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เอกสารหมายเลข 1/Document  No.1 
 

รูปแบบของโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Form for Thesis proposal) 

โครงร่างวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย (This Thesis proposal  form consists of) 

ช่ือ - สกุล (First name and Last name)      เลขประจ าตัว (Student ID)              
นักศึกษาสาขาวิชา (School)             ส านักวิชา (Institute)    
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  (Thesis advisor or Thesis committee) 
 ก. (A)      อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Thesis advisor) 
 ข. (B)      กรรมการ (Committee) 
 ค. (C)      กรรมการ (Committee)  

1)  ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์  (Thesis title)  
           - ภาษาไทย (Thai) 

            - ภาษาอังกฤษ (English)  
       2)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
            (Introduction: e.g. literature review, background problem and significance of the Study)  

3)  วัตถุประสงค์การวิจัย (Research objectives or purposes of the Study) 
4)  สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) (Research hypothesis,  if  any) 
5)  ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) (Basic assumption,  if  any) 
6)  ขอบเขตของการวิจัย  (Scope and limitations  of the Study) 

 7)  วิธีด าเนินการวิจัย (Research procedure) 
             - ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) 
             - ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และสถานที่ท าการวิจัย  
     (Population, samplings and location of research) 
             - เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (Instrumentation) 
             - การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
     (Construction and efficiency of the instrument) 
             - การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) 
             - การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)  
                                   - การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing) 

8)  ผลการวิจัยที่คาดหวัง และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected results and Expected Benefit) 
9)  เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (References or bibliography) 

    10)  แผนการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมและระยะเวลาท าการวิจัย (Research plan) 

เริ่มท าวิทยานิพนธ์ (Thesis procedure begins in) เดือน (Month)   พ.ศ.(Year)  

  ขั้นตอน (Steps)      รายละเอียดของกิจกรรม (Activities)                  ระยะเวลา (Period) 
              
          

 
        
       ลงช่ือ (Signature)      

               (…………………………………………..) 
             วันท่ี/Date (DD/MM /YY)……….../…...……../…….….... 
 

หมายเหตุ    นักศึกษาสามารถใช้หัวข้อในการเสนอที่แตกต่างจากนี้ได้ ทั้งนี้ต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น 
  และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ 
Remarks:    The student can use different items mentioned above but must be recognized by the School 
 of that area after the approval of the Thesis committee.   
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ขั้นตอนและเอกสารการเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
นักศึกษาต้องเขียนค าขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ทบ.20) และจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
1. ส่งใบ ทบ.20 และโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สาขาวิชา 
2. สาขาวิชาแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  โดยมีองค์ประกอบ

คณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา  
3. สาขาวิชาก าหนดวัน เวลา และด าเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
4. คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์แจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ใน แบบ ทบ.

20 และสาขาวิชาน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิชาพิจารณา 
5. คณะกรรมการประจ าส านักวิชาพิจารณาผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
6. เมื่อได้รับผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา ส านักวิชาจะ

ด าเนินการประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป หากมีข้อผิดพลาด นักศึกษาต้องรีบแจ้งส านักวิชา
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

7. ส านักวิชาแจ้งรายชื่อวิทยานิพนธ์และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ศูนย์บริการการศึกษา 
เพ่ือบันทึกข้อมูล 

เอกสารหมายเลข 2 
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  ค ำขออนุมัติโครงร่ำงและคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
(Thesis Proposal and Advisory Committee Approval Request Form) 

 

เรียน  คณะกรรมการประจ าส านักวิชา/To Committee of the Institute of       
 

ด้วยข้าพเจ้า/I am (นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss)                                               
เลขประจ าตัว/Student  ID              นักศึกษาระดับ/Student of   ปริญญาโท/Master’s Degree  ปริญญาเอก/Doctoral's Degree 
หลักสูตรสาขาวชิา/Program                                                                          
สาขาวชิา/School of                         ส านักวชิา/Institute of                         
มีความประสงค์จะขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์เร่ือง/ Request for approval of thesis proposal entitled: 
(ภาษาไทย/Thai) :             
              
(ภาษาอังกฤษ/English)            
               
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้/Board of Thesis Advisory Committee 
1.          ประธานกรรมการ/Head of Committee 
2.         อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/Thesis Advisor 
3.         กรรมการ/Committee 
4.         กรรมการ/Committee 
พร้อมนี้ได้แนบโครงร่างวิทยานิพนธ์มาด้วย/Attached copies of thesis proposal จ านวน ...............ชดุ/set 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ/ Please kindly consider and approve. 
 

