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ขั้นตอนการท างาน 
ขั้นตอนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
  

 
 

 
นักศึกษา         

 
 

- นักศึกษาเขียนค าร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบ    
   วิทยานิพนธ์ พร้อมแนบเอกสาร CV    
   คณะกรรมการทุกท่าน 
-  นักศึกษาน าค าร้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา/ 
   ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อให้ความเห็น 

-  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าดว้ย    
   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหมวด 10  
   การท าและการสอบวิทยานิพนธ์ สาร   
   นิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
- นักศึกษาน าค าร้องมาส่งฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
เจ้าหน้าที ่               
 

 - เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าร้อง     
  เอกสารแนบ และตรวจสอบคณุสมบัติของ     
  คณะกรรมการว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 
-  จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
 
 

 
 
คณบด ี
/ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิชาการ 

 
 

- เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้ 
  คณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ พิจารณา 
  อนุมัติค าสั่ง 

 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ี 

 - เจ้าหน้าท่ีด าเนินการออก จดหมายเชิญ 
  คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
  จากนั้นแนบค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบและ    
  เสนอผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ พิจารณา 
  ลงนาม 
- จองห้องสอบให้นักศึกษาตามวันและเวลาที่   
  นักศึกษาระบุในค าร้อง 
 

 
คณบด/ี 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 - คณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ อนุมัต ิ
  จดหมายเชิญคณะกรรมการสอบเค้าโครง 
  วิทยานิพนธ์  
 

เริ่มต้นกระบวนการ 

นักศึกษาเขียนค าร้องขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ ์

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
และท าค าสั่ง 

ค าร้อง 
 

อนุมัต ิ

ออก
จดหมายเชิญ

กรรมการ 
 

อนุมัต ิ

 

ปรับปรุงแก้ไข        

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ปรับปรุงแก้ไข        



 

เจ้าหน้าท่ี 

  - ส่งจดหมายพร้อมแนบค าสั่งแตง่ตั้ง 
   กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กรรมการ 
   ตามที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้งไว้ หรือแจ้งให้ 
   นักศึกษามารับจดหมายกรณีทีน่ักศึกษาจะ 
   ส่งด้วยตนเอง 

เจ้าหน้าท่ี 

 - จัดท าเอกสารขออนุมตัิค่าใช้จ่าย 

   - ค่ายานพาหนะ     

     ส าหรับกรรมการภายนอก 

 

คณบด/ีรองคณบดีฝา่ยวางแผน 
 - คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวางแผนอนุมัติ     

  ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ 

เจ้าหน้าท่ี 

 - จัดเตรยีมเอกสารส าหรับนักศึกษาเข้าห้องสอบ 

    - แบบฟอร์มประเมินการสอบ 

    - แบบฟอร์มรับค่ายานพาหนะ/ส าหรับ 

      กรรมการภายนอก 

    - ใบรายชื่อกรรมการสอบ 

    - เงินค่ายานพาหนะกรรมการภายนอก 

นักศึกษา 

 - นักศึกษารับเอกสารทีเ่จ้าหน้าท่ีจัดเตรียมไว ้
  เพื่อน าเข้าห้องสอบ  
- สอบผ่านนักศึกษาส่งเอกสารใหก้ับเจ้าหน้าที ่
  ฝ่ายบัณฑติศึกษา 
    - แบบฟอร์มประเมินการสอบ 

    - แบบฟอร์มรับค่ายานพาหนะส าหรับ 

      กรรมการภายนอก 

    - ใบรายชื่อกรรมการสอบ 

เจ้าหน้าท่ี 

 - จัดท าเอกสาร ใบส าคัญส่งเบิกให้กับ 
  ทางการเงิน 
 
 
 

 
  

 
 
 

ส่งจดหมาย
เชิญกรรมการ
สอบ 
 

เบิกเงินค่า
ยานพาหนะ 
 

เตรียม
เอกสาร 

 

รับเอกสารสอบ 

 

ท าใบส าคัญส่ง
เบิกให้การเงิน 
 

จบกระบวนการ 

อนุมัต ิ

 

ผ่าน 

ไม่ผา่น       

แก้ไขตามที ่

กรรมการชี้แนะ        



 

อธิบายข้ันตอนการท างาน 
       นักศึกษาแสดงความจ านงในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยอิงกับปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา          
ซึ่งจะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ในปฏิทินการศึกษาในแตะละปีการศึกษา 
 งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ (บัณฑิตศึกษา) แจ้งช่วงระยะเวลาการสอบวิทยานิพนธ์ให้
นักศึกษาทราบเพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนในการสอบต่อไป 
 

