
ประกาศคณะวิทยาศาสตร
ฉบับที่  12 /2554

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร พ.ศ. 2554

------------------------------------------
                     เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําวิทยานิพนธ/ การคนควาอิสระของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 38  และบังเกิดผลดีตอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

       ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในขอ 5 และขอ 33 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ-
วิทยาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553  เมื่อวันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553  และโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม
พ.ศ. 2553  คณะวิทยาศาสตร  จึงกําหนดแนวปฏิบัติในจัดทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาศาสตร พ.ศ. 2554 ดังนี้

       ขอ 1   ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะวิทยาศาสตร(ฉบับที่  12/2554) เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการจัดทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร พ.ศ. 2554”

     ขอ  2  ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ออกประกาศเปนตนไป
    ขอ  3  ใหใชประกาศฉบับนี้ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร 

ทุกหลักสูตร
     ขอ  4  การลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระใหเปนไปตามที่คณะ

วิทยาศาสตรกําหนด
     ขอ  5  การแตงตั้งอาจารยปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

         5.1  คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหเปนตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 13.1.3 และ 13.2.3

         5.2  ภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหเปนไปตาม
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

         5.3  ขั้นตอนการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหเปนไปตามที่
คณะวิทยาศาสตรกําหนด

     ขอ 6  การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
        6.1   นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระแลว ตองดําเนินการสอบ

เคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ในระยะเวลาที่กําหนด



  6.1.1  นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ สอบเคาโครงวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระ ภายในระยะเวลา  3 ภาคการศึกษานับจากวันที่เขาศึกษา

  6.1.2  นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคฤดูรอน สอบเคาโครงวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระ ภายในระยะเวลา  2  ภาคการศึกษานับจากวันที่เขาศึกษา

  6.1.3   นักศึกษาระดับปริญญาเอก สอบเคาโครงวิทยานิพนธ ภายในระยะเวลา  4  
ภาคการศึกษานับจากวันที่เขาศึกษา

  6.1.4   นักศึกษาหลักสูตรโทควบเอก สอบเคาโครงวิทยานิพนธ ภายในระยะเวลา  
6  ภาคการศึกษานับจากวันที่เขาศึกษา

        6.2   นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ
กอนจึงจะดําเนินการเสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธได  ซึ่งการสอบวัดคุณสมบัติตองดําเนินการสอบ
ภายใน 1  ปการศึกษานับจากวันที่เขาศึกษา

        6.3   นักศึกษาตองจัดพิมพเคาโครงวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระตามแบบฟอรม         
ที่คณะวิทยาศาสตรกําหนด

        6.4   นักศึกษาตองยื่นคํารองขอสอบและเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระกอนวันนําเสนอ ไมนอยกวา 7 วันทําการ  

        6.5   นักศึกษาจะตองสงเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหคณะกรรมการสอบ
เคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระกอนวันนําเสนอ  ไมนอยกวา 7 วันทําการ

        6.6   คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบ จํานวนของคณะกรรมการสอบ กระบวนการ-
สอบ และการประเมินผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

        6.7   กรณีสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระในครั้งแรกไมผาน ใหทําการสอบ
เคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระครั้งที่ 2 ภายใน 60 วันทําการ หลังจากการสอบครั้งแรก ในกรณีเปน 
เคาโครงวิทยานิพนธเรื่องเดิม

        6.8    หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควา-
อิสระ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
     ขอ  7  การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

          7.1  หลักเกณฑในการประเมินผลความกาวหนาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ใหเปนไป ตามที่แตละหลักสูตรกําหนด

          7.2  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ใหนักศึกษาสงแบบฟอรมการรายงานความกาวหนา  
ในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตามแบบฟอรมที่คณะวิทยาศาสตรกําหนด  ตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะวิทยาศาสตร

         7.3  การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหเปนตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 36 



         7.4  เมื่อนักศึกษาไดรับการประเมินผลความกาวหนาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
เปน S  ไมครบตามจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ นักศึกษาจะตองลงทะเบียน
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระซ้ําตามจํานวนหนวยกิตที่ไมผานการประเมิน และตองชําระเงินคาธรรมเนียม-
การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

    ขอ  8   การเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
          8.1   ขั้นตอนการเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหเปนไปตามที่

คณะวิทยาศาสตรกําหนด
          8.2   หลักเกณฑและแนวทางในการเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

ใหเปนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 37
ขอ 9  การสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
          9.1  คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระมีดังนี้

   9.1.1  ไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไมนอยกวา 30 วันทําการ
   9.1.2  ลงทะเบียนเรียนครบหรือไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิตของ

รายวิชาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
          9.2  การขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

    9.2.1  นักศึกษาตองยื่นคํารองขอสอบพรอมแนบรูปเลมวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระ ฉบับไมเขาปก จํานวน 1 เลม ใหงานวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตรกอนวันสอบอยางนอย  20  วันทําการ

    9.2.2  ขั้นตอนการขอสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหเปนไปตามที่
คณะวิทยาศาสตรกําหนด

    9.2.3  นักศึกษาตองจายคาธรรมเนียมการสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
          9.3  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

    9.3.1  คุณสมบัติและจํานวนของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ระดับปริญญาโท ใหเปนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 13.1.4  ขอ 13.1.5  ขอ 38.2.1 
และขอ 38.3.1

    9.3.2  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา
9.3.2.1  คุณสมบัติและจํานวนของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธใหเปนตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 13.2.4  และขอ 38.2.1

9.3.2.2 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตองผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิทยาศาสตร

        9.4   การดําเนินการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหเปนตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 38  




