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ถึงกระบวนการ ขั้นตอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ลดระยะเวลาท างาน สะดวก รวดเร็ว มี
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ยิ่งขึ้นในอนาคต 

 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการ 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิต จ านวน 2 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ และระดับบัณฑิตศึกษา  ได้แก่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ มีความช านาญในการวิจัยทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม และพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สร้างความร่วมมือด้านวิชาการให้เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 กระบวนการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน
วิศวกรรม นักศึกษาทุกคนจะต้องด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรฯ ซึ่งการจัดท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ดังกล่าวมีขั้นตอน        
เอกสารแบบค าร้อง ระบบออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้วิทยานิพนธ์มีคุณภาพและมาตรฐานทั้งหลักสูตรฯ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เขียนจึงได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเรื่อง การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
ขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาควิชาฯ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานด้าน
การสอบวิทยานิพนธ์  การให้ข้อมูล วิธีการด าเนินการ กับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่างๆ และผู้ที่เก่ียวข้องได้ถูกต้อง รวดเร็ว และเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการสอบวิทยานิพนธ์ของภาควิชาวิศวกรรม      
อุตสาหการและการจัดการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความถูกต้องครบถ้วน 
 1.2.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด และกับใคร 
 1.2.3 เพ่ือเป็นการถ่ายทอดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.3.1 มีแนวปฏิบัติงานด้านการสอบวิทยานิพนธ์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการ
จัดการได้อย่างมีมาตรฐานและถูกต้องครบถ้วน 
 1.3.2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 1.3.3 บุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 
 1.4 ขอบเขตของคู่มือ 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 
  1.4.1.1 ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวที่
ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  1.4.1.2 ผู้รับบริการ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้บริการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
 1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่การขั้นตอนการสอบ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งเล่มวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส าเร็จการศึกษา การกรอกรายละเอียดแบบค าร้องในระบบ
ออนไลน์ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาศิลปากร 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 

1.5 ค าจ ากัดความ 
 1.5.1 ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ ผู้ให้บริการ 
 1.5.2 ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาโท อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ใช้บริการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 1.5.3 คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่แนะน าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 1.5.4 วิทยานิพนธ์ หมายถึง หนังสือที่แต่งเรื่องทางวิชาการ ใช้เรียกผลงานของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเอก ที่เขียนขึ้นเพ่ือแสดงความรู้ที่ค้นคว้ามาได้ใหม่  ที่ต้องศึกษาค้นคว้าความรู้
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง เมื่อได้ความรู้ใหม่แล้วจึงเสนอเป็นวิทยานิพนธ์เพ่ือขอรับปริญญา
มหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2552: ออนไลน์) 
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บทที่ 2 
 

โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ชื่อเดิมคือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 
ตอนที่ 193 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2534 และได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 
2539 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนองนโยบายของรัฐในการที่
จะผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว  ที่
ค านึงถึงความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน โดยสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ภูมิภาคตะวันตก โดยมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้ 

ปรัชญา (Philosophy) 
      "พัฒนาคน พัฒนาชาติ บูรณาการศาสตร์ อนุรักษ์ศิลป์ ด้วยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี" 

 ปณิธาน (Determination) 
      "ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านงานวิจัยสร้างสรรค์เพ่ือเป็นก าลังขับเคลื่อน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน" 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
      "สร้างความร่วมมือร่วมกับอุตสาหกรรมและสถาบันชั้นน า เพื่อวิจัยเชิงบูรณาการและสร้างสรรค์ 
และผลิตบุคลากรสู่ระดับอาเซียน" 

พันธกิจ (Mission) 
1. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันชั้นน าเพ่ือวิจัยและผลิตบุคลากร 
2. ผลิตบุคลากร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสู่

ระดับอาเซียน 
3. วิจัยเชิงบูรณาการและสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลงานระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สามารถ

แก้ปัญหาเชิงอุตสาหกรรม สังคม และชุมชน 
4. บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรม สังคม และชุมชนเพ่ือสร้างความเข็มแข็งให้กับประเทศ 
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ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปิด 
สอนในระดับปริญญาตรี จ านวน 11 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 8 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี  
1. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
2. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
3. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
4. วศ.บ. สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 
5. วศ.บ. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
6. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
7. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
8. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
9. ทล.บ. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
10. วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
11. วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
 
ระดับปริญญาโท 
1. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน   
2. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
3. วศ.ม. สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
4. วศ.ม. สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
5. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
6. วท.ม. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
7. วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
8. วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
 
ระดับปริญญาเอก 
1. ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (นานาชาติ) 
2. ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
3. ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
4. ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
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5. วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
6. ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
 

2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
2.1.1 โครงสร้างหน่วยงาน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร แบ่ง
โครงสร้างภายในคณะฯ เพ่ือตอบสนองและสนับสนุนภารกิจของคณะฯ ดังนี้ 

1.1 ส านักงานคณบดี 
1.2 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 
1.3 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
1.4 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
1.6 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1.7 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
1.8 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
1.9 ศูนย์ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหาร 

และธุรการ 

งานคลังและพัสดุ 

งานบริการการศึกษา 

งานแผน 
และประกันคุณภาพ 

ภาควิชา 
วิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ 

ส านักงานภาควิชา
วิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ 

ภาควิชา 

เทคโนโลยีอาหาร 

ส านักงานภาควิชา
เทคโนโลยีอาหาร 

ภาควิชา 
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

ส านักงานภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ภาควิชา 
วิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ 

ส านักงานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ 

ภาควิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล 

ส านักงานภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

ภาควิชา 
วิศวกรรมเคมี 

ส านักงานภาควิชา
วิศวกรรมเคมี 

ภาควิชา 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ส านักงานภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ศูนย์ความเป็น
เลิศและ
นวัตกรรม
ทางด้าน

วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี 

7 
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 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ปัจจุบัน
ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ระดับปริญญา
โท จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม และ
ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
 

