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ขั้นตอนที่  1     จองหัวข้อวทิยานิพนธ ์  
เอกสารที่ตอ้งใช ้
o แบบฟอร์มขออนุมัติการจองหัวข้อวิทยานิพนธ์ (บว.02)   
o แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (บว.03)  
o ใบเช็คเกรด/โครงสร้างหลักสูตร (ขอได้จากฝ่ายทะเบียนหรอืปริ้นท์จากฐานขอ้มูลส่วนตัวของนักศึกษาเอง) 

ด าเนนิการ 
1. น าเอกสารข้างต้นเสนอ ให้อาจารย์ที่ปรกึษาฯ ลงนามรับรองหัวข้อวิทยานิพนธ์และรับรองการเป็นที่ปรกึษาฯ 
2. ยื่นเอกสาร ท่ีมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯแล้วให้เลขานกุารสาขาวิชา  เพื่อผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ

สาขาวิชาและคณบดีลงนาม  
หมายเหตุ   1. ถ้านักศึกษายื่นจองหัวข้อไม่ทันภายในก าหนดให้ยื่นค าร้องขยายระยะเวลาการจองหัวข้อวิทยานิพนธ์ ท่ีเลขานกุาร

สาขาวิชาโดยผ่านความเห็นชอบจากผูอ้ านวยการสาขาวิชา  เพ่ือเสนอคณบดีอนุมัติ 
    2. การจองหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีระยะเวลาในการจองไม่เกิน 1 ปีนับจากวันท่ีอนุมัติหัวข้อ    
    3. นักศึกษาสามารถเชค็หัวข้อวิทยานิพนธ์ของตัวเองได้ท่ี  http://csc.dpu.ac.th/graduate 

 
จบขั้นตอนการจองหัวขอ้วิทยานิพนธ ์

 
ขั้นตอนที่ 2     สอบปากเปล่าเค้าโครงวิทยานิพนธ ์ 
เอกสารที่ตอ้งใช ้
o แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าเคา้โครงวิทยานิพนธ์   (บว.04) 
o แบบฟอร์มรับรองการเสนอผลงานทางวิชาการ 
o เล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ใช้สอบ 5 เล่ม  

ด าเนนิการ 
1. น าแบบฟอร์ม  บว. 04  เสนออาจารย์ที่ปรึกษาฯ ลงนามอนมุัติ ให้สอบปากเปล่าเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได ้
(ถ้า นศ .ยืน่เรื่องขอสอบเคา้โครงฯ ไม่ทันภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาขอสอบ เค้าโครงฯ ท่ี
เลขานกุารสาขาวิชา  โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้อ านวยการ  เพ่ือเสนอคณบดีอนุมัติ โดยขยายได้ไม่เกนิ 30 
วันท าการ) 
2. น าแบบฟอร์ม บว.04 ที่อาจารย์ที่ปรกึษาลงนามแล้ว   พร้อมเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์จ านวน 5 เล่ม  ยื่นให้เลขานกุาร

สาขาวิชา เพื่อเสนอผู้อ านวยการสาขาวิชา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และนัดวันสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์เมื่อสาขาวิชานดัวันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้แล้ว  จะเสนอให้คณบดีอนุมัติ    และจะโทรแจ้งให้
นักศกึษาทราบวันสอบ   

3. นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บว.04) ที่ฝ่ายทะเบียน โดยน าใบแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบปากเปล่าเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บว.04) ส่งคืนเจ้าหน้าที่งานวิทยานิพนธ์ 
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ขั้นตอนที่  3    การด าเนินการแกไ้ขเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
เอกสารที่ตอ้งใช ้
o เล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขตามมตคิณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว 1 เล่ม 
o แบบฟอร์มการส่งเค้าโครงวิทยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์ (บว.05) 
o ใบประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ติดต่อรับท่ีเจา้หน้าที่งานวิทยานพินธ์) 

