
การลงทะเบียนและยื่น บว. ต่างๆ เกี่ยวกับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
แบบออนไลน์

1

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2564



หัวข้อในการพูดคุย
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 หลกัเกณฑก์ารลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์

 ขั้นตอนการยืน่เอกสารแบบออนไลน์

 ตอบขอ้ซกัถาม



การใชข้อ้บงัคบัฯ และประกาศฯ ที่เกีย่วขอ้ง
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 นิสิตรหสั 60 เป็นตน้ไป ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

: ตามรหัสทีเ่ขา้

• การขออนุมติับทความฯ ใช้ประกาศบัณฑติวิทยาลัย เร่ือง แนว

ปฏบิัติเกี่ยวกบัการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ/์สารนิพนธเ์พ่ือขอ

จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 2) : ทุกคน



การท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

1. ลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ : บว201 หรือ [SUPREME2019]

2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์(บว.410) [SUPREME2019]

3. สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์(บว411) : [SUPREME2019]

4. สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์(บว430) [SUPREME2019]

5. ส่งแบบยอมรับการตีพิมพ์ (ป.เอกส่ง บว.691 และ ป.โทส่ง บว.692) 
SUPREME2019]   



หลกัเกณฑก์ารลงทะเบียนรายวิชา

ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์
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• นิสติรหัส 60 เป็นต้นไป ทุกหลักสตูรต้องลงทะเบียนรหัสรายวิชาปริญญานิพนธ/์

สารนิพนธร์ายวิชากลางของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในแต่ละรายวิชาจะมีรูปแบบการ

ลงทะเบียนให้เลือก

ก าหนดรหสัรายวิชากลาง ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ส าหรบันิสิตรหสั 60 เป็นตน้

ไปทุกหลกัสูตร

 สพท681 (GRI 681) สารนิพนธ ์6 หน่วยกติ

 ปพท691 (GRT691) ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ

 ปพอ891 (GRD891) ปริญญานิพนธ ์36 หน่วยกติ

 ปพอ892 (GRD892) ปริญญานิพนธ ์48 หน่วยกติ

 ปพอ893 (GRD893) ปริญญานิพนธ ์72 หน่วยกติ



รายละเอียด
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 นิสติจะต้องวางแผนการลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ/์สาร

นิพนธ ์ให้ครบตามหน่วยกติปริญญานิพนธ/์สารนิพนธข์อง

หลักสตูรนั้นๆ

 นิสติจะสอบเค้าโครงฯ และสอบปากเปล่าฯ ในภาคเรียนเดียวกนั

ไม่ได้ (ยกเวน้สารนิพนธ ์สามารถสอบเค้าโครงสารนิพนธใ์นภาค

เรียนที่ขอสอบปากเปล่าสารนิพนธไ์ด้)

 นิสติจะลงทะเบียนปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ในภาคเรียนใดกไ็ด้ 

และในแต่ละภาคเรียนจะต้องมีการบันทกึเกรดเข้าไปในระบบ 

supreme โดยบัณฑติวิทยาลัย



ระดับปริญญาโท
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 สพท681 (GRI 681) สารนิพนธ ์6 หน่วยกติ

ในระบบมีหน่วยกติให้เลือกลง 3 หน่วยกติ  ต่อภาคการศกึษา

 ปพท691 (GRT691) ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ

ในระบบมีหน่วยกติให้เลือกลง 3,4,6 ,9 หน่วยกติ  ต่อภาคการศึกษา



ระดับปริญญาเอก
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 ปพอ891 (GRD891) ปริญญานิพนธ ์36 หน่วยกติ