ปณิธาน 
1. เน้นให้นักศึกษามีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ 
2. มีความสามารถในการประยุกต์และพัฒนาองค์ความรู้ 
3. ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
4.  มีลักษณะเป็นผู้น าที่ดี 
5.  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
วิสัยทัศน์ 
1. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์มาสู่ภูมิภาคตะวันตก 
2. เพ่ือผลิตวิศวกรออกไปพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
3. เพ่ือวิจัยและพัฒนาศักยภาพทางการผลิตให้แก่อุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกให้สามารถแข่งขันกับ 

ต่างประเทศได้  
 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 18 ราย และสาย

สนับสนุนวิชาการ จ านวน 7 ราย ดังนี้ 
บุคลากรสายวิชาการ  

มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานอ่ืนๆ ที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมทางด้านวิชาการ ได้แก่  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ กล่อมจิตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คเณศ พันธุ์สวาสดิ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ พรสิงห์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินต ์วุฒิชัยวัฒน ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรักษ์ ศรีทองชัย 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์  หงษ์สุวรรณ   
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8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ลลีากวีวงศ์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม  โฆษิตชัยมงคล 
11. อาจารย์ ดร.วรฤทัย ชูเทียร  
12. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย แซ่เหล่ม 
13. อาจารย์กวินธร สัยเจริญ 
14. อาจารย์ธนาธร เกรอต 
15. อาจารย์บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช 
16. อาจารย์เกษรินทร์ พูลทรัพย์ 
17. อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก 
18. อาจารย์ธรรมวิชช์ ประเสริฐ 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการ การประสานงาน และให้บริการด้านการเรียนการสอน งาน

ธุรการ งานการเงิน งานวิจัย การบริการวิชาการ ประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมของภาควิชาฯ และงาน
อ่ืนๆ ที่สนับสนุนและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ได้แก่  

1. นางสาวนวลอนงค์ สาโคตร 
2. นางสาวเปรมทิพย์ อ่ิมเอิบปฐม 
3. นางสาวชยานิษฐ์ ตั้งธนาโชตพัิฒน์ 
4. นางสาวณัฐธิดา นฤมลสิริ 
5. นายเจน พลินทร์สุคนธ์ 
6. นายธรเดชา ค าแพงนนท์ 
7. นายสรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล 
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2.1.2 โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างผู้บริหารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 

อาจารย์กวินธร สัยเจริญ 
หัวหน้าภาควิชา 

วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 

 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พรสิงห ์
รองหัวหน้าภาควิชาฯ 

ฝ่ายบริหาร 

 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.คเณศ พันธุ์สวาสดิ์ 
รองหัวหน้าภาควิชาฯ 

ฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

อ.เกษรินทร์ พูลทรัพย์ 
รองหัวหน้าภาควิชาฯ  

ฝ่ายนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ 

10 
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ภาพที่ 3 โครงสร้างบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส านักงานภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

ส านักงานภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 

น.ส.นวลอนงค์ สาโคตร 

นักวชิาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ 

น.ส.เปรมทิพย์ อิ่มเอิบปฐม 

นักวชิาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ 

น.ส.ชยานิษฐ์ ตั้งธนาโชติพฒัน์ 

นักวชิาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ 

น.ส.ณฐัธิดา นฤมลสิริ 

นักวชิาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ 

นายเจน พลินทร์สุคนธ์ 

นักวชิาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ 

นายธรเดชา ค าแพงนนท์ 

นักวชิาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ 

นายสรรวทิย์ เชือ้พิสทุธิก์ุล 

วิศวกร 

 

11 
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2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของต าแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์ ภายใต้ 
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารจัดการภายในส านักงานภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ 

การจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งอาจมีหน้าที่ในงานใด
งานหนึ่งหรือหลายงานตามที่ได้รับมอบหมายก็ได้ ดังนี้ 

(1) ด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ 
     การจัดการ ได้แก่  

- ประสานงานการสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ การอนุมัติหัวข้อ 
  วิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และ 
  ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส าเร็จการศึกษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ตลอดจนการให้ค าปรึกษากับนักศึกษาเก่ียวกับข้อก าหนดการยื่นแบบ  
  ค าร้องต่างๆ 
- จัดท าเอกสารการขออนุมัติใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการของ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าตอบแทนกรรมการ และเบิกจ่ายเงินของ 

     ผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์ 
- ประสานงานการจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  
  การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร การจัดประชุม  
  การขออนุมัติค่าใช้จ่าย การยืมเงินทดรองราชการ และการเบิกจ่ายเงิน 
- ประสานงานการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรระดับปริญญา 

โท และปริญญาเอก การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ การขอ    
อนุมัติค่าใช้จ่าย การยืมเงินทดรองราชการ การจัดประชุม  
และการเบิกจ่ายเงิน 

- จัดท าเอกสารและวาระเชิญประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ 
  บัณฑิตศกึษา จ านวน 2 หลักสูตร และการประชุมคณะกรรมการ 
  ด าเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษ 
- ประสานงานและจัดท าเอกสารการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  
  การจัดสอบสัมภาษณ์ และการส่งผลการสอบคัดเลือกให้กับบัณฑิต 
  วิทยาลัย 
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- ประสานงานจัดตารางสอนตารางสอบ การส่งรายงานผลการศึกษา  
  และผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
- จัดท าเอกสารเชิญอาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
- จัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าสอนอาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจ า 
- ยืมเงินทดรองราชการเพ่ือจ่ายเงินให้กับอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ 
- การด าเนินงานตามความร่วมมือกับส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และภาคเอกชน  ได้แก่       
  การประชุมหารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ (MOU) การส่งร่างบันทึก 
  ข้อตกลงความร่วมมือฯ  การประสานงานลงนามบันทึกข้อตกลงความ 
  ร่วมมือฯ ของทุกฝ่าย การจัดท าโครงการฯ การจัดท าเอกสารขออนุมัติ 
  โครงการฯ การจัดท าเอกสารขออนุมัติใช้เงิน การจัดท าเอกสารขอเปิด 
  บัญชีเงินฝากธนาคาร  การส่งข้อมูลผู้ให้ทุนกับมหาวิทยาลัยเพื่อตั้งเจ้าหนี้ 
  ในระบบ SU-ERP  ประสานงานการโอนเงินการขอรับใบเสร็จรับเงิน การ 
  ขอเบิกจ่ายเงิน การเบิกเงินที่ธนาคาร และจ่ายเงินให้กับนักศึกษาผู้ได้รับ 
  ทุน ตลอดจนดูแลนักศึกษาภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จนกว่า 
  จะสิ้นสุดโครงการรวบรวมใบเสร็จรับเงิน เพ่ือจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงิน 
  โครงการฯ 
- ด าเนินการจัดโครงการต่างๆ  จัดท าเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่าย และเบิก 