ด าเนนิการ 
1. เมื่อสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เสร็จแล้วให้นักศกึษาน าเล่มไปแก้ไขตามมติคณะกรรมการ   ภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการก าหนดหรือไม่เกนิ 2  เดือน นับจากวันที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
(ถ้าแก้ไขไม่ทันภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ยื่นค าร้องขยายระยะเวลาการส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ท่ีเลขานุการ
สาขาวิชาโดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  ผู้อ านวยการสาขาวิชา  เพ่ือเสนอคณบดีอนุมัติ   ก่อนถึงก าหนดระยะเวลา
อย่างน้อย 1 สัปดาห์) 
2. เมื่อนักศึกษาแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เสร็จแล้ว น าเค้าโครงฯฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม พร้อมแบบฟอร์ม 

การส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บว. 05) และใบประเมินผลสอบเค้าโครง (ติดต่อขอรับที่เจ้าหน้าท่ี)  เสนอ
ให้อาจารย์ที่ปรกึษาลงนามรับรองการแก้ไข และน าส่งให้เลขานุการสาขาวิชาเพื่อเสนอผู้อ านวยการสาขาให้ความ
เห็นชอบ  และเสนอคณบดีอนุมัต ิ

 
ผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์  3 หน่วยกิต 

 
ขั้นตอนที่  4     การประเมินความก้าวหน้าการเขียนวิทยานิพนธ ์ 
เอกสารที่ตอ้งใช ้

o ส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน   
o เล่มความก้าวหน้าวิทยานพินธ์ 

ด าเนนิการ 
1. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอนญุาตให้ประเมินความก้าวหน้าการเขียนวิทยานิพนธ์ได้แล้ว   ให้นกัศึกษาน าส าเนาใบเสร็จการ

ลงทะเบียนที่ได้ช าระเงินแล้ว   ให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานวิทยานิพนธ์  เพื่อรับใบประเมินความก้าวหน้าการเขียน
วิทยานิพนธ์ ภายในธันวาคม 

2. น าใบประเมินความก้าวหน้าฯ(บว.06)  พร้อมเล่มความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  1 เล่ม เสนออาจารย์ให้ที่ปรึกษาลงนาม 
3. ส่งใบประเมินความก้าวหน้า พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์ 1 เล่มให้เลขานุการสาขาวิชาเพื่อเสนอผู้อ านวยการสาขาวิชา  และ

คณบดีอนุมตัิ ภายในมกราคม 
( ถ้าไม่ทันภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ยื่นค ารอ้งขอขยายระยะเวลาการลงทะเบียนความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ก่อนครบก าหนด
อย่างน้อย 7 วันท าการ โดยยื่นใบค าร้องท่ีเลขานุการสาขาเพ่ือขอความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรกึษา และ ผู้อ านวยการสาขาวิชา 
ก่อนเสนอคณบดีอนุมัติ (ขยายได้ไม่เกนิ 30 วันท าการ) 

 
ผ่านประเมินผลความก้าวหนา้การเขียนวิทยานิพนธ์ 
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ขั้นตอนที่  5     การสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์  
เอกสารที่ตอ้งใช ้
o แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ (บว.08) 
o เล่มวิทยานิพนธ์ที่จะใช้สอบ 5 เล่ม 

ด าเนนิการ 
1.  น าแบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  บว. 08  เสนอให้อาจารย์ที่ปรกึษาลงนาม

อนุมัติให้สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  น าแบบฟอร์ม บว.08 ที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามแล้วพร้อมเล่มวิทยานิพนธ์      
ยื่นให้เลขานกุารสาขาวิชาเพื่อเสนอผู้อ านวยการสาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และนัด   
วันสอบ  จากนัน้เสนอคณบดีเพื่ออนุมัติ   และจะโทรแจ้งให้นักศึกษาทราบวันสอบ  

 (ถ้ายืน่เรื่องขอสอบไม่ทันภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ยื่นค ารอ้งขอขยายระยะเวลาขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ท่ีเลขานุการ
สาขาวิชา  โดยค ารอ้งดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  และผู้อ านวยการสาขากอ่นเสนอคณบดีอนุมัติ โดย
ขยายได้ไม่เกิน 30 วันท าการ) 

 

2. นักศกึษาช าระค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานพินธ์ ท่ีฝ่ายทะเบียน โดยน า (บว.08) ที่ช าระค่าสอบและส าเนาใบเสร็จที่
ลงทะเบียนแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่งานวิทยานิพนธ์ 