ในระบบมีหน่วยกติให้เลือกลง 6 ,9, 12 หน่วยกติ  ต่อภาคการศึกษา

 ปพอ892 (GRD892) ปริญญานิพนธ ์48 หน่วยกติ

ในระบบมีหน่วยกติให้เลือกลง 6, 9, 12 หน่วยกติ  ต่อภาคการศึกษา

 ปพอ893 (GRD893) ปริญญานิพนธ ์72 หน่วยกติ

ในระบบมีหน่วยกติให้เลือกลง 9, 12, 15 หน่วยกติ  ต่อภาคการศกึษา



ตัวอย่างรูปแบบการลงทะเบียนปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์
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 สารนิพนธ ์(มีให้เลือก 3 นก เท่าน้ัน)

จะต้องลง สพท681 2 ภาคเรียน (3 นก + 3 นก)

แบบที่ 1  

แบบที่ 2

ครั้งที่ จ านวนหน่วยกิต รายละเอียด

1 3 ด าเนินการท าสารนิพนธ ์/สอบเค้าโครงฯ

2 3 สอบปากเปล่าฯ

ครั้งที่ จ านวนหน่วยกิต รายละเอียด

1 3 ด าเนินการท าสารนิพนธ์

2 3 สอบเค้าโครงฯ /สอบปากเปล่าฯ



ตัวอย่างรูปแบบการลงทะเบียนปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์

10

 ปริญญานิพนธ ์12 นก (มีให้เลือก 3,4, 6,9 นก )

เลือกสะสมหน่วยกติให้ครบ 12 นก จากระบบหน่วยกติที่ก าหนดไว้

แบบที่ 1  ลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ ์2 ภาคเรียน

ครั้งที่ A B C รายละเอียด

1 6 3 9 ด าเนินการท า

ปริญญานิพนธ์

/สอบเค้าโครงฯ

2 6 9 3 สอบปากเปล่าฯ



ตัวอย่างรูปแบบการลงทะเบียนปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์

11

 ปริญญานิพนธ ์12 นก (มีให้เลือก 3,4, 6,9 นก )

เลือกสะสมหน่วยกติให้ครบ 12 นก จากระบบหน่วยกติที่ก าหนดไว้

แบบที่ 2  ลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ ์3 ภาคเรียน

ครั้ง

ที่

A B C D รายละเอียด รายละเอียด

1 4 3 3 6 ด าเนินการ

ปริญญานิพนธ์

สอบเค้าโครงฯ

2 4 3 6 3 สอบเค้าโครงฯ ด าเนินการ

ปริญญานิพนธ์

3 4 6 3 3 สอบปากเปล่าฯ สอบปากเปล่าฯ



ตัวอย่างรูปแบบการลงทะเบียนปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์
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 ปริญญานิพนธ ์12 นก (มีให้เลือก 3,4, 6,9 นก )

เลือกสะสมหน่วยกติให้ครบ 12 นก จากระบบหน่วยกติที่ก าหนดไว้

แบบที่ 3 ลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ ์4 ภาคเรียน

ครั้งที่ A รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

1 3 สอบเค้าโครงฯ ด าเนินการท า

ปริญญานิพนธ์

ด าเนินการท า

ปริญญานิพนธ์

2 3 ด าเนินการท า

ปริญญานิพนธ์

สอบเค้าโครงฯ ด าเนินการท า

ปริญญานิพนธ ์

3 3 ด าเนินการท า

ปริญญานิพนธ์

ด าเนินการท า

ปริญญานิพนธ์

สอบเค้าโครงฯ

4 3 สอบปากเปล่าฯ สอบปากเปล่าฯ สอบปากเปล่าฯ



ตัวอย่างรูปแบบการลงทะเบียนปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์
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 ปริญญานิพนธ ์36 นก (มีให้เลือก 6,9, 12 นก )

เลือกสะสมหน่วยกติให้ครบ 36 นก จากระบบหน่วยกติที่ก าหนดไว้

แบบที่ 1 ลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ ์3 ภาคเรียน

ครั้งที่ A รายละเอียด รายละเอียด

1 12 ด าเนินการปริญญา

นิพนธ ์

สอบเค้าโครงฯ

2 12 สอบเค้าโครงฯ ด าเนินการ

ปริญญานิพนธ ์

3 12 สอบปากเปล่าฯ สอบปากเปล่าฯ



ตัวอย่างรูปแบบการลงทะเบียนปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์
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 ปริญญานิพนธ ์36 นก (มีให้เลือก 6,9,12 นก )

