บทที่ 2
แนวปฏิบัตใิ นการทําวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์
เค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์

1. การจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ในการนําเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ กําหนดเป็ น 3 บท ได้แก่ บทที่ 1
บทนํา บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และบทที่ 3 วิธีดาํ เนินการวิจยั รายละเอียดมีดงั นี้
1.1 บทที่ 1 บทนํา การจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย
1.1.1 หัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
1.1.2 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
1.1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจยั (ระบุให้ชดั เจนว่าผูศ้ ึกษาต้องการศึกษาอะไร
ทําอะไรหรื อจะดําเนินการอะไร)
1.1.4 ขอบเขตของการวิจยั การระบุขอบเขตของการวิจยั อาจประกอบด้วย
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา
2) ขอบเขตด้านตัวแปร
3) ขอบเขตด้านพื้นที่/สถานที่ (ถ้ามี)
4) ขอบเขตด้านเวลา (ถ้ามี)
5) ขอบเขตการทดลอง (ถ้ามี)
1.1.5 ประโยชน์ ที่ คาดว่ าจะได้รั บ ระบุ ให้ ชัดเจนว่ างานวิ จ ัยจะก่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์ในแง่ใดบ้างต่อบุคคลกลุ่มใด หน่วยงานใด เป็ นต้น
1.1.6 นิ ยามศัพท์เฉพาะ/นิ ยามศัพท์เชิ งปฏิบตั ิการ ให้ระบุคาํ ศัพท์ที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ โดยพิจารณาจากคําสําคัญของชื่อเรื่ อง และตัวแปรที่ศึกษา
1.2 บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็ นการระบุทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่ องที่
กําลังศึกษา โดยต้องมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสู่ ประเด็นที่
สนใจ และกรอบแนวคิดการวิจยั
1.3 บทที่ 3 วิธีดาํ เนิ นการวิจยั ให้กาํ หนดการออกแบบการวิจยั ให้ชดั เจน ครอบคลุม
โดยอาจจะมีส่วนประกอบดังนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
1) รายชื่ อเอกสารอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร ตําราต่าง ๆ ที่ใช้เป็ นหลัก
ในการวิจยั ตามรู ปแบบที่ระบุไว้ในคู่มือการจัดทําวิทยานิพนธ์
2) รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนื อจากนี้ให้เป็ นไปตามความต้องการของ
แต่ละหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
การเสนอหัวข้ อวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์
การเสนอหัวข้อวิทยานิ พนธ์ นักศึกษาระดับปริ ญญาโทที่เรี ยนตามแผน ก (แบบ ก 2) และ
นักศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่เรี ยนตามแบบ 2 (แบบ 2.1 และแบบ 2.2) จะเสนอชื่อเรื่ องวิทยานิ พนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์ได้จะต้องลงทะเบียนเรี ยนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติและมีหน่ วยกิตสะสม
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสู ตรสาขาวิชา
นั้น ๆ โดยเสนอขออนุมตั ิหัวข้อวิทยานิ พนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ในใบ บฑ. 1 (แบบอนุมตั ิหวั ข้อวิทยานิ พนธ์
และดุษฎีนิพนธ์) และให้สาํ เนาแจ้งฝ่ ายงานบัณฑิตศึกษา สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์
นักศึ กษาจะเสนอเค้าโครงวิทยานิ พนธ์/ดุ ษฎี นิพนธ์ได้กรณี นักศึ กษาระดับปริ ญญาโท
แผนก (แบบ ก 2) จะต้องศึกษารายวิชาครบตามหลักสู ตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
ผ่านการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive examination) และได้รับอนุ มตั ิหัวข้อวิทยานิ พนธ์
จากคณะกรรมการประจําหลักสู ตรสาขาวิชานั้นๆ แล้วไม่น้อยกว่า 30 วันนับถัดจากวันอนุ มตั ิหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และเมื่อได้รับการอนุมตั ิหวั ข้อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา
ได้ สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก แบบ 2 จะต้องศึกษารายวิชาครบตามหลักสู ตร ได้คะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่าํ กว่า 3.00 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) และได้รับการอนุมตั ิหวั ข้อ
ดุษฎีนิพนธ์จากคณะกรรมการประจําหลักสู ตรสาขาวิชานั้นๆ แล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 90 วันนับถัดจากวัน
อนุ มตั ิหัวข้อดุษฎี นิพนธ์ จึงจะดําเนิ นการสอบเค้าโครงดุ ษฎี นิพนธ์ได้โดยการเสนอสอบเค้าโครง
และเมื่อได้รับการอนุ มตั ิหัวข้อดุษฎี นิพนธ์ นักศึกษาสามารถแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาได้การเสนอขอสอบ