 

           ลงชื่อ/Student’s Signature                   
       ชื่อ-สกุล/First name, Last name (                    ) 

                   วันที่/Date (DD/MM/YY)         /        /                 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

Thesis Committee’s Comment 
มติคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ............................ 

Institute Committee’s Resolution 
      
       
 

   ลงช่ือ/Signature      
   (                             ) 

ประธานคณะกรรมการ/Head of Committee 
วันท่ี/Date (DD/MM/YY)  / /  

     
      
 
ลงช่ือ/Signature     
(                                         ) 
ประธานคณะกรรมการ/Head of Committee 
วันท่ี/Date (DD/MM/YY)  / /  

ทบ. 20/Thesis Form No. 20 
เอกสำรหมำยเลข 3 /Document No. 3 
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แบบรายงานความคืบหน้าของการท าวิทยานิพนธ์  
(Thesis Progress Report Form) 

คร้ังที่ (No.)...........ประจ าภาคการศึกษาที่ (Trimester)........./.....................  
 

เรียน/To                                                                 (อาจารย์ที่ปรึกษา/Advisor) 

ข้าพเจ้า/I am (นาย/นาง/นางสาว /Mr./Mrs./Miss)                                                          
เลขประจ าตัว/Student ID                            สังกัดสาขาวิชา/School of  
ส านักวิชา/Institute of     
ขอรายงานความคืบหน้าวิทยานิพนธ์เรื่อง/Progress made in relation to my original thesis proposal: 
 
  
ดังต่อไปนี้/As follows: 
1. การด าเนินงาน/The thesis work has  
    เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ทุกประการ/followed the thesis plan proposed. 
   มีการเปลี่ยนแปลงแผนงานที่วางไว้ ดังนี้/not followed the thesis plan proposed. (Please explain)         

   
   
2. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ/Progress on the thesis work - percentage of the work complete:  

- มีความส าเร็จ ร้อยละ/succeeds by.......................ของที่ตั้งเป้าหมายในภาคการศึกษานี้ /% of the expected 
progress to be done in this academic trimester 

    - มีความส าเร็จ ร้อยละ/succeeds by..........................ของงานวทิยานพินธท้ั์งหมด/% of the overall thesis work 
3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/Problems and potential solutions: 
   
   
 
 

      ลงชื่อ/Student’s Signature      

 ชื่อ-สกุล/First name, Last name (     ) 
          วันที่/Date (DD/MM/YY)       /       /  

 

ทบ. 21/Thesis Form No. 21 
เอกสารหมายเลข 4/Document No. 4  

 

 

 

 

          หมายเหตุ ให้นักศึกษาแนบแผนการด าเนนิการที่ได้เสนอในโครงร่างวิทยานิพนธ์มาด้วยทุกครั้ง  
Note:    Please attach the action plan proposed in the thesis proposal. 
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แบบรายงานความคืบหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ (ต่อ)/Thesis Progress Report Form (Continued) 
ผลประเมินความคืบหน้าของการท าวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษา/Thesis Progress assessment by 
Advisor: 
    
    
    
    
    
    
    
    
 

    ลงชื่อ/Thesis Advisor’s Signature       

    ชื่อ-สกุล/First name, Last name (     ) 
             วันที่/Date (DD/MM/YY)       /       /  
 
              
 
ความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา/Head of School’s Comment: 
    
    
    
    
    
    
    
    
 

      ลงชื่อ/ Head of School’s Signature       

    ชื่อ-สกุล/First name, Last name (     ) 
             วันที่/Date (DD/MM/YY)       /       /  
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ค ำขอนัดสอบวิทยำนิพนธ์  
(Thesis Examination Date Request Form) 