เลือกสะสมหน่วยกติให้ครบ 36 นก จากระบบหน่วยกติที่ก าหนดไว้

แบบที่ 2 ลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ ์4 ภาคเรียน เช่น 

1. 9 นก + 9 นก + 9 นก + 9 นก

2. 6 นก + 6 นก + 12 นก + 12 นก

3. 6 นก + 9 นก + 9 นก + 12 นก

แบบที่ 3 ลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ ์5 ภาคเรียน เช่น 

1. 6 นก + 6 นก + 6 นก + 9 นก + 9 นก

2. 6 นก + 6 นก + 6 นก + 6 นก + 12 นก

แบบที่ 4 ลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ ์6 ภาคเรียน เช่น 

1. 6 นก + 6 นก + 6 นก + 6 นก + 6 นก + 6 นก



ข้อก าหนดรายวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์
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 การลงทะเบียน 

:นิสติสามารถลงทะเบียน-เพ่ิมรายวิชาได้ในระบบตามปฏทินิการศึกษา 

หรือส่ง บว 201 ขอเพ่ิมรายวิชา ได้ล่วงหน้าก่อนการเสนอแต่งตั้ง บว 410 บว 411 

บว 430 ควรอย่างน้อย 30 วันท าการ  หรือต้องได้รับอนุมัติ บว201 ก่อน ถงึจะยื่น 

บว อื่นๆ หากไม่ด าเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยจะไม่รับใบ บว ทุกกรณี

ไม่อนุญาตให้ถอนรายวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ยกเว้นอยู่ในช่วงเพ่ิม-

ลดรายวิชา ตามปฏทินิการศึกษา (ยกเว้นช่วงสถานการณ์โควิด-19)



การท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

1. แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ (บว.410)  [SUPREME2019]
2. สอบเคา้โครงฯ

a. บนัทึกเคา้โครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ [iThesis]
b. แต่งตั้งกรรมการพิจารณาเคา้โครงฯ (บว.411)         [SUPREME2019]
c. สอบเคา้โครงฯ
d. รายงานผลการสอบเคา้โครงฯ (บว.412) [SUPREME2019]  

3. สอบปากเปล่าฯ
a. บันทกึร่าง 5 บท [iThesis]
b. แต่งตั้งกรรมการสอบปากเปล่า (บว.430) [SUPREME2019]  
c. สอบปากเปล่าฯ
d. แกไ้ข 5 บท [iThesis]
e. รายงานผลการสอบปากเปล่า(บว.432) SUPREME2019]  

4. ส่งแบบยอมรับการตีพิมพ์ SUPREME2019]  



ขั้นตอนการด าเนินงาน

1. แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา (บว.410)  

[SUPREME2019]

หมายเหตุ : 
1. มีการลงทะเบยีนรายวิชาในภาคเรียนที่แต่งตั้งอ.

ที่ปรึกษาฯ

2. นิสติระดับบัณฑติศกึษาทุกคน จะต้องเรียนรู้/

อบรมการใช้ระบบ iThesis ก่อนการแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์(ยื่น 

บว410)

3. หากประสงค์ขอหนังสอืเชิญผู้ทรงคุณวฒิุ

ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

ให้เลือก ประสงค์ขอหนังสอืตอนกรอก บว

410
4. ไม่พบชื่ออาจารย์ในระบบ supreme แจ้งที่

เมล gradacademic@g.swu.ac.th



คณาจารยที์่เกีย่วขอ้งกบัการท า

ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์
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 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม (ต้องเป็นคณาจารย์บัณฑติศึกษา ในปีที่มีการแต่งตั้ง)