    จ่ายเงิน เช่น โครงการปฐมนิเทศ โครงการบรรยายพิเศษ 
- ประสานงานการรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประสานงานการคัดเลือกผู้รับทุน   
  ส่งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทุนผู้ช่วยสอน ยืมเงินทดรองราชการและ 
  เบิกจ่ายเงินทุนผู้ช่วยสอน 
- ประสานงานการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน ขออนุมัติ   
  จ้างนักศึกษา ขอยืมเงินทดรองราชการ และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างนักศึกษา 
  ปฏิบัติงาน 
- ประสานงานกับนักศึกษาท่ีได้รับทุนการน าเสนอผลงานต่างประเทศ และ 
  เบิกจ่ายเงิน 

(2) ด้านการเงินและงบประมาณของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ได้แก่ 
ดูแลการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณ
รายได้ เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เงินบริการ
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วิชาการ ประสานงานการตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และตั้งงบประมาณ
ครุภัณฑ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

(3) ด้านอื่นๆ  ได้แก่  
- ประสานงานการเชิญอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี  การขอใช้ห้องพัก 
  ของอาจารย์พิเศษ จัดท าค่าสอนอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี การยืม 
  เงินทดรองราชการเพ่ือจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ 
- ประสานงานสอบสัมภาษณ์ T CAS 
- ประสานงานการจัดท างบประมาณเงินรายได ้
- ประสานงานการจัดท างบครุภัณฑ์จากเงินแผ่นดิน 
- จัดท าเอกสารขออนุมัติไปราชการต่างประเทศให้กับอาจารย์ที่ได้รับทุน 
  เสนอผลงาน จัดท าเอกสารขออนุมัติใช้บัตรเครดิต เอกสารขอออกบัตร 
  โดยสารเครื่องบิน จองบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ ตลอดจนรวบรวม 
  ใบเสร็จ และเบิกจ่ายเงิน 
- ประสานงานเอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานใน 
ด้านต่างๆ หรือจัดท าโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนงานและมหาวิทยาลัย 

1.3 ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 
1.4 ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่  

และนักศึกษาจ้างปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง    
          2. ด้านการวางแผน 
              วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3. ด้านการประสานงาน 
  3.1 ประสานงานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
  4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
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 4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลวิชาการ เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

1. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ก าหนด 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
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บทที่ 3 
 

หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 
 
3.1 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

การศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ของภาควิชาวิศวกรรม   
อุตสาหการและการจัดการ นักศึกษาจะต้องผ่านเงื่อนไขตามที่หลักสูตรก าหนดและได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือผู้ที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมอบหมาย ซึ่งนักศึกษาจะต้องด าเนินการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือสอบพิจารณา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการส่งวิทยานิพนธ์ 
ฉบับสมบูรณ์และตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือส าเร็จการศึกษา ถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา และต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หรือตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ส าหรับ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพ และ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 รวมถึงประกาศ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การขอส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2562 โดยผู้เขียนได้รวบรวมวิธีการปฏิบัติงานที่ชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา
ได้ทราบ และสามารถปฏิบัติตามล าดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

 

 
 

ภาพที่ 4 ล าดับขั้นตอนการเสนอแบบค าร้องต่างๆ 

นักศึกษา 

ยื่นแบบค าร้อง 

• กรอกรายละเอยีด 

• แนบเอกสารประกอบ 

• นักศึกษาลงนามผู้ย่ืนค าร้อง 

• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
หัวข้อวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนาม 

ภาควิชาฯ 

• ตรวจสอบรายละเอียดและ
คุณสมบัติ 

• เสนอหัวหน้าภาควิชาฯ พิจารณา
ลงนาม 

• ภาควิชาฯ ส่งแบบค าร้องให้
คณะฯ 

คณะฯ 

• ตรวจสอบรายละเอียดและ
คุณสมบัติ 

• เสนอประธานคณะกรรมการ
ด าเนินงานบัณฑิตศึกษาประจ า
คณะฯ พิจารณาลงนาม 

• คณะฯ ส่งแบบค าร้องให้บัณฑิต
วิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

• ตรวจสอบรายละเอียดและ
คุณสมบัติ 

• เสนอคณบดีบัณฑิต 

• จัดท าค าสั่งฯ/ประกาศ/หนงัสือ
ราชการที่เกี่ยวขอ้ง 
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ผู้เขียนได้จ าแนกหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 
3.1.1 การสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
3.1.2 การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
3.1.3 การสอบวิทยานิพนธ์ 
3.1.4 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส าเร็จการศึกษา 
โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานดังนี้ 
 
3.1.1  การสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

3.1.1.1. นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-2-3) โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 หมวดที่ 6 การท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

3.1.1.2. นักศึกษาที่ประสงค์จะด าเนินการขอสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้
กรอกรายละเอียดแบบค าร้องขอสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์  ผ่านระบบออนไลน์ 
(www.reg.su.ac.th) โดยป้อนรหัสประจ าตัวและรหัสผ่านของนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อนักศึกษากรอกรายละเอียด
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดพิมพ์ และส่งแบบค าร้องขอสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ณ 
ส านักงานภาควิชาฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนก าหนดการสอบพิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ รายละเอียดค าร้องขอสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 

   (1) ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
(2) คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 3 คน ได้แก่  
    ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 2 คน และกรอกรายละเอียด 
    หรือแนบรายละเอียดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายละเอียดอาจารย์ 
    ประจ า ได้แก่ ประวัติและผลงานทางวิชาการ (กรรมการจะต้องเป็น 
    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน) 
 (3) ก าหนดวันเวลา และสถานทีส่อบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