 
เรียน/To                                                                 (อาจารย์ที่ปรึกษา/Advisor) 
 

       ชื่อ/Name (นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss)                                                           
เลขประจ าตัว/Student ID                              e-mail                                                                                                                      
โทรศัพท์/Telephone                               สาขาวิชา/School of                                                       
ส านักวิชา/Institute of  
ตั้งแต่ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/Trimester/Academic year                 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม/Total grade point 
average                              ได้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ครบตามหลักสูตรแล้ว จ านวน/Have already completed 
all required thesis credits of         หน่วยกิต/ Credits และได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วตั้งแต่/and 
passed the thesis proposal examination on  วันที/่Date         เดือน/Month                      พ.ศ./Year         
ชื่อวิทยานิพนธ์/Thesis title (ภาษาไทย/Thai)   
  
ชื่อวิทยานิพนธ์/Thesis title (ภาษาอังกฤษ/English)   
  
มีความประสงค์จะสอบวิทยานิพนธ์/Would like to have a thesis examination on  
วันที/่เดือน/ปี/Date/Month/Year                              โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทุกท่านแล้ว/With the approval of all members of thesis advisory board. 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา/ Please kindly consider this request. 
 
 

      ลงชื่อ/Student’s Signature      

 ชื่อ-สกุล/First name, Last name (     ) 
          วันที่/Date (DD/MM/YY)      /       /  

ทบ. 22-1/Thesis Form No. 22-1 
เอกสำรหมำยเลข 5/Document No. 5  
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ค ำขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ 
(Request for Appointment of Thesis Examining Committee) 

เรียน/To                                                                 (อาจารย์ที่ปรึกษา/Advisor) 

 ด้วยข้าพเจ้า/I am (นาย/นาง/นางสาว /Mr./Mrs./Miss)                                                      
เลขประจ าตัว/Student ID             โทรศัพท/์Telephone                                                                                                                                                                                                                                                                              
นักศึกษาระดับ/Student of:    ปริญญาโท/ Master’s Degree     ปริญญาเอก/Doctoral’s Degree  
หลักสูตร/Program                                 สาขาวิชา/School of                                     
ส านักวชิา/Institute of                                  
เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้/ proposes for appointment of the Thesis Examining 
Committee with members and authority as follows: 

1. ..........................................................ประธานกรรมการ/ Head of Thesis Examining Committee 
2. ..........................................................กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Committee/Thesis Advisor 
3. ..........................................................กรรมการ/ Committee 
4. ……………………………………………….กรรมการ/ Committee 
5. ………………………………………………กรรมการ/ Committee 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ประสานกับกรรมการทุกท่านแล้ว/ I have already informed all members of         

the appointment prior to the submission of this form. 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ/ For your consideration and approval.  
 

 

            ลงชื่อ/Student’s Signature      
       ชื่อ-สกุล/First name, Last name (           ) 

                   วันที่/Date (DD/MM/YY)              /       /      
 
 

มติคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ/ Institute Committee’s Resolution 

            
             

                                  ลงชื่อ/Signature                        
          ชื่อ-สกุล/First name, Last name (                   ) 

ประธานคณะกรรมการ/Head of Committee 
วันที่/Date (DD/MM/YY)........................../................../................ 

ทบ. 22-2/Thesis Form No. 22-2 
เอกสำรหมำยเลข 6/ Document No.6  
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แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Examination Assessment Form) 
 

       ชื่อ/Name (นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss)                                                           
เลขประจ าตัว/Student ID                              e-mail                                                                                                                      
โทรศัพท/์Telephone                               สาขาวิชา/School of                                                                             
ส านักวิชา/Institute of  
ชื่อวิทยานิพนธ์/Thesis title (ภาษาไทย/Thai)   
  
ชื่อวิทยานิพนธ์/Thesis title (ภาษาอังกฤษ/English)   
  
The thesis is            เผยแพร่ได้/Able to publish              วิทยานิพนธ์ปกปิด/Unable to publish 
วันที่สอบ/Thesis Examination Date   เดือน/Month   พ.ศ./Year  