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
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เค้าโครงวิทยานิ พนธ์และดุษฎีนิพนธ์ กําหนดให้ใช้ใบ บฑ. 3 (แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์และดุษฎี
นิพนธ์)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์
นักศึกษามีสิทธิ์ สอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์/ดุษฎี นิพนธ์เมื่อนักศึกษาดําเนิ นการตามเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ไปแล้วตามข้อกําหนดดังนี้
1. นักศึกษาระดับปริ ญญาโท แบบ ก 2 (เรี ยนรายวิชาและทําวิทยานิ พนธ์) ได้ใช้เวลา
ในการทําวิทยานิ พนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน นับถัดจากวันที่สอบเค้าโครง
2. นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก แบบ 2 (เรี ยนรายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ์) ได้ใช้เวลา
ในการทําดุษฎีนิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน นับถัดจากวันที่สอบเค้าโครง
3. ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/ดุ ษฎี นิพนธ์ ให้ทาํ การ
สอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ได้
4. นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบฟอร์ มของ
ฝ่ ายงานบัณฑิตศึกษา ตามใบ บฑ.5 (แบบคําร้องขอสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และดุษฎีนิพนธ์)
พร้อมวิทยานิ พนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสอบบรรจุซองสี น้ าํ ตาลให้เรี ยบร้อย จํานวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ
โดยให้ค ณะกรรมการประจํา หลัก สู ต รสาขาวิช านั้น ๆ และให้ค ณะกรรมการประจํา หลัก สู ต ร
สาขาวิชาจัดส่ งให้กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ อย่างน้อย 7 วันในระดับปริ ญญาโท
และอย่างน้อย 15 วันสําหรับปริ ญญาเอก
5. เมื่อการสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ได้เสร็ จสิ้ นแล้ว ให้ประธานสาขาวิชานั้น ๆ
ส่ งผลการสอบวิทยานิ พนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และข้อเสนอแนะมายังฝ่ ายงานบัณฑิตศึกษาภายใน 3 วัน
หลังการสอบ
6. ข้อปฏิบตั ิอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขหลังการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์
1. การแก้ไขหลังการสอบเค้าโครง ให้นบั ถัดจากวันที่สอบเค้าโครงและคณะกรรมการ
สอบมีมติให้สอบผ่าน แต่มีเงื่อนไขให้แก้ไข ให้แก้ไขให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วันนับถัดจากวันสอบ
สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาโท และ 60 วันนับถัดจากวันสอบ สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก
โดยเวลาของวันสุ ดท้ายที่กาํ หนดส่ งเค้าโครงฉบับแก้ไขให้ยดึ เวลาราชการทําการ หรื อไม่เกิน 16.30 น.
ของวันสุ ดท้ายที่กาํ หนดส่ ง โดยความเห็นชอบของที่ปรึ กษาหลักและที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี) เมื่อฝ่ าย
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งานบัณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เพชรบุ รี ลงรั บ จึ ง จะถื อ ว่ า สมบู ร ณ์ หากวัน สุ ด ท้า ยเป็ น
วันหยุดราชการให้นบั วันราชการทํางานที่อยู่ถดั ไปเป็ นวันสุ ดท้ายของการกําหนดส่ งวิทยานิ พนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ ในการแก้ไขถ้ายังไม่สาํ เร็ จตามกําหนดเวลาด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ได้รับอุบตั ิเหตุ
ต้องนอนในโรงพยาบาลหลายวัน หรื อเดิ นทางไปต่ างประเทศให้อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและประธาน
สาขาวิชานั้นพิจารณาร่ วมกันเป็ นราย ๆ เพื่อเลื่อนการกําหนดไปได้อีก 15 วัน สําหรับปริ ญญาโท และ 30
วัน สําหรับปริ ญญาเอก นับถัดจากวันถึงกําหนด ทั้งนี้ จะเลื่อนการกําหนดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และหากพ้น
กําหนดส่ งให้ถือเสมือนว่ายังไม่มีการสอบเค้าโครง ทั้งนี้ การขอเลื่อนกําหนดส่ งเค้าโครงวิทยานิ พนธ์
แต่ละครั้งให้ทาํ เป็ นบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผล พร้อมหลักฐานหรื อเอกสารราชการประกอบถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยหรื อผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมายเพื่อรับทราบ
2. การแก้ไขหลังการสอบป้ องกันให้นบั ถัดจากวันสอบป้ องกันและคณะกรรมการมีมติ
ให้สอบผ่านแต่มีเงื่อนไขให้แก้ไข โดยให้แก้ไขให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วันนับถัดจากวันสอบป้ องกัน
