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ขั้นตอนวิทยานิพนธ์ คณะสถิติประยุกต์ 

นักศึกษาปริญญาโท : สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธไ์ด้ก็ต่อเมื่อได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนแล้ว และสอบอยู่ระหว่างรอสอบ

ประมวลความรู้ หรือ สอบประมวลความรู้ผ่านแล้ว  

นักศึกษาปริญญาเอก : สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธไ์ด้ก็ต่อเมื่อได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนแล้ว และสอบ QE ผ่านแล้ว 

หัวข้อ เอกสาร การดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาระบบ i-Thesis  1. เตรียมศึกษาและดำเนินการลงข้อมูลในระบบ 

i-Thesis จากห้องทีมรหสั Team code : g7uwcxg 
ก่อนสอบproposal 
 

นักศึกษา 

2. เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์  1. เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และนำเสนอหัวข้อและ
เค้าโครงที่ต้องการทำวิทยานิพนธ์ 

 
 
 

นักศึกษา 

3. ขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  1. ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และจัดหาคณะกรรมการ
สอบโดยคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด 

 
 
 

นักศึกษา 

คำร้องออนไลน์ 2. เขียนคำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ก่อนสอบ 1-2 
สัปดาห์ 
 

นักศึกษา 

แบบรับรองการ
ตรวจคัดลอก
วิทยานิพนธ์  

3. ตรวจคัดลอกวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 1 โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาต้องลงนามในแบบฟอร์มด้วย 
ปริญญาโท ตรวจ อักขราวิสุทธ์ิ 
ปริญญาเอก ตรวจ Turn it in  
(แนบเอกสารพร้อมผลตรวจ) 

 
 
 
 
 
 

นักศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

 4. ดำเนินการข้อ 2-3 เสร็จแล้ว ส่งคณะ ให้ฝ่ายการศึกษา
ก่อนสอบ 1-2 
สัปดาห์ 
 

นักศึกษา 

 5. ดำเนินการขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
และแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ 

 นักวิชาการศึกษา  
คณะกรรการ
บริหารหลักสูตร  
และ คณบดี 
 

 6. จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบ , ฟอร์มผล
การสอบ proposal และเอกสารเบิกค่าสมนาคุณ
สำหรับคณะกรรมการ 

3 วัน 
 
 

นักวิชาการศึกษา 
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หัวข้อ เอกสาร การดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 7. นักศึกษานำจดหมายเชิญและเล่มวิทยานิพนธ์ 

(หรือไฟล์) เสนอเรียนเชิญคณะกรรมการสอบ 
 

ก่อนสอบ 3-5 วัน 
 

นักศึกษา 

 8. เตรียมการสอบ และอาหารว่างสำหรับ
คณะกรรมการสอบ 

 
 
 

นักศึกษา 

 9. หลังสอบนักศึกษาแก้ไขเน้ือหาตามคำแนะนำของ
คณะกรรมการสอบ 

 นักศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 10. นำเอกสารที่แก้ไขแล้วอัพในระบบ i-Thesis 
เพ่ือให้อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีกด Approve 

 นักศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
 

 11. อาจารย์ที่ปรึกษาส่งเกรดผลการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ให้ฝ่ายการศึกษา  

 อาจารย์ที่ปรึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
 

คำร้องออนไลน์ 12. กรณีมีเปลี่ยน/แก้ไข ชื่อวิทยานิพนธ์หลังสอบ 
ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีลงนาม 

 นักศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
 

4. ขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วน
ถัดไป 

คำร้องออนไลน์ 1. นักศึกษาเขียนคำร้องขอลงทะเบียนส่วนต่อไป 
ปริญญาโท ลง 9 หน่วยกิต 
ปริญญาเอก แบ่งหน่วยกิตลงตามความก้าวหน้าและ
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (6-12 หน่วยกิต) 

ภายใน 2 สัปดาห์
นับจากวันที่ได้รับ
อนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 
 

นักศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 2. ทำบันทึกให้เจ้าหน้าท่ีกองบริการดำเนินการ 
- บันทึกขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
- ผลสอบ proposal 
- ผลตรวจคัดลอกวิทยานิพนธ์ 
- คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ 
- หน้า Approve จากระบบ i-Thesis 
 