1. คุณวุฒิเป็นไปตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2559

2. กรณมีีที่ปรึกษาร่วม 2 ขึ้นไป ให้ท าบันทกึข้อความช้ีแจงภาระงานของ

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม พร้อมกบั บว 410

ทั้งนี้ กรณผู้ีทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่ปรึกษาร่วม ให้พิจารณาเสนอช่ือ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีรายช่ือตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัยฯ 

หากไม่มีรายช่ือ ให้แนบ CV มาขอตรวจสอบคุณสมบัติ+ เลขที่ vendor โดย

สามารถเสนอไดต้ลอดทั้งปี : ตอ้งไดร้บัอนุมติัคุณสมบติัก่อน ถงึจะเสนอเป็น

อาจารยที์่ปรึกษาร่วมได้



คณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
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• บัณฑติวิทยาลัย ตรวจสอบผลงานการตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2560-

2564) จากระบบ HURIS

• แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑติศึกษา ปีการศึกษา

1. ประเภทอ.ผู้สอน อ.ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์

2. ประเภทอ.ผู้สอน



การสอบเคา้โครงฯ/สอบปากเปล่าฯ
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 ต้องลงทะเบียนรายวิชาในระบบ supreme เรียบร้อย หรือยื่น บว201 

ได้รับอนุมัติก่อนการย่ืน บว411 และ บว430

 นิสติจะต้องยื่นค าร้อง บว 411 (กรณสีอบเค้าโครงฯ) และ บว430 (กรณี

สอบปากเปล่าฯ) ล่วงหน้า 10 วันท าการก่อนก าหนดการสอบฯ และจะต้อง

ได้รับค าสั่งแต่งตั้งฯ คณะกรรมการสอบฯ ก่อนจะด าเนินการสอบได้ หากไม่

ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด บณัฑติวิทยาลัยขอสงวนสทิธิ์ ไม่รับ

เอกสารการแต่งตั้งทุกกรณี

 การเปล่ียนแปลงวันสอบฯ กระท าได้โดยยื่น บว100/3 พร้อมค าสั่งแต่งตั้งฯ 

เดมิ ทั้งน้ีต้องย่ืนเอกสารไม่เกนิ วันสอบที่ระบุในค าสั่งแต่งตั้งฯ เดิม หาก

บัณฑติวิทยาลัยพบว่ามีการสอบเค้าโครงฯ สอบปากเปล่าฯ ไม่ตรงวันตาม

ค าสั่งแต่งตั้ง การสอบน้ันเป็น “โมฆะ”



คณาจารยที์่เกีย่วขอ้งกบัการท า

ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์
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• คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

1. คุณวุฒิเป็นไปตามข้อบังคับฯ พ.ศ.2559

2. คณะกรรมการสอบ จ านวน 5 คน หรือจ านวน 6 คน (กรณมีีที่ปรึกษา

ร่วม 2 คน) โดยต้องมีผู้มีต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ท่าน : ประกอบดว้ย 

อาจารยที์่ปรึกษาหลกั/อาจารยที์่ปรึกษาร่วม (ถา้มี) และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

3 คน

3. คณะกรรมการสอบฯ ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร

หมายเหตุ กรณสีารนิพนธ ์คณะกรรมการฯ จะประกอบด้วย 3 คนเท่าน้ัน



ขั้นตอนการด าเนินงาน

2. สอบเคา้โครงฯ (บว411)

1. บันทกึเค้าโครงปริญญานิพนธ/์สาร

นิพนธ ์[iThesis]

2. แต่งตั้งกรรมการพิจารณาเคา้โครงฯ
(บว.411) [SUPREME2019]

3. สอบเคา้โครงฯ
4. รายงานผลการสอบเคา้โครงฯ

(บว.412)  [SUPREME2019]  

หมายเหตุ : 

1. คุณสมบัติของกรรมการฯ ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ. 2559