3.1.1.3 ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบค าร้องขอสอบ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ใช้หลักเกณฑ์
เดียวกันกับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
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3.1.1.4 ผู้ปฏิบัติงานเสนอแบบค าร้องขอสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามล าดับ
ขั้ นตอนต่อหั วหน้ าภาควิชาวิ ศวกรรม อุตสาหการและการจัดการ  คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

3.1.1.5 บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

3.1.1.6 นักศึกษาส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บทที่ 1 -2-3) ให้กับคณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนการสอบพิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

3.1.1.7 นักศึกษาด าเนินการสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตามวันเวลาและ
สถานที่ที่ก าหนด ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว แก้ไขโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการฯ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความถูกต้อง 

 
ทั้งนี้ผู้เขียนได้อธิบายขั้นตอนการเข้าสู่ระบบเพ่ือขอเอกสารออนไลน์ จากเวบไซต์  

www.reg.su.ac.th เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถอธิบายและตอบข้อค าถามของนักศึกษาในการขอ
แบบค าร้องขอสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 

 
ภาพที่ 5 การเข้าสู่ระบบของนักศึกษาเพ่ือขอเอกสารออนไลน์ 

http://www.reg.su.ac.th/
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ภาพที่ 6 การป้อนรหัสประจ าตัวและรหัสผ่าน 

 

 
ภาพที่ 7 การขอเอกสารออนไลน์ 
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ภาพที่ 8 การเข้าสู่หน้าขอเอกสารออนไลน์ 

 

 
ภาพที่ 9 การเลือกแบบค าร้องขอสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
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ภาพที่ 10 รายละเอียดแบบค าร้องขอสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 

กรอกรายละเอยีด 

คลิกบันทึก  

 สั่งพิมพ์ 



22 

 
ภาพที่ 11 แบบค าร้องขอสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ หน้าที่ 1 
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ภาพที่ 12 แบบค าร้องขอสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ หน้าที่ 2 (รายละเอียดผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก) 
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ภาพที่ 13 แบบค าร้องขอสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ หน้าที่ 3 (รายละเอียดอาจารย์ประจ า) 
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ภาพที่ 14 ค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวขอ้วิทยานิพนธ ์
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3.1.2  การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
3.1.2.1 เมื่อนักศึกษาสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และด าเนินการแก้ไขโครงร่าง 

วิทยานิพนธ์ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ให้ค าแนะน าเรียบร้อยแล้ว ให้
นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบค าร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (บฑ.2)  ผ่านระบบ
ออนไลน์ (www.reg.su.ac.th)  โดยป้อนรหัสประจ าตัวและรหัสผ่านของนักศึกษา ทั้งนี้
นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์
พร้อมลงนามและระบุวันเดือนปีก ากับ  เมื่อนักศึกษากรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย
แล้ว ให้จัดพิมพ์ และส่งแบบค าร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (บฑ.2) พร้อมแนบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ จ านวน 1 เล่ม (บทท่ี 1-2-3) ณ ส านักงานภาควิชาฯ  

3.1.2.2 ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบค าร้องขออนุมัติ 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (บฑ.2) ทั้งนี้ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548 
(ส าหรับนักศึกษาที่เขา้ศึกษาในหลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2556) 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 

(ส าหรับนักศึกษาที่เขา้ศึกษาในหลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 

ข้ อที่  9 . 1 . 2  อ า จา รย์ ที่ ป รึ กษ า วิ ท ย านิ พน ธ์         
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

ข้อที่ 10.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์
ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิ จัยที่ มิ ใช่ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้า
อิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย  
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ตารางที่ 3.1 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548 
(ส าหรับนักศึกษาที่เขา้ศึกษาในหลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2556) 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 

(ส าหรับนักศึกษาที่เขา้ศึกษาในหลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็น
อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิ จัยที่ มิ ใช่ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  ต้องมี
คุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้  
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
    ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่ มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

 
3.1.2.3 ผู้ปฏิบัติงานเสนอแบบค าร้องอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามล าดับขั้นตอนต่อ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1.2.4 บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์  และ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

3.1.2.5 นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามก าหนดการปฏิทินการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
ทั้งนี้ผู้เขียนได้อธิบายขั้นตอนการเข้าสู่ระบบเพ่ือขอเอกสารออนไลน์ จากเวบไซต์  

www.reg.su.ac.th เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถอธิบายและตอบข้อค าถามของนักศึกษาในการขอ
แบบค าร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (บฑ.2) ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 
 
 
 
 
 

http://www.reg.su.ac.th/
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ภาพที่ 15 การเลือกแบบค าร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (บฑ.2) 

 

 
ภาพที่ 16 รายละเอียดแบบค าร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (บฑ.2) 

 

 กรอกรายละเอียด 

คลิกบันทึก 

สั่งพิมพ์ 
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ภาพที่ 17 แบบค าร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (บฑ.2) หน้าที่ 1 
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ภาพที่ 18 แบบค าร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (บฑ.2) หน้าที่ 2 
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ภาพที่ 19  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และแตง่ตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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3.1.3 การสอบวิทยานิพนธ์ 
3.1.3.1  เมื่อนักศึกษาด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์เรียบร้อย และพร้อมที่สอบ 

วิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาด าเนินการกรอกรายละเอียดในแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ 
(บฑ.3) ผ่านระบบออนไลน์ (www.reg.su.ac.th)  โดยป้อนรหัสประจ าตัวและรหัสผ่านของ
นักศึกษาและส่งแบบฟอร์มดังกล่าว ณ ส านักงานภาควิชาฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 สัปดาห์ 
ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 

   (1) ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5  
    คน ได้แก่ ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 2 คน (กรรมการ  
    จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน)  
(3) ก าหนดวันเวลาและสถานทีส่อบวิทยานิพนธ์ 

3.1.3.2 ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบค าร้องขอสอบ
วิทยานิพนธ์ (บฑ.3) ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.2 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2548 
(ส าหรับนักศึกษาที่เขา้ศึกษาในหลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2556) 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558 

(ส าหรับนักศึกษาที่เขา้ศึกษาในหลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 

ข้อที่ 9.2.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วย
อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ข้อที่ 10.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี ้
     1)กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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ตารางที่ 3.2 การแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 