วิทยานิ พนธ์ สําหรั บนักศึ กษาระดับปริ ญญาโท และ 60 วันนับถัดจากวันสอบป้ องกันดุ ษฎี นิพนธ์
สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก โดยเวลาของวันสุ ดท้ายที่กาํ หนดส่ งรู ปเล่มจากการสอบป้ องกันให้
ยึดเวลาราชการทํางาน หรื อไม่เกิน 16.30 น. ของวันสุ ดท้ายที่กาํ หนดส่ ง โดยความเห็นชอบของที่
ปรึ กษาหลัก และที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี) เมื่อฝ่ ายงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีลงรับ
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ หากวันสุ ดท้ายของการกําหนดส่ งเป็ นวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ให้ถือว่าวันสุ ดท้าย
ของการกําหนดส่ งเป็ นวันราชการทําการที่อยูถ่ ดั ไป ทั้งนี้ ในการแก้ไขถ้ายังไม่สาํ เร็ จตามกําหนดเวลา
ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ได้รับอุบตั ิเหตุตอ้ งนอนโรงพยาบาลหลายวัน หรื อต้องเดินทางไปต่างประเทศให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและประธานสาขาวิชา พิจารณาเป็ นราย ๆ เพื่อเลื่อนกําหนดส่ งไปได้อีก 30 วัน
สําหรับปริ ญญาโท และ 45 วันสําหรับปริ ญญาเอก นับจากวันถึงกําหนดส่ ง ทั้งนี้จะเลื่อนกําหนดได้ไม่
เกิน 2 ครั้ง และหากพ้นกําหนดส่ งให้ถือเสมือนว่ายังไม่มีการสอบป้ องกัน ทั้งนี้ การขอเลื่อนกําหนดส่ ง
การแก้ไขหลังการสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์/ดุ ษฎี นิพนธ์แต่ละครั้ งให้ทาํ เป็ นบันทึ กข้อความชี้ แจง
เหตุ ผลพร้ อมหลักฐานหรื อเอกสารราชการประกอบถึ งอธิ การบดี มหาวิ ทยาลัยหรื อผูท้ ี่ อธิ การบดี
มอบหมาย
3. การพ้นกําหนดส่ งเค้าโครงฉบับสมบูรณ์ หรื อพ้นกําหนดส่ งรู ปเล่มฉบับสมบูรณ์
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการหลังการสอบให้ถือเสมือนว่ายังไม่มีการสอบวิทยานิ พนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
และให้คณะกรรมการประจําหลักสู ตรสาขาวิชานั้น ๆ พิจารณาและกําหนดวันสอบใหม่ต่อไป
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การพิมพ์ และการทําสํ าเนาเล่ มวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์
การพิมพ์และทําสําเนาเนื้อเรื่ อง ส่ วนนํา ตั้งแต่สารบัญ ส่ วนเนื้อหา และส่ วนท้ายให้พิมพ์
หรื อถ่ายสําเนาโดยใช้กระดาษหน้าเดียวหรื อสองหน้าได้ ในกรณี ที่วิทยานิ พนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน 120 หน้า
ให้พิมพ์หรื อถ่ายสําเนาหน้าเดียว แต่ถา้ เกินจากนั้นให้จดั พิมพ์หรื อถ่ายสําเนาโดยใช้กระดาษสองหน้า
การส่ งวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ และแผ่ นบันทึกข้ อมูลบทคัดย่ อ
นักศึกษาที่ตอ้ งส่ งวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิ พนธ์/ดุ ษฎี นิพนธ์ครบถ้วนทุกคน จํานวน 3 เล่ม พร้อมด้วยแผนบันทึกข้อมูลวิทยานิ พนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์สมบูรณ์ 1 แผ่น และแผ่นบันทึกข้อมูลบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 แผ่น ที่เป็ น
แฟ้ มข้อมูล word และแฟ้ มข้อมูล PDF โดยบรรจุวิทยานิ พนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ใส่ ซองและ
นําส่ งงานบัณฑิตศึกษา
การสอบประมวลความรู้ และวัดคุณสมบัติ
การสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive examination) และสอบวัดคุ ณสมบัติ
(Qualifying examination) นักศึกษาจะลงทะเบียนสอบได้เมื่อเรี ยนครบรายวิชาตามหลักสู ตร
(Course work) ที่กาํ หนด การสอบประมวลความรู ้และสอบวัดคุณสมบัติ ให้ประธานและกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรสาขาวิชานั้น ๆ เป็ นผูอ้ อกข้อสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่ โดยออกเป็ นคําสั่ง
มหาวิทยาลัย และในการสอบประมวลความรู ้ และสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาจะสอบได้ไม่เกิ น
3 ครั้ง หากสอบครั้งที่ 3 ไม่ผา่ น ให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา การสอบประมวลความรู ้
และการสอบวัดคุณสมบัติกาํ หนดให้สาขาวิชานั้น ๆ จัดทําเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย และในการ
สอบประมวลความรู ้และสอบวัดคุณสมบัติแต่ละครั้ง จะต้องเว้นระยะการสอบไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
ทั้งนี้ให้นบั ถัดจากวันที่ลงในประกาศครั้งล่าสุ ด
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แผนภูมขิ ้นั ตอนการจัดท�ำวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์
เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ภาคการศึกษาปกติ

