบ 
ระดับปริญญาเอก   แผนการเรียน       (  ) แบบ 1.1      (  ) แบบ 1.2     (  ) แบบ 2.1     (  ) แบบ 2.2 
สอบคร้ังที่.................. เม่ือวันที่…………………………………………….……….…................... 

จึงใคร่ขอแจ้งผลการสอบ คือ 
  (  )  สอบผ่าน       (สัญลักษณ์  S )  (  )  สอบไม่ผ่าน    (สัญลักษณ์  U ) 
 
1. ลายมือชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
 

          ลงช่ือ....................…….................................ประธานกรรมการสอบ 
      (……………………………………………..........) วันท่ี.........เดือน...........พ.ศ......... 
 
       ..............................................................กรรมการสอบ 
       (............................................................) วันท่ี.........เดือน...........พ.ศ......... 
 
       ..............................................................กรรมการสอบ 

     (..............................................................) วันท่ี.........เดือน...........พ.ศ......... 
       
2. นักศึกษารับทราบ 

   ......................................................................นกัศึกษา 
   (....................................................................) วันท่ี .........เดือน...........พ.ศ......... 

 
3. สำหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา 

(   )  รับทราบ 
                         ลงช่ือ....................…….................................ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

       ( …………………………………………….. ) วันท่ี.........เดือน...........พ.ศ......... 
 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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          ลงช่ือ....................…….................................กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
        ( ……………………………………………. ) วันท่ี.........เดือน...........พ.ศ......... 
 

          ลงช่ือ....................…….................................กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
      ( ………………………………………………. ) วันท่ี.........เดือน...........พ.ศ......... 

 
4. ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 (  ) รับทราบ  
            

ลงช่ือ ....................................................................... 
(ผศ.ดร.อดิเรก  จันตะคุณ) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     
วันท่ี .............เดือน ............................ พ.ศ. ............ 
 

5. ความเห็นของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 (  ) รับทราบ  
 

ลงช่ือ ....................................................................... 
(นายปริญ  นาชัยสิทธิ์) 

   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วันท่ี .............เดือน ............................ พ.ศ. ............ 
 

6. งานฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 (  ) แจ้งสำเนารายงานผลสอบ  
 

ลงช่ือ ....................................................................... 
   (นางประวีณา  เนื่องรินทร์) 
     เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตศึกษา 

วันท่ี .............เดือน ............................ พ.ศ. ............ 
 
หมายเหตุ : ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
หมวดท่ี 6 ข้อ 34.4  ให้คณะกรรมการสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสอบและให้รายงานผลการสอบต่อคณบดี 
โดยผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาภายใน 14 วัน นับจากเสร็จส้ินการสอบ 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

133

คว.งบว.9.1 

 หนา้ 1/1 
 

 
 
 
 

บัณฑิตศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แบบส่งเล่มวิทยานพินธ์  ฉบบัแก้ไข 

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     ตามท่ีข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………….…  รหัส  ……………………………….………….…..……..  
เบอร์โทรศัพท์……….….…………..…….หลักสูตร  ……………………………………….……….สาขาวิชา ……………………….…..….………….…… 
(   )  ภาคปกติ      (   )  ภาคสมทบ      
ได้ดำเนินการแก้ไขเล่มวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เมื่อวนัท่ี..….เดือน..………….พ.ศ...…….  
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบฯ เรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข 

 
     ลงช่ือ………………………………………….……………..    นักศึกษา 
                     (………………………….…………..………………….)    

     วันท่ี………เดือน……………..……พ.ศ. ……....... 
 

1.  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบฉบับ
แก้ไขแล้วให้ความเห็นชอบ เนื่องจากมีความถูกต้อง  
ครบถ้วนและสมบูรณ์  ตามมติของคณะกรรมการสอบฯ 

 
ลงช่ือ…………………………… อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(……………………………………………….)  
 
ลงช่ือ……………………………อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม 
       (……………………………………….….)   
วันท่ี  …………..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 

2.  ความเห็นของประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ   
(   )  ควรอนุมัติ  (   )  ควรปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

เนื่องจาก…………………………………………………………………….
….............……………………………………………………………………
……….….……………………………………………………………………… 
……….….……………………………………………………………………… 
 

        ลงช่ือ………………….……………..………………………   
 (…………………………………..…………..………………………….) 

        วันท่ี………เดือน…………………………พ.ศ. ……...…….. 
3.  ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
(   )  ควรอนุมัติ    (   )  ควรปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

เนื่องจาก……...........................…………………….….................. 
…………………………………………………………………………………… 
 

        ลงช่ือ………………….……………..………………………   
    (…………………………………..…………..………………………….) 

        วันท่ี………เดือน…………………………พ.ศ. ……...…….. 

4.  ความเห็นของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(   )  อนุมัติ    (   )  ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง  เนื่องจาก…… 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ………………….……………..………………………   
                         คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
            วันท่ี………เดือน…………………………พ.ศ..............  

หมายเหตุ  นักศึกษาต้องดำเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ ภายใน  30  วัน  หลังจากวันสอบวิทยานิพนธ ์  



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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บัณฑิตศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

แบบขอขยายเวลาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไขหลังสอบวิทยานิพนธ์ คร้ังที่ …………… 
 

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

     ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ….……………………………………………….……….…รหัส……………………………….………….  
เบอร์โทรศัพท์………………..………….หลักสูตร  ………………………………………....………สาขาวิชา…………………….……....………. 
(   )  ภาคปกติ      (   )  ภาคสมทบ     
 

     ได้ทำการสอบวิทยานิพนธ์ เมื่อวันท่ี…………เดือน ………………….……. พ.ศ …….……… แต่ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ
แก้ไข (ควว.บว.7) ได้ทันภายในเวลา 30 วนั หลังการสอบ 
 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาส่งวิทยานิพนธ์  ครั้งท่ี ………. จำนวน   14   วัน   ต้ังแต่ 
วันท่ี ……………………. ถึงวันท่ี ………………………….…เนื่องจาก………………………………………………….……………….………………  
……….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………........ 
(ใหร้ะบุสาเหตุท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความล่าช้าว่าเกีย่วข้องกับนักศึกษา ประธานควบคุม กรรมการควบคุม หรือกรรมการสอบ)   

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
   

           ลงช่ือ ………………………………………..………………… นักศึกษา 
         ( …………………………….……….……………………)    

                                              วันท่ี …..… เดือน ………….... พ.ศ ………… 
 

1.  ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ์
(   )  ควรอนุมัติ  (   )  ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก…………….... 

 

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

 
ลงช่ือ…………………………… อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
   (……………………………………………….)  
 
ลงช่ือ……………………………อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม 
       (……………………………………….….)   
วันท่ี  …………..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 
 

2.  ความเห็นของประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ   
(   )  ควรอนุมัติ  (   )  ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก................... 

 

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

        ลงช่ือ………………….……………..………………………   
   (…………………………………..…………..………………………….) 

        วันท่ี………เดือน…………………………พ.ศ. ……...…….. 



คู่มือ บัณฑิตศึกษา คู่มือ บัณฑิตศึกษา
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3.  ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
(   )  ควรอนุมัติ    (   )  ไม่ควรอนุมัติ  เนื่องจาก………... 

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

        ลงช่ือ………………….……………..………………………   
    (…………………………………..…………..………………………….) 

        วันท่ี………เดือน…………………………พ.ศ. ……...…….. 

4.  ความเห็นของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(   )  อนุมัติ    (   )  ไม่อนุมัติ 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ………………….……………..………………………   
                      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
            วันท่ี………เดือน………………………พ.ศ. ……...…….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