ผลการพิจารณาการสอบวิทยานิพนธ์/Results of Thesis Examination 

 ดีมาก/Excellent       ไมป่รับเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์/No change in the thesis title  
 ผ่าน/Pass        ปรับเปลี่ยนชื่อวิทยานพินธ์/ Changes in the thesis title (see below) 
 ไม่ผ่าน/Not pass 
ความเห็นของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ในกรณีท่ีผลการพิจารณาดีมากหรือไม่ผ่าน 
Thesis Examining Committee’ recommendations - In the case that the result is excellent   

           or not pass: 
             
             
 กรณีปรับเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์ (ระบุชื่อวิทยานิพนธ์ที่ปรับเปลี่ยนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 The new Thai and English titles of the thesis are as follows: 
 ชื่อวิทยานิพนธ์/Thesis title (ภาษาไทย/Thai)        
             
          ชื่อวิทยานิพนธ์/Thesis title (ภาษาอังกฤษ/English)       
             
             
  หมายเหตุ: กรณีที่นักศึกษามีสว่นที่ต้องปรับปรุง ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน และไม่เกินวนัสุดท้ายของภาคการศึกษา 
               ที่ขอสอบวิทยานพินธ์  หากด าเนินการไม่ทันภาคการศึกษาดังกลา่ว  นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนรักษาสภาพในภาคการศึกษาถัดไป  
               และก าหนดให้วันที่นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์เป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา 

Remarks: In the event thesis amendment is required, the student needs to complete all amendment within 30 days and 
within the last date of the academic trimester the student requests for thesis examination.  In the event of having 
failed to complete such amendment within the stated period, the student needs to submit a request for student 
status maintenance in the following academic trimester.  The date of thesis submission will be considered the 
student’s graduation date. 

ทบ. 23 /Thesis Form No. 23 
เอกสารหมายเลข 7/Document No.7  
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แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ (ต่อ)/ Thesis Examination Assessment Form (Continued) 
 

   ลงชื่อ/Signature    ประธานคณะกรรมการ/Head of Committee 
ชื่อ-สกุล/First name, Last name (    )  

 
 

  ลงชื่อ/Signature    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/Thesis Advisor 
ชื่อ-สกุล/First name, Last name (    )  

 
 

  ลงชื่อ/Signature    คณะกรรมการ/Committee 
ชื่อ-สกุล/First name, Last name (    )  

 
 

  ลงชื่อ/Signature    คณะกรรมการ/Committee 
ชื่อ-สกุล/First name, Last name (    )  

 
        

  ลงชื่อ/Signature    คณะกรรมการ/Committee 
ชื่อ-สกุล/First name, Last name (    )  
 
             

 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

Institute Committee Decision 
ครั้งที/่No.   วันที/่Date      

 เห็นชอบ/Approve 
 ไมเ่ห็นชอบ/Disapprove 
           
                                          
 

       ลงชื่อ/Signature      
   ชื่อ-สกุล/First name, Last name (     ) 
               ประธานคณะกรรมการ/Head of Committee 

            วันที่/Date (DD/MM/YY)  / /  

ทบ. 23/Thesis Form No. 23  
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ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์  

 3. สาขาวิชาเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชา  
 
 4. ส านักวิชา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ ์และจัดท าค าสั่ง 

1. นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จพร้อมท่ีจะสอบ แจ้งสาขาวิชาเพื่อเตรียมสอบ 
 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ใหเ้ปน็ไป
ตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
ว่าด้วย การศึกษาขั้นบณัฑิตศึกษา   
ระดบัปรญิญาโท ไม่น้อยกว่า 3 คน  
ระดบัปรญิญาเอก ไม่น้อยกว่า 5 คน  
โดยระดับปริญญาเอกประธานสอบตอ้งเป็น
ผู้ทรงคณุวุฒิจากภายนอก 

2. นักศึกษายื่นค าร้องขอนัดสอบวิทยานิพนธ ์ทบ. 22-1 เอกสารหมายเลข 5 และค าขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานพินธ์ ทบ. 22-2 เอกสารหมายเลข 6 ต่อหัวหน้าสาขาวิชา 
โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ พร้อม
กับหลักฐานแสดงผลการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์ เสนอขออนุมัติต่อคณบดี
พร้อม (ร่าง) วิทยานิพนธภ์ายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี ้