(ส าหรับนักศึกษาที่เขา้ศึกษาในหลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2556) 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558 

(ส าหรับนักศึกษาที่เขา้ศึกษาในหลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 

     2)กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอก
หรือเทียบเท่าและมผีลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

 
3.1.3.3 ผู้ปฏิบัติงานเสนอเรื่องการสอบวิทยานิพนธ์ตามล าดับขั้นตอนต่อหัวหน้า

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1.3.4 บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 

3.1.3.5 นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ (บทท่ี 1-2-3-4-5) ให้กับคณะกรรมการ 
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนสอบวิทยานิพนธ์ 

3.1.3.6 นักศึกษาด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ และแก้ไขตามค าแนะน าของ 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
 

ทั้งนี้ผู้เขียนได้อธิบายขั้นตอนการเข้าสู่ระบบเพ่ือขอเอกสารออนไลน์ จากเวบไซต์  
www.reg.su.ac.th เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถอธิบายและตอบข้อค าถามของนักศึกษาในการขอ
แบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (บฑ.3) ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 

http://www.reg.su.ac.th/
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ภาพที่ 20  การเลือกแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (บฑ.3) 

 

 

 
ภาพที่ 21  รายละเอียดแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (บฑ.3)  

กรอกรายละเอยีด 

คลิกบันทึก 

สั่งพิมพ์ 
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ภาพที่ 22 แบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (บฑ.3) หน้าที่ 1 
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ภาพที่ 23 แบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (บฑ.3) หน้าที่ 2 
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ภาพที่ 24 แบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (บฑ.3) หน้าที่ 3 รายละเอียดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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ภาพที่ 25 แบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (บฑ.3) หน้าที่ 4 รายละเอียดอาจารย์ประจ า 
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ภาพที่ 26 ค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
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3.1.4 ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อขอส าเร็จการศึกษา 
3.1.4.1 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือขอส าเร็จ

การศึกษา นักศึกษาจะต้องด าเนินการแก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์ตามที่ได้รับค าแนะน าจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มีการน าเสนอผลงานตามเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาด าเนินการกรอกรายละเอียดในแบบค าร้องขอส่งวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส าเร็จการศึกษา (บฑ.4) ทั้งนี้ ให้นักศึกษาสามารถ 
ดาวน์โหลดจากเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (www.graduate.su.ac.th)  และส่งแบบฟอร์ม
ดังกล่าว ณ ส านักงานภาควิชาฯ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การขอส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้ 

(1) ใบน าส่งวิทยานิพนธ์จากระบบ iThesis โดยมีลายมือชื่อของนักศึกษา 
     และอาจารย์ที่ปรึกษา 
(2) ใบหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์จากระบบ iThesis โดยมีลายมือชื่อของ 
     คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
(3) ใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส าเนาใบ 
     ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมน าเสนอผลงาน 
     วิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
     2558 จ านวน 1 ชุด พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง และในส่วนของ 
     ภาควิชาฯ ให้นักศึกษาส าเนาใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการ 
     เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ส าเนาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  
     หน้าปก และสารบัญใน Proceeding พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง  
     จ านวน 1 ชุด 
(4) หนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(5) หลักฐานตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร  

  3.1.4.2 ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 
3.1.4.3 ผู้ปฏิบัติงานเสนอเรื่องการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และตรวจสอบ

คุณสมบัติเพื่อขอส าเร็จการศึกษา พร้อมทั้งใบส่งคะแนนสอบวิทยานิพนธ์ ตามล าดับขั้นตอน
ต่อหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1.3.4 บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ภาพที่ 27 การเลือกแบบค าร้องขอส่งวิทยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์ และตรวจคุณสมบัติเพื่อส าเร็จการศึกษา (บฑ.4) 
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ภาพที่ 28 แบบค าร้องขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
(บฑ.4) หน้าที่ 1 
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ภาพที่ 29 แบบค าร้องขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
(บฑ.4) หน้าที่ 2 
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ภาพที่ 30 ใบน าส่งวิทยานิพนธ์จากระบบ iThesis หน้าที่ 1 
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ภาพที่ 31 ใบน าส่งวิทยานิพนธ์จากระบบ iThesis หน้าที่ 2 
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ภาพที่ 32 ใบหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์จากระบบ iThesis 
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ภาพที่ 33 ใบน าส่งวิทยานิพนธ์จากระบบ iThesis การแนบผลงาน 
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ภาพที่ 34 ใบน าส่งวิทยานิพนธ์จากระบบ iThesis การแนบในประกาศนียบัตรการน าเสนอผลงาน 

 

 
ภาพที่ 35 การเลือกสัญญาการโอนลิขสิทธิ์ 
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ภาพที่ 36 สัญญาโอนลิขสิทธิ์ 
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ภาพที่ 37 ใบส่งคะแนนสอบวิทยานิพนธ์ (หน้าที่ 1) 
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ภาพที่ 38 ใบส่งคะแนนสอบวิทยานิพนธ์ (หน้าที่ 2) 
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ภาพที่ 39 ใบส่งคะแนนสอบวิทยานิพนธ์ (หน้าที่ 3) 
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ภาพที่ 40 ใบส่งคะแนนสอบวิทยานิพนธ์ (หน้าที่ 4) 
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ภาพที่ 41 ใบส่งคะแนนสอบวิทยานิพนธ์ (หน้าที่ 5) 
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3.2 ข้อควรระวังท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการ 

จัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ มีข้อควรระวังที่ควรค านึงถึง      
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.2.1 การกรอกรายละเอียดในแบบค าร้องต่างๆ  
  ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบรายละเอียดในแบบค าร้องต่างๆ อย่างละเอียด เนื่องจาก
การยื่นแบบค าร้องของนักศึกษาที่ผ่านมา ผู้ เขียนได้พบปัญหาการกรอกรายละเอียดไม่
ครบถ้วน เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ได้ลงนาม ไม่ได้ระบุวันเดือนปี ไม่ได้กรอกชื่อหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ไม่ได้ระบุสถานที่สอบเนื่องจากเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่ไม่ได้เข้า
มหาวิทยาลัยทุกวัน จึงท าให้ไม่ทราบชื่อห้องสอบ การกรอกรายชื่อคณะกรรมการสอบ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ผิดช่อง กรอกรายชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาจาก 1 คน เป็นกรอกรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั้งชุดคณะกรรมการสอบพิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์  ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถด าเนินการเสนอเรื่องต่อหัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการได้ตามก าหนดระยะเวลา ดังนั้น ผู้ ปฏิบัติงานควร
ตรวจสอบอย่างละเอียดหากพบข้อผิดพลาดควรแจ้งให้นักศึกษาทราบทันทีเพ่ือแก้ไข
รายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน 
3.2.2 การด าเนินงานที่ต้องไปตามกฏระเบียบต่างๆ 
  การด าเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานตามล าดับทุกขั้นตอนของ
หน่วยงานนั้น อยู่ภายใต้กฏระเบียบต่างๆ ได้แก่  

1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561  
3) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การขอส าเร็จการศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 
ซึ่งภาควิชาฯ มีนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 (สถานะ 

นักศึกษาคงอยู่ ซึ่งเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559-2560) และนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 ซึ่งการด าเนินงานหลักสูตรฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
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หลักสูตรตามที่บรรจุไว้ในเล่มหลักสูตร ดังนั้นการตรวจสอบคุณวุฒิหรือคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ
กฎระเบียบต่างๆ จะต้องสอดคล้องตามที่บรรจุไว้ในเล่มหลักสูตรที่นักศึกษาได้เข้าศึกษาในปีการศึกษา
นั้นๆ ทั้งนี้ได้สรุปประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสูตร วศ.ม. สาขาวิชา 
การจัดการงานวิศวกรรม 

ปีที่เข้าศึกษา ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปีการศึกษา 2559  
ปีการศึกษา 2560  
 

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2550 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2561  
ปีการศึกษา 2562 
 

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2561 

 
3.2.3 ระยะเวลาในการยื่นแบบค าร้องต่างๆ 
  การยื่นแบบค าร้องต่างๆ ของนักศึกษา เพ่ือด าเนินการสอบพิจารณาหัวข้อ 

วิทยานิพนธ์ การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือส าเร็จการศึกษา นั้น แบบค าร้องทุกประเภทจะต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบ พิจารณา และลงนาม หลายหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดให้นักศึกษายื่นแบบค าร้องต่างๆ ณ ส านักงานภาควิชาฯ 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนการสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ 
เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ จะมีกระบวนการเสนอและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น การท า
ประกาศ ค าสั่ง หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ใบส่งคะแนนสอบวิทยานิพนธ์ และเอกสารการเงินที่
เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 4 
 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 
   
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรม        
อุตสาหการและการจัดการ ผู้เขียนได้รวบรวมและสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ขั้นตอนที่ 3 การสอบวิทยานิพนธ์ 
ขั้นตอนที่ 4 ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส าเร็จ 

     การศึกษา 
โดยแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการปฏิบัติงาน จะประกอบด้วย ผังการปฏิบัติงาน (Flow 

Chart) และค าอธิบายขั้นตอนตามผังการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 42 ขั้นตอนของกิจกรรมการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

การสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

การสอบวิทยานิพนธ์ 

การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติ 
เพื่อส าเร็จการศึกษา 
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4.1 ขั้นตอนของกิจกรรมการปฏิบัติงาน  
ขั้นตอนที่ 1  การสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart)  

 
 

ภาพที่ 43  ขั้นตอนการสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
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ค าอธิบายขั้นตอนตามผังการปฏิบัติงาน  

เมื่อนักศึกษายื่นแบบค าร้องขอสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ณ ส านักงานภาควิชา      

(ดังตัวอย่างในภาพที่ 11 หน้า 22) ให้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ที่นักศึกษากรอก

รายละเอียดในแบบค าร้องขอสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อหัวข้อภาษาไทย  

2) ชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ  

3) ลายมือชื่อผู้ยื่นค าร้อง พร้อมระบวุันเดือนปีก ากับ 

4) รายชื่อคณะกรรมการสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์  

5) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  

6) รายละเอียดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายละเอียดอาจารย์ประจ าที่เป็น

คณะกรรมการสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดแบบค าร้องขอสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์  และ

คุณสมบัติคณะกรรมการฯ 

กรณีท่ีนักศึกษากรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วน ให้แจ้งนักศึกษาทราบและแก้ไข 

ในทันทีเพ่ือมิให้การด าเนินงานด้านเอกสารล่าช้า  

ผู้ปฏิบัติงานได้ตรวจสอบแบบค าร้องขอสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์  และคุณสมบัติ  คณะ 

กรรมการฯ พบว่าถูกต้องครบถ้วน เสนอต่อหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

พิจารณาและลงนาม พร้อมระบุวันเดือนปีก ากับ 

เมื่อหัวหน้าภาควิชาฯ ได้พิจารณาและลงนาม พร้อมระบุวันเดือนปี ในแบบค าร้องขอสอบ 

พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ให้ส าเนาเอกสาร จ านวน 1 ชุด เก็บไว้ที่ส านักงานภาควิชาฯ  

และส่งแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อไปยังงานบริการการศึกษา ส านักงานคณบดี เพ่ือเสนอ

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาลงนาม และเสนอต่อไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป 
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ขัน้ตอนที่ 2  การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart)  

 
 

ภาพที่ 44 ขั้นตอนการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
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ค าอธิบายขั้นตอนตามผังการปฏิบัติงาน  

เมื่อนักศึกษาได้มีการสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และได้ด าเนินการแก้ไขโครงร่าง 

วิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว และประสงค์

ขอยื่นแบบค าร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (บฑ.2) ณ ส านักงานภาควิชาฯ  (ดังตัวอย่างในภาพที่ 

17 หน้า 29)  ให้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง  ครบถ้วน  ที่นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบ

ค าร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (บฑ.2)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อหัวข้อภาษาไทย  

2) ชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ  

3) ลายมือชื่อผู้ยื่นค าร้อง พร้อมระบุวันเดือนปีก ากับ 

4)  ประธานคณะกรรมการสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ลงลายมือชื่อพร้อมระบุ 

