
 

 
 
 ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ว่าด้วยวธิีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

———------—— 
 
 เพ่ือให้การท าวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเห็นสมควรวางระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ บัณฑิตวิทยาลัยจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
      

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
      

หมวดที่ ๒ 
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียน 

 
 ข้อ ๔  การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  ๔.๑ ให้นิสิตจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
  ๔.๒  โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี้ 
   (๑)  หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   (๒)  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   (๔)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   (๕)  วิธีด าเนินการวิจัย 
   (๖)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
   (๗)  โครงสร้างของรายงานวิทยานิพนธ์ 
 



   (๘)  บรรณานุกรม 
   (๙)  เชิงอรรถ 

ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๔.๓  การเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตยื่นแบบค าร้อง  บท . ๘  

พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  จ านวน ๘  ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๔.๔  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ และโครงร่างวิทยานิพนธ์

ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ 
และในการประชุมพิจารณาแต่ละครั้ง ประธานกรรมการอาจให้นิสิตเข้าชี้แจงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วย
ก็ได ้

 ๔.๕  ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอผลการ
พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว   พร้อมรายชื่อผู้สมควรเป็น
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ในหัวข้อนั้นต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ๔.๖  เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์   และเมื่อบัณฑิต
วิทยาลัยประกาศรายชื่อนิสิตละหัวข้อวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว นิสิตจึงมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๕ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 ๕.๑  นิสิตระดับปริญญาโท  ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร

ของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต 
 ๕.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก  ที่มีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร

ของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 ๕.๓  ให้นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ

อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์บท  ๙  แล้วยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัย                
พร้อมทั้งช าระเงินค่าลงทะเบียน ในส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๖  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 ๖.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ให้นิสิตยื่นแบบ                

ค าร้อง บท. ๘ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือขออนุมัติโดยผ่าน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 ๖.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นสาระส าคัญ  นิสิตต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่  แต่ไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซ้ าอีก 

 ๖.๓  ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์   หลังจากที่ได้ยื่น
ค าร้องแล้ว 

 

หมวดที่ ๓ 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 
ข้อ ๗  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ๗.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์  จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ 

ท่าน แต่ไม่เกิน ๓  ท่าน ทั้งนี ้ จะต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ ท่าน 



 ๗.๒  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง  ในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาโท ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๗.๓  คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง ในสาขาวิชาที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ๗.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีท าวิทยานิพนธ์  รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนขณะท าวิทยานิพนธ์ 
  (๒)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
  (๓)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
 ข้อ ๘  การเขียนวิทยานิพนธ์ 
 ให้นิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท า

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

    หมวดที่ ๔ 
     การสอบวิทยานิพนธ์ 
 
ข้อ ๙  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
 ๙.๑  นิสิตระดับปริญญาโทมีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ 
  (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ

และโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
  (๒)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  และได้

ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  (๓)  เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าว  ให้ท าการขอสอบได้ 
๙.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้  เมื่อ 
 (๑)  ใช้เวลาท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๙  เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ

และโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  
(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรและได้รับ

ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
(๔) เขียนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าว  ให้ท าการ
ขอสอบได้ 



  ๙.๓  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งแนบวิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ               
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๙.๔  ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย  หลังจากยื่นค าร้องแล้ว 
๑๐ วันท าการ 
  ๙.๕  ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านประธาน
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  พร้อมกับเสนอวิทยานิพนธ์ที่ เรียบเรียงเสร็จแล้ว รวมทั้งบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างละ ๖ ชุด 
  ๙.๖  ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ก่อนวันสอบ  ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 
 ข้อ ๑๐  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๑๐.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน 
ประกอบด้วย 
   (๑)  ประธาน ได้แก่ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
   (๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกิน ๓ ท่าน 
  ๑๐.๒  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ได้แล้ว ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
  ๑๐.๓  เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนดวัน  เวลา และสถานที่สอบ  ให้ทราบโดยทั่วกัน  
และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ไมส่ามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ ให้แจ้งต่อบัณฑิต
วิทยาลัยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ด้วย 
 

    หมวดที่ ๕ 
  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
 

 ข้อ ๑๑  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
  ๑๑.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง  หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล  ในขณะ
ประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ 
  ๑๑.๒  ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
  ๑๑.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
นิสิตต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและค าแนะน านั้น ก่อนที่จะน าวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วส่ง
บัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๑.๔  ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท าการประเมินผลวิทยานิพนธ์   โดยก าหนด
เป็น ๔ ระดับ  ดังนี้ 
   ผลการศึกษา   ระดับ 
   ดีเยี่ยม  (Excellence)   A 



   ดี  (Good)   B+ 
   ผ่าน  (Passed)    B 
   ตก  (Failed)   F 
 ส่วนวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียง  ให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์  IP 
  ๑๑.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ อาจกระท า
ได้เมื่อเห็นสมควร แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามได้  ต่อเมื่อวิทยานิพนธ์นั้นได้รับ
การแก้ไขท้ังรูปแบบ และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 
  ๑๑.๖  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอผลการประเมินต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย หากมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้รวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกท่าน  เพ่ือส่งให้
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาด  เมื่อทราบผลการประเมิน และนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว  บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ข้อ ๑๒  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  ๑๒.๑  เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  
ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับที่แก้ไขท่ีมีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน จ านวน ๗ 
เล่ม โดยเย็บเล่มและเข้าปกแข็งเรียบร้อย ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย บทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย วันที่นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่
นิสิตส าเร็จการศึกษา 
  ๑๒.๒  ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตามข้อ
ผูกพันหรืออ่ืน ๆ หลังจากที่ได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตยื่นค าร้องพร้อมด้วยวิทยานิพนธ์ตามจ านวนที่
ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ ทั่งนี้ให้แนบวิทยานิพนธ์ฉบับซึ่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๒.๓  วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนน าไปพิมพ์เผยแพร่ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
 

      บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๑๓  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้ว   ก่อนที่จะ
ประกาศใช้ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๓ 
 ข้อ ๑๔  นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  และลงทะเบียนภายหลังที่ประกาศใช้
ระเบียบนี้แล้ว ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

        
         (พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                               ประธานกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 