  - ระดับปรญิญาโท ก่อนวันสอบไมน่้อยกว่า 2 สัปดาห ์
  - ระดับปรญิญาเอก ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห ์
 

5. สาขาวิชาท าหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธต์ามวันเวลาที่ก าหนด และน าส่งแบบ
ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ ์ทบ.23 เอกสารหมายเลข 7 ให้คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์เพื่อรายงานผลการสอบ 

6. สาขาวิชาด าเนินการจัดสอบให้นักศึกษา โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องด าเนินการ
อย่างเต็มคณะ ถ้าไม่ครบใหเ้ลื่อนการสอบออกไปจนกว่าจะเต็มคณะ 

7. ถ้าสอบผ่าน ประธานคณะกรรมการสอบ ฯ 
จะต้องรายงานผลการสอบไปท่ีสาขาวิชา
เพื่อให้สาขาวิชาและศบส. แจ้งต่อไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาเพื่อด าเนินการต่อไป 

 

7. ถ้าสอบไม่ผ่าน ประธานคณะกรรมการสอบ ฯ 
แจ้งนักศึกษาให้ด าเนินการปรับปรงุแก้ไข
วิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสอบ ฯ พร้อมแจ้ง
ก าหนดเวลาที่จะต้องแล้วเสร็จ 

8. นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบใหม ่

สอบไมผ่่าน สอบผ่าน 
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ขั้นตอนการน าไฟล์วิทยานิพนธ์เข้าฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(Suranaree University of Technology Intellectual Repository : SUTIR) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

1. ส านักวิชา/สาขาวิชา 
1.1  ด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์  ส่งแบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ (ทบ.23)  
      ให้ศูนย์บริการการศึกษา และส่งส าเนาแบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ (ทบ.23)  
     ใหศู้นย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
1.2 ตรวจทานเล่มวิทยานิพนธ์และเสนอคณบดลีงนามในหน้าอนุมตัวิิทยานิพนธ ์
1.3 จัดท าบันทึกเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เพื่อลงนามใน

หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ (กรณเีป็นวิทยานิพนธ์ปกปิด โปรดระบุในบนัทึก) 
1.4 ส่งส าเนาบันทึกฯ ตาม 1.3 ใหศู้นย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อด าเนินการ

ลงทะเบียนในฐานข้อมลู SUTIR ใหน้ักศึกษาตามรายช่ือในบันทึกฯ และระบบจะส่งอีเมล์
แจ้งนักศึกษาให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน เพื่อเตรียมน าไฟล์เข้าฐานข้อมูล SUTIR) 

 
 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล 
ลงนามในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ ์

 

3. ส านักวิชา/สาขาวิชา 
ประสานนักศึกษารับหน้าอนุมัติวทิยานิพนธเ์พื่อน าไปเข้าเล่มวิทยานิพนธ ์

Start 

B 

4. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (บรรณารักษ์)  
เปิดสิทธิใหน้ักศึกษาน าไฟล์เขา้ฐานข้อมูล SUTIR  

เฉพาะผู้ทีไ่ด้รับใบอนุมตัิวิทยานิพนธ ์และแจ้งนักศกึษา ตาม e-mail ที่ให้ไว้ในแบบประเมิน 
การสอบวิทยานิพนธ์ (ทบ. 23)  
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ขั้นตอนการน าไฟล์วิทยานิพนธ์เข้าฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ต่อ) 
(Suranaree University of Technology Intellectual Repository : SUTIR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ศูนย์บริการการศึกษา  
เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

ศูนย์บริการการศึกษาส่งรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาพร้อมเล่มวิทยานิพนธ ์
ให้ศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

8. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (บรรณารักษ์) 
1. จัดท า Metadata ให้ครบถ้วนสมบูรณ ์
2. เผยแพรไ่ฟล์วิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูล SUTIR (เฉพาะผู้ทีไ่ด้รับอนมุัติให้ส าเร็จ   
   การศึกษา) 