    วันเดือนปีก ากับ 

5) รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

6) โครงร่างวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-2-3 

ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 หมวดที่ 6 ข้อที่ 44 การท าวิทยานิพนธ์ โดย

สรุปคือ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจะต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา โดยให้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่เกิน 3 คน โดยต้อง

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จ านวน 1 คน และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้ไม่เกิน 2 คน และมีคุณวุฒิ 

คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการที่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548 (ส าหรับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หรือตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ส าหรับนักศึกษา

ทีเ่ข้าศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

กรณีที่นักศึกษากรอกรายละเอียดหรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วน ให้แจ้งนักศึกษาทราบและ

แก้ไขในทันทีเพ่ือมิให้เอกสารเกิดการล่าช้า 
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ผู้ปฏิบัติงานได้ตรวจสอบแบบค าร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (บฑ.2) พบว่าถูกต้อง 

ครบถ้วน ด าเนินการเสนอต่อหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการพิจารณา        

และลงนาม เพ่ือรับรองว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ พร้อมระบุวันเดือน

ปีก ากับ 

เมือ่หัวหน้าภาควิชาฯ ได้พิจารณาลงนามรับรอง ในแบบค าร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

(บฑ.2) เรียบร้อยแล้ว ให้ถ่ายส าเนาเอกสาร จ านวน 1 ชุด เก็บไว้ที่ส านักงานภาควิชาฯ  และส่งแบบ

ค าร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ต่อไปยังงานบริการการศึกษา ส านักงานคณบดี เพ่ือเสนอประธาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะฯ พิจารณาลงนาม และเสนอต่อไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาออกประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 3  การสอบวิทยานิพนธ์ 
ผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart)  

 
 

ภาพที่ 45 ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์ 
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ค าอธิบายขั้นตอนตามผังการปฏิบัติงาน  

เมื่อนักศึกษาได้ด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วและผ่านความเห็นชอบจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา การก าหนดวันเวลาและสถานที่สอบวิทยานิพนธ์ และประสงค์ขอยื่นแบบค าร้องขอ

สอบวิทยานิพนธ์ (บฑ.3) ณ ส านักงานภาควิชาฯ  (ดังตัวอย่างในภาพที่ 22 หน้า 35) ให้ด าเนินการ

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ที่นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ 

(บฑ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ลายมือชื่อผู้ยื่นค าร้อง พร้อมระบวุันเดือนปีก ากับ 

2) ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก พร้อมระบุวันเดือนปีก ากับ 

3) รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

4) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  

5) เอกสารแนบประวัติและผลงานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

ทั้งนี้ ด าเนินการตรวจสอบผู้มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรครบ 

ตามแผนการศึกษา มีจะต้องมีการรายงานผลการศึกษาทุกรายวิชา โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ

ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

กรณีที่นักศึกษากรอกรายละเอียดหรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วน ให้แจ้งนักศึกษาทราบและ

แก้ไขในทันทีเพ่ือมิให้เอกสารเกิดการล่าช้า 

ผู้ปฏิบัติงานได้ตรวจสอบแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (บฑ.3)  และคุณสมบัติ 

คณะกรรมการฯ พบว่าถูกต้องครบถ้วน ด าเนินการเสนอต่อหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ

การจัดการพิจารณาและลงนาม เพ่ือรับรองว่าคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ พร้อมระบุวัน

เดือนปีก ากับ 
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เมื่อหัวหน้าภาควิชาฯ ได้พิจารณาและลงนามในแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (บฑ.3)  

เรียบร้อยแล้ว ให้ถ่ายส าเนาเอกสาร จ านวน 1 ชุด เก็บไว้ที่ส านักงานภาควิชาฯ  และส่งแบบค าร้อง

ขอสอบวิทยานิพนธ์ (บฑ.3)  ต่อไปยังงานบริการการศึกษา ส านักงานคณบดี เพ่ือเสนอประธาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะฯ พิจารณาลงนาม และเสนอต่อไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 4  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส าเร็จการศึกษา 
ผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart)  

 
 

ภาพที่ 46 ขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์ และตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส าเร็จการศึกษา 
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ค าอธิบายขั้นตอนตามผังการปฏิบัติงาน  

เมื่อนักศึกษาได้ด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์และได้ด าเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน า 

ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว และประสงค์ขอยื่นแบบค าร้องขอส่งวิทยานิพนธ์

ฉบับสมบูรณ์ และตรวจคุณสมบัติเพื่อส าเร็จการศึกษา (บฑ.4) ณ ส านักงานภาควิชาฯ (ดังตัวอย่างใน

ภาพที่ 28 หน้า 42) ให้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ที่นักศึกษากรอกรายละเอียดใน

แบบค าร้องขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และตรวจคุณสมบัติเพ่ือส าเร็จการศึกษา (บฑ.4) ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

1) ลายมือชื่อผู้ยื่นค าร้อง พร้อมระบุวันเดือนปีก ากับ 

2) ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก พร้อมระบุวันเดือนปีก ากับ 

3) เอกสารแนบตามตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ

ขอส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562  

ได้แก่  

3.1) ใบน าส่งวิทยานิพนธ์จากระบบ iThesis โดยมีการลงลายมือชื่อของ

นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.2) ใบหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์จากระบบ iThesis โดยมีการลงลายมือชื่อ

ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

3.3) ใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส าเนาใบ

ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการน าเสนอผลงานตามเกณฑ์การส าเร็จ

การศึกษาของหลักสูตร จ านวน 1 ชุด พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง และในส่วนของ

ภาควิชาฯ ให้นักศึกษาส าเนาใบประกาศนียบัตร ส าเนาหนังสือตอบรับน าเสนอ

ผลงานวิจัย ส าเนาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ หน้าปก และสารบัญในหนังสือรวม

บทความ หรือวารสารทางวิชาการ พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

3.4) หนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

3.5) หลักฐานตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร  

 กรณีที่นักศึกษากรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้ปฏิบัติงานแจ้งนักศึกษาให้ทราบ
และแก้ไขในทันทีเพ่ือมิให้มีเอกสารเกิดการล่าช้า 
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 ผู้ปฏิบัติงานได้ตรวจสอบแบบค าร้องขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และตรวจคุณสมบัติเพ่ือ
ส าเร็จการศึกษา (บฑ.4)  พบว่าถูกต้องครบถ้วน ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการเสนอต่อกับหัวหน้าภาควิชาฯ
พิจารณาลงนามเอกสารดังกล่าว พร้อมลงวันที่ก ากับ เพ่ือรับรองว่านักศึกษาได้ปฏิบัติตามเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรครบถ้วน 