2. ระยะเวลาสอบต้องมากกว่า 1.30 ชม. และกก.สอบต้อง

มีเวลาสอบไม่ตรงกบันิสติท่านอื่น

3. i-Thesis 



การส่งผลการสอบเคา้โครงฯ (บว412)

หมายเหตุ : 
1.ต้องส่งเอกสารภายในวันที่ก าหนดใน
ค าสั่ง โดยการขอขยายเวลา 15 วันท า
การ ไม่ต้องยื่น บว ใดๆ เพิ่มเติม
2. iThesis ขึ้นเขียว
3. สอบเคา้โครงฯ 3 ครั้ง ไม่ผ่าน จะ
พน้สภาพ 



การด าเนินการท าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์
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1) การขอจริยธรรมฯ (ถา้มี)  กรอกผ่านเวบไซต ์

http://ethics.swu.ac.th

2) หนงัสือรบัรองเชิญผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ (บว413) : กรณี

ตอ้งการฯ 

3) หนงัสือรบัรองขออนุเคราะหเ์ก็บขอ้มูลเพือ่การท าวิจยั (บว414) : 

กรณีตอ้งการฯ 



การสอบปากเปล่าฯ
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• คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

1. เป็นไปตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่

ปรึกษาหลัก /อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เคยเข้าร่วม

เค้าโครงฯ เฉพาะป.เอก ต้องมี 5 คน

ทั้งนี้ กรณผู้ีทรงคุณวุฒิภายนอก ให้พิจารณาเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีรายช่ือตาม

ประกาศของบัณฑติวิทยาลัยฯ หากไม่มีรายช่ือ ให้แนบ CV พิจารณาคุณสมบัติ+ 

เลข vendor สามารถเสนอได้ตลอดทั้งปี ต้องได้รับอนุมัติก่อนการเสนอ บว430



ขั้นตอนการด าเนินงาน
3. สอบปากเปล่าฯ

1. บันทึกร่าง 5 บท [iThesis]

2. แต่งตั้งกรรมการสอบปากเปล่า
(บว.430) [SUPREME2019]  

3. สอบปากเปล่าฯ
4. แก้ไข 5 บท [iThesis]
5. รายงานผลการสอบปากเปล่า

(บว.432) SUPREME2019]  

หมายเหต ุ: 

1. iThesis ขึ้น D เขียว

หากประสงค์ขอหนังสอืเชิญผู้ทรงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลัยเป็น

ประธานสอบ ให้เลือก ประสงค์ขอหนังสอืตอนกรอก บว430

2.ระยะเวลาสอบต้องมากกว่า 1.30 ชม. และกก.สอบต้องมเีวลาสอบ

ไม่ตรงกบันิสติท่านอื่น

3. คุณสมบตัคิรบที่จะสอบได้ เช่น สมิทธภิาพทางภาษา/soft skill



การส่งผลสอบปากเปล่าฯ

หมายเหตุ : 
1.ต้องส่งเอกสารภายในวันที่ก าหนดใน
ค าสั่ง โดยการขอขยายเวลา 15 วันท า
การ ไม่ต้องยื่น บว ใดๆ เพิ่มเติม
2. บว432 บนเว็บไซต์ แยกตามกลุ่ม
สาขา
3. นิสติจะต้องยื่น บว 440 ตรวจสอบ

บทคัดย่อจาก Simon และต้องแก้ไข

ในระบบ iThesis



เกณฑ์การประเมิน thesis
ส าหรับนิสิตทุกรหัสในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
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ระดบัคุณภาพ ใหม่ (เริม่ใชปี้การศึกษา 2562)

