
บทที ่ 2 
แนวปฏิบัตใินการทาํวทิยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ์ 

 
เค้าโครงวทิยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ์ 

1. การจดัทาํเคา้โครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
 ในการนาํเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ กาํหนดเป็น 3 บท ไดแ้ก่ บทท่ี 1  

บทนาํ บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และบทท่ี 3 วิธีดาํเนินการวิจยั รายละเอียดมีดงัน้ี 
  1.1 บทท่ี 1 บทนาํ การจดัทาํเคา้โครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ประกอบดว้ย 
   1.1.1 หวัขอ้วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
   1.1.2 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
   1.1.3 วตัถุประสงคข์องการวิจยั  (ระบุให้ชดัเจนว่าผูศึ้กษาตอ้งการศึกษาอะไร  

ทาํอะไรหรือจะดาํเนินการอะไร) 
   1.1.4 ขอบเขตของการวิจยั  การระบุขอบเขตของการวิจยัอาจประกอบดว้ย 
     1) ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
     2) ขอบเขตดา้นตวัแปร 
     3) ขอบเขตดา้นพื้นท่ี/สถานท่ี  (ถา้มี) 
     4) ขอบเขตดา้นเวลา  (ถา้มี) 
     5) ขอบเขตการทดลอง (ถา้มี) 
   1.1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ระบุให้ชัดเจนว่างานวิจัยจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ในแง่ใดบา้งต่อบุคคลกลุ่มใด หน่วยงานใด  เป็นตน้ 
   1.1.6 นิยามศพัท์เฉพาะ/นิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการ ให้ระบุคาํศพัท์ท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ี โดยพิจารณาจากคาํสาํคญัของช่ือเร่ือง และตวัแปรท่ีศึกษา 
 1.2 บทท่ี 2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการระบุทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้เร่ืองท่ี

กาํลงัศึกษา โดยตอ้งมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํไปสู่ประเด็นท่ี
สนใจ และกรอบแนวคิดการวิจยั 

 1.3 บทท่ี 3 วิธีดาํเนินการวิจยั ให้กาํหนดการออกแบบการวิจยัให้ชดัเจน ครอบคลุม  
โดยอาจจะมีส่วนประกอบดงัน้ี 
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  1.3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  1.3.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  1.3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  1.3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  1.3.6 ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 
    1)  รายช่ือเอกสารอา้งอิง (ระบุช่ือเอกสาร ตาํราต่าง ๆ ที่ใชเ้ป็นหลกั

ในการวิจยัตามรูปแบบท่ีระบุไวใ้นคู่มือการจดัทาํวิทยานิพนธ์ 
    2)  รายละเอียดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ีใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของ

แต่ละหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
การเสนอหัวข้อวทิยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ์ 
การเสนอหวัขอ้วิทยานิพนธ์  นกัศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีเรียนตามแผน ก (แบบ ก 2) และ

นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีเรียนตามแบบ 2 (แบบ 2.1 และแบบ 2.2) จะเสนอช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์ไดจ้ะตอ้งลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสม
ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต  และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํหลกัสูตรสาขาวิชา
นั้น ๆ โดยเสนอขออนุมติัหัวขอ้วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ในใบ บฑ. 1 (แบบอนุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์) และใหส้าํเนาแจง้ฝ่ายงานบณัฑิตศึกษา สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

การสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ์ 
นักศึกษาจะเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ไดก้รณีนักศึกษาระดบัปริญญาโท 

แผนก (แบบ ก 2) จะตอ้งศึกษารายวิชาครบตามหลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) และไดรั้บอนุมติัหัวขอ้วิทยานิพนธ์
จากคณะกรรมการประจาํหลกัสูตรสาขาวิชานั้นๆ แลว้ไม่น้อยกว่า 30 วนันับถดัจากวนัอนุมติัหัวขอ้
วิทยานิพนธ์ และเม่ือไดรั้บการอนุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์ นกัศึกษาสามารถเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา
ได ้สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก แบบ 2 จะตอ้งศึกษารายวิชาครบตามหลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉล่ีย
ไม่ตํ่ากว่า 3.00 สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying examination) และไดรั้บการอนุมติัหวัขอ้
ดุษฎีนิพนธ์จากคณะกรรมการประจาํหลกัสูตรสาขาวิชานั้นๆ แลว้  ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนันบัถดัจากวนั
อนุมติัหัวขอ้ดุษฎีนิพนธ์ จึงจะดาํเนินการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ไดโ้ดยการเสนอสอบเคา้โครง 
และเม่ือไดรั้บการอนุมติัหัวขอ้ดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาสามารถแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาไดก้ารเสนอขอสอบ 
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เคา้โครงวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์  กาํหนดให้ใชใ้บ บฑ. 3 (แบบขอสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์และดุษฎี
นิพนธ์)  
 

การสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ์ 
นกัศึกษามีสิทธ์ิสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เม่ือนกัศึกษาดาํเนินการตามเคา้โครง

วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ไปแลว้ตามขอ้กาํหนดดงัน้ี 
1. นกัศึกษาระดบัปริญญาโท แบบ ก 2 (เรียนรายวิชาและทาํวิทยานิพนธ์) ไดใ้ชเ้วลา

ในการทาํวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า 90 วนั นบัถดัจากวนัท่ีสอบเคา้โครง 
2. นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก  แบบ 2 (เรียนรายวิชาและทาํดุษฎีนิพนธ์) ไดใ้ชเ้วลา

ในการทาํดุษฎีนิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั นบัถดัจากวนัท่ีสอบเคา้โครง 
3. ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้ทาํการ

สอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ได ้
4.    นกัศึกษาตอ้งยื่นคาํร้องขอสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบฟอร์มของ

ฝ่ายงานบณัฑิตศึกษา ตามใบ บฑ.5 (แบบคาํร้องขอสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์) 
พร้อมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสอบบรรจุซองสีนํ้ าตาลใหเ้รียบร้อย จาํนวนเท่ากบัคณะกรรมการสอบ  
โดยให้คณะกรรมการประจาํหลกัสูตรสาขาวิชานั้นๆ และให้คณะกรรมการประจาํหลกัสูตร
สาขาวิชาจดัส่งให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ อย่างนอ้ย 7 วนัในระดบัปริญญาโท
และอย่างนอ้ย 15 วนัสาํหรับปริญญาเอก 

5. เม่ือการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ไดเ้สร็จส้ินแลว้ ให้ประธานสาขาวิชานั้น ๆ  
ส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และขอ้เสนอแนะมายงัฝ่ายงานบณัฑิตศึกษาภายใน 3 วนั
หลงัการสอบ 

6. ขอ้ปฏิบติัอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
การแก้ไขหลงัการสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ์ 
1. การแกไ้ขหลงัการสอบเคา้โครง ให้นบัถดัจากวนัท่ีสอบเคา้โครงและคณะกรรมการ

สอบมีมติให้สอบผ่าน แต่มีเง่ือนไขให้แกไ้ข  ให้แกไ้ขให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนันับถดัจากวนัสอบ 
สาํหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท  และ 60 วนันับถดัจากวนัสอบ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก  
โดยเวลาของวนัสุดทา้ยท่ีกาํหนดส่งเคา้โครงฉบบัแกไ้ขใหย้ดึเวลาราชการทาํการ หรือไม่เกิน 16.30 น. 
ของวนัสุดทา้ยท่ีกาํหนดส่ง โดยความเห็นชอบของท่ีปรึกษาหลกัและท่ีปรึกษาร่วม (ถา้มี) เม่ือฝ่าย
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งานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีลงรับจึงจะถือว่าสมบูรณ์  หากวันสุดท้ายเป็น
วนัหยุดราชการให้นบัวนัราชการทาํงานท่ีอยู่ถดัไปเป็นวนัสุดทา้ยของการกาํหนดส่งวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์ ทั้งน้ีในการแกไ้ขถา้ยงัไม่สาํเร็จตามกาํหนดเวลาดว้ยเหตุสุดวิสัย เช่น ไดรั้บอุบตัิเหตุ
ตอ้งนอนในโรงพยาบาลหลายวนั หรือเดินทางไปต่างประเทศให้อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและประธาน
สาขาวิชานั้นพิจารณาร่วมกนัเป็นราย ๆ เพื่อเล่ือนการกาํหนดไปไดอี้ก 15 วนั สาํหรับปริญญาโท และ 30 
วนั สาํหรับปริญญาเอก นบัถดัจากวนัถึงกาํหนด ทั้งน้ีจะเล่ือนการกาํหนดไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง และหากพน้
กาํหนดส่งให้ถือเสมือนว่ายงัไม่มีการสอบเคา้โครง ทั้งน้ีการขอเล่ือนกาํหนดส่งเคา้โครงวิทยานิพนธ์
แต่ละคร้ังใหท้าํเป็นบนัทึกขอ้ความช้ีแจงเหตุผล พร้อมหลกัฐานหรือเอกสารราชการประกอบถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลยัหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมายเพื่อรับทราบ 