ขั้นตอนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
    1.1 นักศึกษายื่นค าร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
       นักศึกษาดาวน์โหลดค าร้องได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตศึกษา ( http://graduate.engr.tu.ac.th/ นักศึกษา 
     ปัจจุบัน/ ดาวน์โหลดแบบค าร้องต่างๆ) เมื่อนักศึกษาเขียนค าร้องเรียบร้อยแล้วให้เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา          
     ลงนามรับทราบ จากนั้นนักศึกษาน าเอกสารมาส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

      - ค าร้อง 
      - CV คณะกรรมการทุกท่าน 

     1.2  เจ้าหน้าตรวจสอบเอกสารและท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
                ฝ่ายบัณฑิตศึกษารวบรวมและตรวจสอบเอกสาร และท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา 
     วิทยานิพนธ์ โดยเสนอ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาลงนาม  
               ไม่ผ่าน   เจ้าหนา้ทีน่ าไปปรบัปรุงแก้ไข 
                         ผ่าน      ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ ลงนาม 
 

    1.3  เจ้าหน้าที่ด าเนินการจองห้องสอบและออกจดหมายเชิญคณะกรรมการ 
             เจ้าหน้าที่ จองห้องสอบตามวันและเวลาที่นักศึกษาระบุในใบค าร้อง จากนั้นด าเนินการออกจดหมายเชิญ   
     กรรมการสอบเพื่อเสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาพิจารณาลงนาม 
                        ไม่ผ่าน   เจ้าหน้าทีน่ าไปปรับปรุงแก้ไข 
                         ผ่าน      ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ ลงนาม/เจ้าหน้าทีส่่งจดหมายพร้อมแนบค าสั่งแต่งตัง้คณะ    
                                    กรรมสอบการให้กรรมการภายนอก ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ 
 

    1.4  เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่าย 
    จัดท าบนัทึกข้อความขออนุมัติค่ายานพาหนะส าหรับกรรมการภายนอก 
               ไม่ผ่าน   เจ้าหนา้ทีน่ าไปปรบัปรุงแก้ไข 
                         ผ่าน      ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ ลงนาม/ส่งให้งานการเงิน/การเงินอนมุัติ/เจ้าหน้าที่เบิกเงิน 
                                    ค่ายานพาหนะส าหรับกรรมการภายนอก 
 

    1.5   เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารส าหรับนักศึกษาเพื่อเข้าห้องสอบ 
       - แบบฟอร์มประเมินการสอบ 
      - เงินค่ายานพาหนะและแบบฟอร์มรับค่ายานพาหนะส าหรับกรรมการภายนอก 
       - ใบรายชื่อกรรมการสอบ 
 
 
 

http://graduate.engr.tu.ac.th/


 

 1.6  นักศึกษารับเอกสารต่างๆจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ 
      นักศึกษามารับเอกสารกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ หลังจากสอบเสร็จน าเอกสารทุกอย่างที่มีผลการ 
    ประเมินและลายเซ็นของกรรมการทุกท่านส่งคืนให้เจ้าหน้าที่  
  

                         สอบไม่ผา่น   นักศึกษากลบัไปแก้ไขตามที่กรรมการสอบชี้แนะ 
                         ผ่าน            น าเอกสารทุกอย่างที่มผีลการประเมินและลายเซ็นของกรรมการทุกท่านส่งคืนให้ 
                                          เจ้าหน้าที่/เจา้หน้าทีจ่ัดเก็บเอกสารการประเมิน 
 

    1.7  เจ้าหน้าที่จัดท าบันทกึข้อความ ใบส าคัญส่งเบิก 
                เจ้าหน้าที่น าใบรายชื่อกรรมการที่มีลายเซ็นกรรมการทุกท่านพร้อมทั้งเอกสารค่ายานพาหนะ จัดท า  
    บันทึกข้อความและใบส่งเบิกส่งให้กับหน่วยงานการเงินต่อไป  
 
 

เอกสารแนบ 
 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
      - หมวด 10 การท าและการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
2. ใบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ 
3. แบบฟอร์มประวัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ตัวอย่าง จดหมายเชิญกรรมการภายนอก 
5. ตัวอย่าง หนังสือขออนุมัติค่ายานพาหนะกรรมการภายนอก 
6. แบบประเมินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
7. แบบฟอร์มรับค่ายานพาหนะส าหรับกรรมการภายนอก 
8. ใบเซ็นชื่อการสอบวิทยานิพนธ์ 
 