ดีมาก (Very Good) ระดบัปริญญาโท 

คะแนน 80-100 + น าไปใช้ประโยชน์และ/หรือตีพิมพ์วารสารนานาชาติ และ/หรือ 

ลิขสทิธิ์/สทิธบิัตร/ทรัพย์สนิทางปัญญา/การได้รางวัลจากหน่วยงานต่างๆ

ระดบัปริญญาเอก 

คะแนน 85-100 +น าไปใช้ประโยชน์และตีพิมพ์วารสารนานาชาติ Q1/Q2 และ/หรือ 

ลิขสทิธิ์/สทิธบิัตร/ทรัพย์สนิทางปัญญา/การได้รางวัลจากหน่วยงานต่างๆ

**ต้องมีใบรับรองจริยธรรม/การขออนุญาตเกบ็ข้อมูล (ถ้ามี)**

ดี (Good) ระดบัปริญญาโท 

คะแนน 70-100

ระดบัปริญญาเอก 

คะแนน 70-100

**ต้องมีใบรับรองจริยธรรม/การขออนุญาตเกบ็ข้อมูล (ถ้าม)ี**

ผ่าน (Pass) 60-69 คะแนน

ไม่ผ่าน (Fail) ต ่ากว่า 60 คะแนน



ขอ้ควรระวงั
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• ทบทวนการให้คะแนนในหมวด 1 และ 2 โดยใช้ Rubric Score ที่แนบ

หลัง บว430

• คะแนนในหมวด 3 ต้องมีเอกสารเชิงประจักษ์ เกี่ยวข้องกบัปริญญานิพนธ/์

สารนิพนธ ์และส่งพร้อมกบัการส่ง บว432 หากยื่น บว432 แล้วไม่สามารถ

ขอเพ่ิมคะแนนส่วนนี้ ได้

• ใบรับรองจริยธรรม บัณฑติวิทยาลัย อาจขอใบรับรองจริยธรรม กรณมีีการ

วิจัยในมนุษย์ฯ 
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 นิสติจะต้องศึกษาการใช้ EndNote และอ.ที่ปรึกษาหลักเป็นผู้ตรวจสอบการอ้างองิโดย

ใช้ EndNote

การส่งเล่มปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์



การส่งเล่มฉบับสมบูรณ์
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 บว 440 พร้อม อ.simon ลงนาม บทคัดย่อ ฉบับแก้ไขจาก อ.simon และบทคัดย่อ 

ฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้วทมีีบาร์โค้ด ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ก าหนดให้เป็นความ

เรียงมีองค์ประกอบครบถ้วน คือ วัตถุประสงค์ วิธกีารทดลอง สรุปผล และอภิปรายผลการ

ทดลอง ภายใน 1 หน้ากระดาษ

 หลักฐานจาก อเีมลล์แสดงการตรวจสอบเล่มปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์เป็นไปตาม
รปูแบบที่ก าหนด

 หน้า “DOCUMENTS FOR SUBMISSION OF COMPLETE 
THESIS” + หน้าปกปริญญานิพนธ/์สารนิพนธท์ี่มีบาร์โค้ด (*เล่มปริญญานิพนธ/์
สารนิพนธ ์ฉบบัสมบูรณ ์ส่งท าไดต้ามความประสงค์นิสิต)

 หน้าอนุมัติที่พิมพ์จากระบบ i-thesis แบบมีบาร์โค้ด

 เอกสารแนบท้ายจาก บว432 หนังสอืยินยอมมอบลิขสทิธิ์/ข้อมูลงบประมาณการท า
ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์

 รูปถ่ายชุดครุย  1 นิ้ว

 หลักฐานการประชาสมัพันธก์ารสอบปากเปล่าฯ ที่ประกอบด้วยวันเวลา และสถานที่สอบ

ปากเปล่า และหลักฐานรูปภาพการสอบปากเปล่าออนไลน์
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ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
แนวทางการส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
เพื่อจดัท ารูปเล่ม และขอเอกสารในการส าเร็จการศึกษา
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเช้ือโรค COVID-19
อ่านรายละเอียดไดท่ี้ :

https://bit.ly/3hHeCDu?fbclid=IwAR30V0MT0IdS4XPaU6h798B-10YAxppIYvwtpp_SsJfUjLG868lHvPzpbkA