หน่วยกิตสะสมไม่ต�่ำกว่า
12 หน่วยกิต

ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ�ำสาขาวิชา

หัวข้อวิทยานิพนธ์
(แบบ ก 2 เรียนรายวิชาและท�ำวิทยานิพนธ์)
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
(แบบ 2 เรียนรายวิชาและท�ำดุษฎีนิพนธ์)

ไม่ผ่านเสนอหัวข้อใหม่
เรียนครบตามหลักสูตร
ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 3.00
ผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive examination)
ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
(แบบ ก 2)

ผ่าน

สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
(แบบ 2)

ไม่เสร็จตามเวลาก�ำหนดสอบ
เค้าโครงใหม่

แก้ไขภายใน 30 วัน

เรียนครบตามหลักสูตร
ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 3.00
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying examination)
ได้รับอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน

ผ่าน

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
(แบบ ก 2)

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
(แบบ 2)

ไม่เสร็จตามเวลาก�ำหนด
สอบป้องกันใหม่

ผ่าน
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
และมีรายงานการประชุม (proceeding)
หรือตีพิมพ์ในวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ที่ สกว. ยอมรับ

ผ่าน

แก้ไขภายใน 60 วัน

ผ่าน
ได้ใช้เวลาในการท�ำวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 90 วัน

ไม่ผ่านเสนอหัวข้อใหม่

แก้ไขปรับปรุงภายใน
30 วัน

ได้ใช้เวลาในการท�ำดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 180 วัน

ผ่าน

แก้ไขปรับปรุงภายใน
60 วัน

ตีพิมพ์ในวารสารที่กรรมการภายนอก
กลั่นกรอง (Peer Review) ในฐานข้อมูล
TCI ที่ สกว. ยอมรับเป็นอย่างต�่ำ

นักศึกษาเสนอเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการครบทุกคน จ�ำนวน 2 เล่ม
ตามรูปแบบที่งานบัณฑิตศึกษาก�ำหนดภายใน 30 วัน ส�ำหรับระดับปริญญาโท และภายใน 60 วัน ส�ำหรับปริญญาเอก
โดยให้นับจากวันที่คณบดีลงนามแก้ไขปรับปรุงการสอบป้องกัน หากพ้นก�ำหนดให้ถือเสมือนว่ายังไม่มีการสอบป้องกัน

ผ่านภาษาต่างประเทศ
น�ำส่งวารสารฉบับที่ตีพิมพ์

น�ำส่งวารสารฉบับที่ตีพิมพ์

น�ำเสนอเข้าที่ประชุมบัณฑิตศึกษา

น�ำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ

จบสมบูรณ์

น�ำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

จบสมบูรณ์