เมื่อหัวหน้าภาควิชาฯ ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจึงน า แบบค าร้องขอส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และตรวจคุณสมบัติเพื่อส าเร็จการศึกษา (บฑ.4)  ถ่ายส าเนา 1 ชุด เก็บไว้ที่
ส านักงานภาควิชาฯ  และน าแบบค าร้องขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และตรวจคุณสมบัติเพ่ือ
ส าเร็จการศึกษา (บฑ.4) ส่งต่อไปยังงานบริการการศึกษา ส านักงานคณบดี เพ่ือเสนอประธาน
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาลงนาม และเสนอต่อไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
และประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อไป 
 
4.2 วิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 เมื่อนักศึกษาได้ยื่นแบบค าร้องต่างๆ ผ่านกระบวนการตรวจสอบและเสนอแบบค าร้องตาม
ขั้นตอนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ตามขั้นตอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ทางบัณฑิต
วิทยาลัยจะจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งกลับมายังภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเพ่ือด าเนินการต่อไป 
เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ใบส่งคะแนนสอบวิทยานิพนธ์ ส าเนาหนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น  
 กรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายแล้วพบว่าแบบค าร้องที่เสนอต่อบัณฑิต
วิทยาลัยไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น มีนักศึกษายื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (บฑ.3) 
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบแล้วพบว่า นักศึกษารายดังกล่าวมีรายวิชาที่ยังศึกษา หรือมีการค้างช าระค่า
เล่าเรียน จึงไม่สามารถท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาจะไม่มีสิทธิสอบ
วิทยานิพนธ์ได้จนกว่าจะมีการรายงานผลการศึกษาของรายวิชาที่ค้างอยู่  หรือมีการช าระค่าเล่าเรียน
จนครบถ้วน 
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บทที่ 5 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 ปัญหาและอุปสรรค 
 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์  การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์    
การสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมที่จะต้องด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน โดย
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่นักศึกษากรอกรายละเอียดต่างๆ  อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
ระเบียบข้อบังคับประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือป้องกันเอกสารผิดพลาด และลดความล่าช้าของ
กระบวนการของเอกสารต่างๆ จากการด าเนินงานที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานพบปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์ เนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญาโทส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาโครงการ
พิเศษที่ท างานในภาคอุตสาหกรรม และศึกษาในวันหยุดราชการ อาจจะท าให้ไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 5.1.1 นักศึกษาไม่ทราบวิธีการและขั้นตอนการขอเอกสารออนไลน์ในระบบ www.reg.su.ac.th  
ได้แก่ แบบฟอร์มค าร้องขอสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ แบบฟอร์มค าร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
แบบฟอร์มค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ และการดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
และตรวจสอบคุณสมบัติขอส าเร็จการศึกษา ใน www.graduate.su.ac.th 
 5.1.2 นักศึกษากรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน ได้แก่ การลงลายมือชื่อ การระบุวันที่ก ากับ ก าหนดวัน
เวลาสอบวิทยานิพนธ์ กรอกรายชื่อคณะกรรมการผิดต าแหน่ง 
 5.1.3 ประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์สอบยังไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์มค าร้องขอ
อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 5.1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ยังไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์มค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ และแบบ
ค าร้องขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และตรวจคุณสมบัติเพ่ือส าเร็จการศึกษาซึ่งต้องกรอกรายละเอียดใน
แบบฟอร์มด้านหน้าและด้านหลังให้ครบถ้วน 
 5.1.5 นักศึกษาไม่ได้แนบประวัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบการยื่นเอกสารตาม
แบบฟอร์ม 
 5.1.6 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
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 5.1.7 นักศึกษายื่นเอกสารไม่ตรงตามก าหนดของภาควิชาฯ ซึ่งมีผลกระทบให้แบบฟอร์มค าร้องถึง
บัณฑิตวิทยาลัยกระชั้นชิดเกินไป อาจจะท าให้บัณฑิตวิทยาลัยออกค าสั่ง หนังสือเชิญ และใบส่งคะแนนสอบไม่
ทันตามก าหนดการสอบวิทยานิพนธ์  
 
5.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 จากปัญหาและอุปสรรคที่กล่าวข้างต้น ผู้ เขียนขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค   ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 5.2.1 ควรจัดท าเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ระบุขั้นตอนรายละเอียดการขอเอกสาร
แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มค าร้อง และการลงนามใน
แบบฟอร์มค าร้อง  
 5.2.2 แจ้งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษา ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิและคุณสมบัติ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เข้าใจตรงกันและด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
 5.2.3 ก าหนดแนวปฏิบัติการยื่นเอกสารแบบค าร้องต่างๆ ตามก าหนดเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อน
การสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์  เพ่ือป้องกันมิให้เอกสารส่งถึงบัณฑิตวิทยาลัย
ล่าช้า  
 
5.3 ข้อเสนอแนะและพัฒนา 
 5.3.1 ควรมีการจัดท าคู่มือขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์ในแบบรูปเล่ม และมีการแชร์ผ่านระบบ
ออนไลน์ เช่น Facebook Line 
 5.3.2 เมื่อนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ศึกษามาแล้ว 1 ปีการศึกษา ควรมีการจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมในการท าวิทยานิพนธ์ และการเรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ประวัติผู้เขียน 
 

 
ชื่อ-สกุล นางสาวชยานิษฐ์ ตั้งธนาโชตพัิฒน์ 
 
ต าแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฎิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
 
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558) 
  บธ.บ. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (2546) 
ประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
  จังหวัดนครปฐม 
 
สถานที่ติดต่อ ส านักงานภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
  อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
  โทรศัพท์ 034-219362, 034-254235-6 
  โทรสาร 034-219362 
  โทรศัพท์มือถือ 081-9121928 
  E-mail : chayanist1128@gmail.com 
 
 
 

 