 นักวิชาการศึกษา 
และเจ้าหน้าท่ี
กองบริการ 

5. สมัครทุนสนับสนุนงบประมาณ
แผ่นดิน 

ใบสมัครทุน 
 

1. ส่งเอกสารการสมัครทุน ภายในเทอมที่
นักศึกษาสอบ 
proposal ผ่าน 

นักศึกษา 
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หัวข้อ เอกสาร การดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  1. ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และจัดหาคณะกรรมการ

สอบภายนอก 1 ท่าน เพ่ือเป็นประธานสอบ โดย
คุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด 
 

 
 
 

นักศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 2. ส่ง CV + อีเมล + เบอร์ติดต่อ ของ
คณะกรรมการภายนอก ให้ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบ
คุณสมบัติ 
 

 นักศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 

คำร้องออนไลน์ 3. เขียนคำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ก่อนสอบ 1-2 
สัปดาห์ 
 

นักศึกษา 

แบบรับรองการ
ตรวจคัดลอก
วิทยานิพนธ์  

4. ตรวจคัดลอกวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาต้องลงนามในแบบฟอร์มด้วย 
ปริญญาโท ตรวจ อักขราวิสุทธ์ิ 
ปริญญาเอก ตรวจ Turn it in  
(แนบเอกสารพร้อมผลตรวจ) 

 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 5. ดำเนินการข้อ 2-4 เสร็จแล้ว ส่งคณะ ให้ฝ่ายการศึกษา
ก่อนสอบ 1-2 
สัปดาห์ 
 

นักศึกษา 

 6. ดำเนินการขออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และ
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 นักวิชาการศึกษา /  
คณะกรรการบริหาร
หลักสูตร / คณบดี 

 

 7. จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบ , ฟอร์มผล
การสอบ Defense , เอกสารเบิกค่าสมนาคุณ
สำหรับคณะกรรมการ และทำประชาสัมพันธ์การ
สอบโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ 
 

3 วัน 
 
 

นักวิชาการศึกษา 

 8. นักศึกษานำจดหมายเชิญ และเล่มวิทยานิพนธ์ 
(หรือไฟล์) เสนอเรียนเชิญคณะกรรมการสอบ 
 

ก่อนสอบ 3-5 วัน 
 

นักศึกษา 

 9. เตรียมการสอบ และอาหารว่างสำหรับ
คณะกรรมการสอบ 

 
 
 

นักศึกษา 
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หัวข้อ เอกสาร การดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 10. หลังสอบนักศึกษาแก้ไขเน้ือหาตามคำแนะนำ

ของคณะกรรมการสอบ 
 นักศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 คำร้องออนไลน์ 11. กรณีมีเปลี่ยน/แก้ไข ชื่อวิทยานิพนธ์หลังสอบ 
ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีลงนาม 

 นักศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
 

 12. นำเอกสารที่แก้ไขแล้วอัพในระบบ i-Thesis  นักศึกษา   
 

7. ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์กับ
ห้องสมุด 

แบบคำร้อง
ขอตรจรูปแบบ 

1. นักศึกษากรอกฟอร์มคำร้องขอตรวจรูปแบบ 
พร้อมแนบ 
- หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ หรือ นำเสนอ 
- ไฟล์วิทยานิพนธ์ .pdf จากระบบ i-Thesis 
- ไฟล์วิทยานิพนธ์ .docx จากระบบ i-Thesis 
- กรณี onsite ให้ปริ้นเอกสาร 1 ชุด 

 นักศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
คณบดี 

 2. คณะทำบันทึกเพ่ือส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ไป
ยังห้องสมุด 

1 วัน นักวิชาการศึกษา 
คณบดี 
 

 3. ห้องสมุดตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และแจ้งผล
ตรวจให้นักศึกษารับทราบและแก้ไข 

ตรวจไม่เกิน 2 
สัปดาห์ 

นักศึกษา 
ห้องสมุด 
 

-บันทึกตอบกลับ 
- คำแนะนำ 

4. สำนักบรรณสารการพัฒนา (ห้องสมุด) แจ้งผล
ตรวจรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ใหค้ณะรับทราบ 
 