 
 

6. ศูนย์บริการการศึกษา 
รับเล่มวิทยานิพนธ์/ตรวจสอบใบรายงาน 

การส่งไฟล/์ตรวจสอบหน้าอนุมัติ
วิทยานิพนธ์ 

 

B 

5. นกัศึกษา/ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (บรรณารักษ์) 
5.1 นักศึกษาน าไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้าฐานข้อมูล SUTIR ตามข้อก าหนด 
5.2 บรรณารักษ์ตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วนของไฟล์ และรับรองไฟล์ (Accept) 
     (กรณีข้อมูลไมค่รบถ้วน ไม่ถูกต้อง ใหป้ระสานโดยตรงกับนักศึกษา/ศูนย์บริการการศึกษา) 
5.3 นักศึกษาพิมพ์ใบรายงานการส่งไฟล์ (จะพมิพ์ใบรายงานได้เมื่อผ่านขั้นตอนท่ี 5.2  
     โดยระบบจะส่ง Link ส าหรับพมิพ์ใบรายงานให้ทาง e-mail) และท าส าเนาหน้าอนุมัติวิทยานพินธ์

ที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ลงนามแล้ว 
5.4 นักศึกษาน าวิทยานิพนธ์ที่เข้าเล่มแล้วพร้อมใบรายงานการส่งไฟล์ และส าเนาหน้าอนุมัติ

วิทยานิพนธ์ท่ีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ลงนามแล้ว ส่งทีศู่นย์บริการการศึกษา 

9. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
Backup ข้อมูล 

End 
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ข้อก ำหนดกำรตั้งชื่อไฟล์วิทยำนิพนธ์ 

กำรแบ่งเนื้อหำ กำรตั้งชื่อไฟล์ 
ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) Cover.pdf 
หน้าอนุมัติ (หน้าอนุมัติภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีลายมือชื่อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณบดี และรองอธิการบดี)  

Approved.pdf 

บทคัดย่อ (บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีลายมือชื่อ
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)  

Abstract.pdf 

กิตติกรรมประกาศ (กิตติกรรมประกาศ) Acknowledgement.pdf 
สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญรูป ค าอธิบาย
สัญลักษณ์และค าย่อ) 

Content.pdf 

บทที่ 1 Ch1.pdf 
บทที่ 2 Ch2.pdf 
บทที่ 3 Ch3.pdf 
บทที่ 4 Ch4.pdf 
บทที่ 5 Ch5.pdf 
รายการอ้างอิง Reference.pdf 
ภาคผนวก Appendix.pdf 
ประวัติผู้เขียน Biography.pdf 
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แบบ ทบ 24/Thesis Form No. 24 
เอกสารหมายเลข 8/Document No.8 

 
 

ค าอนุมัติชะลอการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTIR) 
Request to Delay Dissemination of Thesis on SUT Intellectual Repository (SUTIR)  

 
เรียน/To………………………………………………….(ประธานคณะกรรมการ/Head of Committee) 

 

ด้วยข้าพเจ้า/I am (นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss) .…………………………..………………………………………… 
เลขประจ าตัว/Student ID .……..…………………………….. e-mail ……..…………………….…………………………………………. 
โทรศัพท์/Telephone …………………………………สาขาวิชา/School of ………………………………..…………..……………….. 
ส านักวิชา/Institute of ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อวิทยานิพนธ์/Thesis title (ภาษาไทย/Thai) ………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
ชื่อวิทยานิพนธ์/Thesis title (ภาษาอังกฤษ/English) …………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มีความประสงค์ขอชะลอการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTIR) เพราะ
จะน าข้อมูลในวิทยานิพนธ์ไปท าการตีพิมพ์ในวารสารต่อไป (โปรดระบุชื่อวารสาร)/would like to request for the 
delay dissemination of Thesis on SUT Intellectual Repository (SUTIR)  due to the requirement of thesis 
publishment on scientific journal ( please specify the name of scientific journal ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่/Starting from ………………………………….ถึงวันที่/to …..………………………..………………….. 
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