ข้อก าหนดรายวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์
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 การส่งเกรดรายวิชา 

: หลังจบภาคเรียน หลักสตูรจะเป็นผู้ส่งเกรดรายวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธม์าให้

บัณฑติวิทยาลัย ยกเว้นการสอบเค้าโครงฯ /สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์จะพิจารณา

จากผลการสอบเค้าโครงฯ/สอบปากเปล่าฯ

 ถ้านิสติไม่ลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์เพ่ือสอบเค้าโครงฯ ในภาค

เรียนที่ 5 ส าหรับปริญญาโท และปริญญาเอกแบบเน้นวิจัย หรือ ภาคเรียนที่ 7 

ส าหรับปริญญาเอก และยังไม่ได้รับการอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ใน

ภาคเรียนดังกล่าว จะได้รับผลการประเมิน เป็น U โดยอตัโนมัติ

 นิสติลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธใ์นภาคเรียนใดๆ และมีการย่ืน

ขอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ ์จะต้องส่ง บว 412 ตามที่ระบุในค าสั่ง หรือภายใน

วันสดุท้ายของการส่งเกรดในเทอมนั้นโดยในกรณนีี้หากไม่ด าเนินการ บณัฑติ

วิทยาลัยจะบันทกึเกรด U โดยอตัโนมัติ



ผลการเรียนส าหรับการ
สอบเค้าโครง สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ และสารนิพนธ์

 สอบเค้าโครงฯ 

นิสิตลงทะเบียนรหัสกลางของมหาวิทยาลัย กรณีนิสิตรหัส 60 ทุก
หลักสูตรในมหาวิทยาลยั หลักสูตรท าบันทึกส่งเกรด S หรือ U ส าหรับภาคเรียน
ที่มีการสอบเค้าโครงฯ บัณฑิตวิทยาลัยบันทึกผล หลังยื่น บว 412 (ทั้งนี้ไม่เกิน
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน)

• สอบปากเปล่าฯ
นิสิตลงทะเบียนรหัสกลางของมหาวิทยาลัย กรณีนิสิตรหัส 60 ทุก

หลักสูตรในมหาวิทยาลยั เมื่อนิสิตส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยกรอกเกรด P หรือ F ให้นิสิต
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ขอ้ก าหนด
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 การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ ์ในภาคเรียนใดๆ ถอืว่าเป็นการลงทะเบียน

รายวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธค์ร้ังสดุท้าย 

 นิสติที่สอบปากเปล่าฯ ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์จะต้องมีการประกาศก าหนดการ

สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ให้คนทั่วไปทราบด้วย (ให้แนบหลักฐาน

การประกาศฯ พร้อม บว 432)

นิสติจะต้องส่งเล่มให้ทนัในวันที่ก าหนดในค าสั่งแต่งตั้ง หรือวันสดุท้ายที่

ก าหนดไว้ของภาคเรียนนั้นๆ หากเลยก าหนด นิสติจะต้องส่ง บว 432 กรณคีณะ

กรรมการฯ ให้ผลการประเมิน “ผ่าน” บัณฑติวิทยาลัยจะให้ผลการประเมินเป็น “U” 

โดยอตัโนมัติ และจะต้องลงทะเบียนแก้ “U” ในภาคเรียนถดัไป

 ทั้งนี้ นิสิตที่ได ้U 2 ครั้ง หรือได ้F จะพน้สภาพการนิสิตตามขอ้บงัคบัฯ



เพิม่เติม อ่ืนๆ 

38

 กรณต้ีองการเปล่ียนช่ือปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์ ในระบบ supreme ก่อนสอบเคา้

โครงฯ :  ส่งเมลช่ือที่จะเปลีย่นไดเ้ลย ทั้งไทยและองักฤษ

 กรณต้ีองการเปล่ียน : หลังจากได้รับการอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์นิสติ

สามารถยื่น บว 100/3 เพ่ือขอเปล่ียนช่ือได้ ทั้งนี้นิสติจะต้องเกบ็หลักฐานการอนุมัติ บว