 ห้องสมุด 

 5. นักศึกษาดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของ
ห้องสมุด และอัพในระบบ i-Thesis 
 

 นักศึกษา 

 6. กดส่งวิทยานิพนธ์ในระบบ i-Thesis ให้เป็น 
Complete version และจัดทำ Report Data 
ออกมาให้เป็นเอกสาร Submission documents 
(สังเกตบาร์โค้ดของเอกสาร Submission documents 
จะต้องตรงกับบาร์โค้ตปกในที่มุมขวา ) 

 

 นักศึกษา 
 

 7. อาจารย์ที่ปรึกษากด Approve วิทยานิพนธ์ 
ฉบับสมบูรณ ์

 อาจารย์ที่ปรึกษา 

Checklist 8. รับ Check list ตรวจสอบเอกสารจบ   
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หัวข้อ เอกสาร การดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
8. เข้าเล่มวิทยานิพนธ์  1. ส่งหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา

และคณะกรรมการสอบ ลงนามตัวจริง (เซ็นสด) 
อย่างน้อย 1 เล่ม 
 

 นักศึกษา 

 2. เข้าเล่มวิทยานิพนธ์ นำส่งคณะอย่างน้อย 2 เล่ม 
    ปริญญาโทใช้ปกสีดำ  
    ปริญญาเอกใช้ปกสีน้ำเงินเข้ม 
 

  

 3. ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ พร้อมเอกสารทั้งหมดตาม 
Checklist ที่คณะ 
 

 นักศึกษา 

9. ตรวจสอบเอกสาร  1. เจ้าหน้าท่ีคณะตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารทั้งหมด พร้อมบันทึกรายละเอียดในระบบ
ของกองบริการ 
 

1 สัปดาห์ นักวิชาการศึกษา 

 2. จัดทำบันทึกแจ้งจบการศึกษาสง่กองบริการ 1 วัน นักวิชาการศึกษา 
คณบดี 
 

 3. ต่อคิวรอกองบริการตรวจสอบเอกสารโดย
ละเอียดจากท้ังสถาบัน 
 

3 เดือน ผู้อำนวยการกอง
บริการศึกษา 

 4. กองบริการแจ้งให้คณะทำบันทึกขออนุมัติ
ปริญญา พร้อมแนบระเบียนนักศึกษา 

3 วัน นักวิชาการศึกษา 
คณบดี 
 

 5. กองบริการนำเรื่องขออนุมัติปริญญาเข้าสภา
วิชาการ และเข้าสภาสภาบันต่อไป 
 

 ผู้อำนวยการกอง
บริการศึกษา 

10. รออนุมัติปริญญา  1. นักศึกษารอตรวจสอบประกาศรายชื่อ ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากเว็บไซต์กองบริการ  
http://edserv.nida.ac.th/th/news/graduates 
 

 นักศึกษา 

 2. รอประกาศยืนยันการเข้ารับปริญญาจากสถาบัน
ต่อไป 
 

 นักศึกษา 

 

http://edserv.nida.ac.th/th/news/graduates
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* ในส่วนของการตีพิมพ์ หรือ นำเสนอ(proceeding)วิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและสำนักพิมพ์ด้วยตนเอง  

 

* อายุความการเป็นนักศึกษา  

ปริญญาโทสูงสุด   5 ปี (ไม่สามารถทำเรื่องขอขยายอายุความได้) 

ปริญญาเอกสูงสุด 6 ปี  

- สามารถทำเรื่องขอขยายอายุความการเป็นนักศึกษาได้ก็ต่อเมื่อได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว และขยายเวลาได้ครั้งละไม่

เกิน 1 ภาคการศึกษา โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก 

- นักศึกษาต้องมารายงานความก้าวหน้าทุกส้ินเทอม เว้นแต่กรณีท่ี เพิ่งสอบ proposal, เพิ่งสอบ defense ในเทอมนั้นๆ หรือ

วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว สามารถเขียนคำร้องออนไลน์ ขอยกเว้นรายงานความก้าวหน้าได้ โดยต้องผ่านความ

เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณบดี 

 