2. การแกไ้ขหลงัการสอบป้องกนัให้นบัถดัจากวนัสอบป้องกนัและคณะกรรมการมีมติ
ให้สอบผ่านแต่มีเง่ือนไขให้แกไ้ข โดยให้แกไ้ขให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัถดัจากวนัสอบป้องกนั
วิทยานิพนธ์ สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท  และ 60 วนันับถดัจากวนัสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์  
สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก โดยเวลาของวนัสุดทา้ยท่ีกาํหนดส่งรูปเล่มจากการสอบป้องกนัให้
ยึดเวลาราชการทาํงาน หรือไม่เกิน 16.30 น. ของวนัสุดทา้ยท่ีกาํหนดส่ง โดยความเห็นชอบของท่ี
ปรึกษาหลกั และที่ปรึกษาร่วม (ถา้มี) เม่ือฝ่ายงานบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีลงรับ
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ หากวนัสุดทา้ยของการกาํหนดส่งเป็นวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์ใหถื้อว่าวนัสุดทา้ย
ของการกาํหนดส่งเป็นวนัราชการทาํการท่ีอยูถ่ดัไป ทั้งน้ีในการแกไ้ขถา้ยงัไม่สาํเร็จตามกาํหนดเวลา
ดว้ยเหตุสุดวิสัย เช่น ไดรั้บอุบติัเหตุตอ้งนอนโรงพยาบาลหลายวนั หรือตอ้งเดินทางไปต่างประเทศให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและประธานสาขาวิชา พิจารณาเป็นราย ๆ เพื่อเล่ือนกาํหนดส่งไปไดอี้ก 30 วนั 
สาํหรับปริญญาโท และ 45 วนัสาํหรับปริญญาเอก นบัจากวนัถึงกาํหนดส่ง ทั้งน้ีจะเล่ือนกาํหนดไดไ้ม่
เกิน 2 คร้ัง และหากพน้กาํหนดส่งใหถื้อเสมือนวา่ยงัไม่มีการสอบป้องกนั ทั้งน้ีการขอเล่ือนกาํหนดส่ง
การแกไ้ขหลงัการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์แต่ละคร้ังให้ทาํเป็นบนัทึกขอ้ความช้ีแจง
เหตุผลพร้อมหลกัฐานหรือเอกสารราชการประกอบถึงอธิการบดีมหาวิทยาลยัหรือผูท่ี้อธิการบดี
มอบหมาย 

3. การพน้กาํหนดส่งเคา้โครงฉบบัสมบูรณ์หรือพน้กาํหนดส่งรูปเล่มฉบบัสมบูรณ์
ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการหลงัการสอบใหถื้อเสมือนวา่ยงัไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
และใหค้ณะกรรมการประจาํหลกัสูตรสาขาวิชานั้น ๆ พิจารณาและกาํหนดวนัสอบใหม่ต่อไป 
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การพมิพ์และการทาํสําเนาเล่มวทิยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ์ 
การพิมพแ์ละทาํสาํเนาเน้ือเร่ือง ส่วนนาํ  ตั้งแต่สารบญั  ส่วนเน้ือหา  และส่วนทา้ยใหพ้ิมพ์

หรือถ่ายสาํเนาโดยใชก้ระดาษหนา้เดียวหรือสองหนา้ได ้ ในกรณีท่ีวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน 120 หนา้ 
ใหพ้ิมพห์รือถ่ายสาํเนาหนา้เดียว  แต่ถา้เกินจากนั้นใหจ้ดัพิมพห์รือถ่ายสาํเนาโดยใชก้ระดาษสองหนา้ 

 
การส่งวทิยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ์  และแผ่นบันทกึข้อมูลบทคดัย่อ 
นกัศึกษาท่ีตอ้งส่งวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ีมีลายมือช่ือคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ครบถว้นทุกคน  จาํนวน  3  เล่ม  พร้อมดว้ยแผนบนัทึกขอ้มูลวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์สมบูรณ์ 1 แผ่น และแผ่นบนัทึกขอ้มูลบทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ 1 แผ่น ท่ีเป็น
แฟ้มขอ้มูล word และแฟ้มขอ้มูล PDF โดยบรรจุวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใส่ซองและ
นาํส่งงานบณัฑิตศึกษา  