412 ไว้เพ่ืออ้างองิในการจบการศึกษา วันอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ ์คือวันที่คณบดี

บัณฑติวิทยาลัยอนุมัติ มิใช่วันสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ ์

 การส่งปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ผ่านระบบ iThesis ผ่านการกด Approve ของอ.ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธห์ลัก

 นิสติจะต้องมีการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการทั้งในระบบอกัขราวิสทุธิ์ และ 

Turnitin ระบุใน บว432 ก่อนให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และประธานหลักสตูร เหน็ชอบ  

ตามรายละเอยีด Turnitin จะต้องส่งเมลผลการตรวจสอบให้บัณฑติวิทยาลัยด้วย



สรุป
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 สามารถส่ง บว 410 ได้เมื่อมีช่ือขึ้นใช้งานระบบ i-Thesis เรียบร้อยแล้ว

 สามารถส่ง บว 411 ได้เมื่อมีการลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ/์สาร

นิพนธใ์นภาคเรียนที่มีการสอบเค้าโครงฯ+มีการลงทะเบียนสอบ EPG600 

หรือลงเรียนคอร์ส ENG1 หรือ ENG2 ของมหาวิทยาลัย

 สามารถส่ง บว 412 ได้เมื่อมีการลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ/์สาร

นิพนธใ์นภาคเรียนที่มีการสอบเค้าโครงฯ + มีการขึ้น Approve ในระบบ i-

Thesis เรียบร้อยแล้ว (ขึ้น P ตัวแรกสเีขียว)

 สามารถส่ง บว 430 ได้เมื่อมีการลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ/์สาร

นิพนธใ์นภาคเรียนที่มีการสอบปากเปล่าฯ + น า Draft 5 บทเข้าระบบ i-

Thesis เรียบร้อย และผ่านการสอบสมิทธภิาพทางภาษาแล้ว



การตีพิมพ์เพื่อขอจบการศึกษา ใช้กับนิสิตทุกรหัส
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 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์
ผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5 เมษายน 2560

“ส าหรับนิสิตทุกรหัสที่ยื่นขออนุมัติผลงานวิจัยฯ ตีพิมพ์เพื่อขอจบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป”



การยืน่อนุมติับทความเพือ่ขอจบการศึกษา 

1. ป.เอก : บว691 และ ป.

โท : บว692

2. ยื่นก่อนหรือหลังการสอบ

ปากเปล่าฯ ได้ แต่ต้องยื่น

หลังการอนุมัติหัวข้อการ

ท าปริญญานิพนธ/์สาร

นิพนธ ์(บว412 อนุมัติ)



บว 691/
บว 692
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เนน้..การขออนุมติับทความฯ
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 ต้องมีช่ือนิสติเป็นช่ือแรก และมีช่ืออาจารย์ที่

ปรึกษาหลัก และระบุหน่วยงานมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ

 รายช่ือการประชุมวิชาการระดบันานาชาต ิที่ได้รับการ 

Blacklist อาทิ

1. The Universal Academic Cluster 
International Conference

2. The IRES International Conference

• การตีพิมพ์/น าเสนอบทความ ต้องหลังจากได้รับอนุมัตเิค้า

โครงฯ (แนบเอกสารอนุมตัิเค้าโครงฯ)

 การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิTCI ต้องได้รับการเผยแพร่
ไม่เกนิ 6 เดอืนที่ส่งบทความอนุมัตฯิ



การยืน่จบการศึกษา
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 เรียนครบตามหลักสตูร ย่ืนจบในระบบ Supreme

 ได้รับการอนุมัติบทความฯ

 ส่งเล่มปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์อนุมัติผ่านระบบ iThesis

**การอนุมัติบทความและส่งเล่มปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์อาจไม่จ าเป็นต้องเกดิขึ้น

ในภาคการศึกษาเดียวกนั**
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