3. เมื่อนักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ เสร็จแล้วให้นกัศึกษาน าเล่มไปแก้ไขตามมตคิณะกรรมการ   ภายในเดอืน
เมษายน 

(ถ้าแก้ไขไม่ทันภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ยื่นค าร้องขยายระยะเวลาการส่งวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ท่ีปรกึษา  และผู้อ านวยการสาขาวิชา ก่อนเสนอคณบดีอนุมัติ   ก่อนถึงก าหนดระยะเวลาอย่างนอ้ย 1 สัปดาห์) 
4. เมื่อนักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามมตคิณะกรรมการเสร็จแล้ว  ให้ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ที่แก้ไข(ไม่ต้องเข้าปก)      

ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บว.07) 1 เล่มโดยส่งให้หน่วยงานวิทยานิพนธเ์ป็นผู้ตรวจรูปแบบ ภายในเดอืนเมษายน 
5. นักศึกษาตอ้งน าผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของผลงาน  ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพท์างวิชาการ  หรือ

เสนอตอ่ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding )ในกรณีตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั ธุรกิจบัณฑิตย์  ให้ใช้รูปแบบการเขียนบทความวิชาการตามทีบ่ัณฑิตวิทยาลยัก าหนด 

6. เมื่อแก้ไขรูปแบบวิทยานิพนธ์ถูกต้องแล้ว ให้น าใบรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์   ใบรับรองวิทยานิพนธ์   
ใบประเมินบทความทางวิชาการ   บทความทางวิชาการและแผ่น diskette ที่จะน าลงวารสาร  เสนอกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ลงนาม และน าส่งให้เลขานกุารสาขาวิชาเพื่อเสนอผู้อ านวยการสาขาและคณบดีลงนามใบรับรอง
วิทยานิพนธ์ 

 

ขั้นตอนที่   6   การขออนุมัติจบหลักสูตร  
1. นักศกึษาจะต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ปกแข็งสีน้ าตาล  จ านวน  10  เล่ม  และท าส าเนาวิทยานิพนธ์ในรูปของไฟล์ข้อมูล

โดยให้แปลงเป็น PDF ไฟล์และบันทึกลงแผ่น CD-R จ านวน  1  แผ่น ให้กับมหาวิทยาลัย 
2.   หลังจากคณบดีอนุมัตใิบรับรองวิทยานิพนธ์แล้วนกัศึกษาจะรอประมาณ 45 วัน จึงจะขอเอกสารการจบหลักสูตร   

ฉบับสภาอนุมัติได้  โดยตดิต่อขอเอกสารการจบหลักสูตรได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
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หมายเหตุ          
 

-  รายละเอียดการส่งวิทยานิพนธ์  12 หน่วยกติ (จ านวน 10 เล่ม) 
 1.  ส่งหอสมุดแห่งชาติ  จ านวน 2   เล่ม 
 2.  ส่งสภาวิจัย   จ านวน  2   เล่ม 
 3.  ส่งศูนย์สนเทศและหอสมุดฯ จ านวน  6   เล่ม 
การเข้าเล่มวิทยานิพนธ์กบัโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
1. ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่วนงานวิทยานิพนธ์ เพื่อกรอกแบบฟอร์ม พร้อมค านวณค่าใช้จ่ายในการเข้าเล่ม ตามจ านวนเล่ม  

ที่ต้องการ  - เข้าปก   เล่มละ 100  บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารกระดาษ A4 ขนาด  80 แกรม  แผ่นละ   50 ส.ต. 

2. น าแบบฟอร์มไปช าระเงินที่ฝ่ายทะเบียน  แล้วน าแบบฟอรม์กลับมาคืนส่วนงานวิทยานิพนธ์ (นักศกึษาเก็บใบเสร็จไว)้ 
3. เมื่อทางมหาวิทยาลัยเข้าเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้วจะโทรแจ้งนักศกึษามารับเล่ม 
 
 

ส่วนงานวิทยานิพนธ์  
โทร. 02-9547300  ต่อ 583 