 
การสอบประมวลความรู้และวดัคุณสมบัติ 
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) และสอบวดัคุณสมบติั  

(Qualifying examination) นกัศึกษาจะลงทะเบียนสอบไดเ้มื่อเรียนครบรายวิชาตามหลกัสูตร
(Course work) ที่กาํหนด การสอบประมวลความรู้และสอบวดัคุณสมบติั ให้ประธานและกรรมการ
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรสาขาวิชานั้น ๆ เป็นผูอ้อกขอ้สอบ  กาํหนดวนั เวลา สถานท่ี โดยออกเป็นคาํสั่ง
มหาวิทยาลยั และในการสอบประมวลความรู้และสอบวดัคุณสมบติั  นักศึกษาจะสอบไดไ้ม่เกิน  
3 คร้ัง หากสอบคร้ังท่ี 3 ไม่ผา่น ใหน้กัศึกษาผูน้ั้นพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา การสอบประมวลความรู้
และการสอบวดัคุณสมบติักาํหนดให้สาขาวิชานั้น ๆ จดัทาํเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั และในการ
สอบประมวลความรู้และสอบวดัคุณสมบติัแต่ละคร้ัง จะตอ้งเวน้ระยะการสอบไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 
ทั้งน้ีใหน้บัถดัจากวนัท่ีลงในประกาศคร้ังล่าสุด 
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แผนภูมขิั้นตอนการจดัท�าวทิยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ์

เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ภาคการศึกษาปกติ

เรียนครบตามหลักสูตร
ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 3.00

เรียนครบตามหลักสูตร
ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 3.00

ผ่านการสอบประมวลความรู ้

 (Comprehensive examination)

ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

 (Qualifying examination)

ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์

มาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน

ได้รับอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ ์

มาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน

ไม่เสร็จตามเวลาก�าหนด

สอบป้องกันใหม่

แก้ไขปรับปรุงภายใน 

30 วัน

น�าส่งวารสารฉบับที่ตีพิมพ์

น�าเสนอเข้าที่ประชุมบัณฑิตศึกษาน�าส่งวารสารฉบับที่ตีพิมพ์

จบสมบูรณ์

น�าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ

แก้ไขปรับปรุงภายใน 

60 วัน

นักศึกษาเสนอเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการครบทุกคน จ�านวน 2 เล่ม  

ตามรูปแบบที่งานบัณฑิตศึกษาก�าหนดภายใน 30 วัน ส�าหรับระดับปริญญาโท  และภายใน 60 วัน ส�าหรับปริญญาเอก

โดยให้นับจากวันที่คณบดีลงนามแก้ไขปรับปรุงการสอบป้องกัน หากพ้นก�าหนดให้ถือเสมือนว่ายังไม่มีการสอบป้องกัน

ไม่เสร็จตามเวลาก�าหนดสอบ
เค้าโครงใหม่

หน่วยกิตสะสมไม่ต�่ากว่า
12 หน่วยกิต

ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ�าสาขาวิชา

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 (แบบ ก 2 เรียนรายวิชาและท�าวิทยานิพนธ์)

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
 (แบบ 2 เรียนรายวิชาและท�าดุษฎีนิพนธ์)ไม่ผ่านเสนอหัวข้อใหม่ ไม่ผ่านเสนอหัวข้อใหม่

ผ่านผ่าน

ผ่าน ผ่าน

ผ่านผ่าน

จบสมบูรณ์น�าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ตีพิมพ์ในวารสารที่กรรมการภายนอก

กลั่นกรอง  (Peer Review) ในฐานข้อมูล 

TCI ที่ สกว. ยอมรับเป็นอย่างต�่า 

เสนอต่อที่ประชุมวิชาการ

และมีรายงานการประชุม (proceeding) 

หรือตีพิมพ์ในวารสาร          

ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ที่ สกว. ยอมรับ

ได้ใช้เวลาในการท�าดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 180 วัน

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
 (แบบ 2)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ ์
 (แบบ ก 2)

แก้ไขภายใน 60 วัน

สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
 (แบบ 2)

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 (แบบ ก 2)

ผ่านภาษาต่างประเทศ

ได้ใช้เวลาในการท�าวิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 90 วัน

แก้ไขภายใน 30 วัน


