
บทท่ี 2 
 

ข้ันตอนการจัดทําภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
 
การเสนอเคาโครง ภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 

ในการเสนอเคาโครง ภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ มีขอกําหนดใหนักศึกษา
ดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

1. การจัดทําเคาโครงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ประกอบดวย 
1.1 หัวขอภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
1.2 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (ใหนิยามปญหาและความสําคัญของ

ปญหา ความจําเปนในการทําวิจัยเพ่ือแกปญหา) 
1.3 วัตถุประสงค (ใหระบุวัตถุประสงคท่ีเดนชัด ถามีการศึกษาตัวแปรใหระบุ

สมมุติฐานในการวิจัยไวดวย) 
1.4 ขอบเขตในการวิจัย (ใหระบุขอบเขตพ้ืนท่ี เน้ือหา และเวลาในการศึกษา) 
1.5 วิธีการวิจัย  (ใหระบุการออกแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

วิธีเก็บรักษา รวบรวมขอมูล และการแปรผล) 
1.6 ประโยชนของการวิจัย  (ใหระบุอยางเดนชัดวาผลท่ีไดจากการวิจัยคืออะไร จะนําเสนอ

ผลการวิจัยหรือประโยชนในการแกปญหาไดอยางไร) 
1.7 รายชื่อเอกสารอางอิง (ใหระบุชื่อเอกสารตาง ๆ  ท่ีใชเปนหลักในการวิจัยตามรูปแบบ

ท่ีระบุไวในคูมือการทําวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ) 
1.8 รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากน้ีใหเปนไปตามความตองการของแตละหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ใหนักศึกษาจัดทําเคาโครงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธเปนภาษาไทย

และ/หรือภาษาอังกฤษ ไดตามความตองการของแตละหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษา
มีความจําเปนตองเขียนภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธเปนภาษาอังกฤษ ใหนักศึกษาเสนอขอ
อนุมัติมาพรอมกันในเคาโครงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ผานประธานคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาและประธานกรรมการประจําหลักสูตร หรือประธานสาขา 

3. นักศึกษาเสนอเคาโครงวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธได ตองลงทะเบียนวิทยานิพนธไมนอย
กวา 3 หนวยกิต ในภาคการศึกษาน้ัน นักศึกษาปริญญาโท แผน ก (2) ตองศึกษารายวิชาตามแผนการเรียน
มาแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00 สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก
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จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และตองสอบผานภาษาตางประเทศ
ตามขอกําหนดของหลักสูตร จึงดําเนินการจัดทําเคาโครงดุษฎีนิพนธ ในการสอบวัดคุณสมบัติใหประธาน
กรรมการประจําหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบในการเสนอรายนามคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ รวมท้ัง
รับผิดชอบในการดําเนินการสอบวัดคุณสมบัติ ตลอดจนการสงผลการสอบใหสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4. นักศึกษาย่ืนคํารองขออนุมัติหัวขอภาคนิพนธ  วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ (บฑ.1) 
และคํารองขออนุมัติแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ (บฑ.2) ท่ี
คณะกรรมการท่ีปรึกษา และประธานสาขาวิชาลงนามใหความเห็นชอบแลวมายังสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะพิจารณาอนุมัติภายใน 5 วันทํา
การ และติดประกาศแจงนักศึกษาภายใน 1 วัน หลังวันพิจารณาอนุมัติ 

 

การสอบเคาโครงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ  
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีขอกําหนดและข้ันตอนการดําเนินการในการสอบ

เคาโครงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ดังน้ี 
1. นักศึกษาย่ืนคํารองขอสอบเคาโครงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ (บฑ.3) พรอม

แนบเคาโครงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ซ่ึงพิมพตามรูปแบบในคูมือการทําวิทยานิพนธและ
ดุษฎีนิพนธของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลังจากทราบผลการอนุมัติหัวขอ (บฑ.1) และคํารองขอ
อนุมัติแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา (บฑ.2) ภายใน 30 วัน  
 2. เมื่อนักศึกษาไดสอบเคาโครงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ผานเรียบรอย
แลว ใหประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธสงรายงานผลการสอบเคาโครงภาคนิพนธ วิทยานิพนธ
และดุษฎีนิพนธ  (บฑ.4) มายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน 30 วันหลังวันสอบ 
เพ่ือใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนอนุมัติ 
 3. ในกรณีท่ีผลการสอบนักศึกษาเปน “ผานโดยมีเง่ือนไข” นักศึกษาจะตองดําเนินการ
แกไขปรับปรุงเคาโครงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สอบ และย่ืนขอสอบเคาโครงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ (บฑ.3) พรอมเคาโครงภาคนิพนธ 
วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ท่ีไดปรับแกแลวน้ันโดยใหคณะกรรมการสอบลงนามใหความเห็นชอบใน
รายงานผลการสอบเคาโครงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ (บฑ. 4) ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีสอบ
หัวขอ และเสนอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ืออนุมัติ 
 4. นักศึกษาท่ีสอบ “ไมผาน” จะตองดําเนินการจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบ
หัวขอวิทยานิพนธใหม 
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 5. การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับเคาโครงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ท่ี
ไดรับอนุมัติแลว หากเปนการเปล่ียนแปลงหัวขอ หรือสาระสําคัญของภาคนิพนธ วิทยานิพนธและ
ดุษฎีนิพนธ ใหการประเมินผลภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ท่ีลงทะเบียนผานมาท้ังหมดเปน
ระดับคะแนน U นักศึกษาตองลงทะเบียนและย่ืนขออนุมัติเคาโครงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎี
นิพนธ ใหม โดยใหนับเวลาจากวันท่ีไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงคร้ังลาสุด 

 

การสอบภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ  
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีขั้นตอนการดําเนินการในการสอบภาคนิพนธ 

วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ดังน้ี 
1. นักศึกษาจะตองผานข้ันตอนการเสนอภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ และ

ขั้นตอนการสอบหัวขอภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ รายงานผลการสอบเคาโครงภาคนิพนธ 
วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ (บฑ. 4) และนํา  บฑ. 4 พรอมกับเคาโครงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎี
นิพนธท่ีปรับแกเสร็จสมบูรณ จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสอบภายใน 30 วัน หลังจากการ
สอบเคาโครงส้ินสุดลง 3 ชุด มาย่ืนท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหเรียบรอย  

2. นักศึกษาย่ืนแบบคํารองขอสอบภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ (บฑ. 5) หลังจากท่ี
ทําภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธเสร็จ พรอมสงหลักฐานยืนยันการลงทะเบียน (ใบเสร็จรับเงิน) 
และสงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ที่พิมพตามรูปแบบในคูมือการทําวิทยานิพนธและ
ดุษฎีนิพนธของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ตอคณะกรรมการสอบทุกคน เพื่อสอบกอนวันสอบ
อยางนอย 15 วัน 

3. นักศึกษาท่ีขอสอบภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ตองย่ืนแบบขออนุมัติ
แตงต้ังคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ (บฑ. 6) หลังจากท่ีทําภาคนิพนธ 
วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ เสร็จแลว 

4. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจงผลการอนุมัติและกําหนดวันท่ี เวลา และ
สถานท่ีสอบแกนักศึกษา และคณะกรรมการสอบ 

5. เม่ือนักศึกษาไดสอบความกาวหนาภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ผาน
เรียบรอยแลวใหประธานกรรมการที่ปรึกษาสงรายงานผลการสอบภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
(บฑ. 7) มายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน 60 วันหลังวันสอบ เพ่ือใหสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือขออนุมัติ 

6. ในกรณีท่ีผลการสอบนักศึกษาเปน “ผานโดยมีเง่ือนไข” นักศึกษาจะตองดําเนินการ
แกไขปรับปรุงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ และ
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ย่ืนขอสอบภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ (บฑ. 6) พรอมสงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎี
นิพนธ ท่ีไดปรับแกแลวน้ันโดยใหคณะกรรมการสอบลงนามใหความเห็นชอบในรายงานผลการสอบ
ภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ (บฑ. 7) ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีสอบหัวขอภาคนิพนธ 
วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ และเสนอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือขออนุมัติ 

7. นักศึกษาท่ีสอบ “ไมผาน” จะตองดําเนินการจัดทําภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎี
นิพนธ และสอบภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ใหม 
 

การขอตรวจรูปแบบภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีขอกําหนดและข้ันตอนการดําเนินการในการขอ
ตรวจรูปแบบภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ดังน้ี 

1. นักศึกษาย่ืนแบบขอตรวจรูปแบบภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ (บฑ. 8)มาท่ี 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พรอมเลมเอกสารภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 

2. สํานักสงเสริมวิชาการฯ แจงคณะกรรมการตรวจรูปแบบภาคนิพนธ วิทยานิพนธและ
ดุษฎีนิพนธ และแจงนักศึกษาภายใน 15 วัน ถึงกําหนดการที่สามารถมารับภาคนิพนธ วิทยานิพนธและ
ดุษฎีนิพนธ ไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรูปแบบ 
 

การตีพิมพเผยแพรภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาและการตีพิมพเผยแพร

ภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ของบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑของสํานักงานมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเปนเกณฑมาตรฐาน
ขั้นพ้ืนฐานท่ีนักศึกษาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท 
ปริญญาโท แผน  ก. แบบ ก. 1 เปนแผนการศึกษาท่ีทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอย

กวา 36 หนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมขึ้น
ไดโดยไมนับหนวยกิต  แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

ปริญญาโท แผน  ก. แบบ ก. 2 เปนแผนการศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 
12 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 หลังศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร จะตองไดรับคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและผานการสอบปากเปลา
ขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตงต้ังและผลงานวิทยานิพนธจะตอง
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ไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงาน ไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองหรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มี
นักวิชาการกล่ันกรองและมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงกําหนดประเภทของวารสารหรือส่ิงตีพิมพ
และประเภทของที่ประชุมวิชาการท่ีนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท จะเผยแพรผลงานวิทยานิพนธเพ่ือ
ขอสําเร็จการศึกษา ดังตอไปน้ี 

1. วารสารหรือส่ิงพิมพ  
วารสารหรือส่ิงตีพิมพท่ีนักศึกษาจะนําผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ

ลงตีพิมพเผยแพร ตองเปนวารสารหรือส่ิงพิมพท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาการ ในสาขาวิชาท่ีนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาและมีระบบประเมินบทความ 

นักศึกษาตองสงหลักฐานการตีพิมพหรือเอกสารการตอบรับจากวารสารหรือส่ิงตีพิมพ
ดังกลาวพรอมสําเนาบทความ จํานวน 2 ชุด และไดรับการรับรองจากประธานคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรย่ืนตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือขออนุมัติสําเร็จการศึกษาและสงสําเนาพิมพ 
(Reprint) ฉบับจริงจํานวน 2 ชุด ตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเมื่อวารสารมีการตีพิมพ
เผยแพร 
 2.  การประชุมวิชาการ ที่นักศึกษาจะนําผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ
ไปเผยแพร 

2.1 การจัดประชุมวิชาการตองดําเนินการโดยหนวยงานอยางนอยระดับคณะ หรือหาก
เปนการประชุมวิชาการเฉพาะสาขา  ตองดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ มิใชเปนการจัด
โดยสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงเทาน้ัน 

2.2 การจัดประชุมวิชาการในขอ 2.1 จะตองมีการจัดทําเอกสารรวมผลงานวิจัยหลัง
การประชุม (Proceedings) และนักศึกษาตองนําผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธท่ีนําเสนอ ใน
ท่ีประชุมวิชาการลงเผยแพรในเอกสารรวบรวมผลงานวิจัยหลังการประชุม (Proceedings) ดวย นักศึกษา
ตองสงสําเนาบทความ (Reprint) ท่ีลงเผยแพรในเอกสารรวบรวมผลงานวิจัยหลังการประชุม (Proceedings) 
ตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา ท้ังน้ีตั้งแตการขอสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป 

บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก 
ปริญญาเอก  แบบ 1 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม 

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมข้ึนไดโดยไมนับ
หนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนดตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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ปริญญาเอก แบบ 2  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม โดยผูศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอกจะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 หลังศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร จะตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
เพื่อเปนผูมีสิทธ์ิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีแตงตั้ง จะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธ จะตองไดรับการตีพิมพ ในวารสารระดับชาติท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรองหรือระดับนานาชาติ และดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรอง
หรือระดับนานาชาติ หรือส่ิงพิมพทางวิชาการซ่ึงมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) 
กอนการตีพิมพและเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน  
 

การขออนุมัติภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ฉบับสมบูรณ 
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีขอกําหนดและข้ันตอนการดําเนินการในการขอ
อนุมัติตรวจรูปแบบภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ดังน้ี 

1. นักศึกษาแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ และคณะกรรมการตรวจรูปแบบ
จนกระท่ังถูกตองสมบูรณแลว สงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ฉบับสมบูรณ (ปกออนจํานวน 5 
เลม) ยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กอนประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีภายใน 3 วัน   

2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สงรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติผล
การสําเร็จการศึกษา แจงผลการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีกอนการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายใน 7 วัน และใหนักศึกษาทราบ
หลังจากวันประชุมภายใน 3 วัน  

3. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สงรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติผลการ
สําเร็จการศึกษากอนการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายใน 7 วัน และแจงผลการ
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหนักศึกษาทราบหลังจากการวันประชุมภายใน 1 วัน 

4. หากมีการปรับปรุงแกไขใหนักศึกษาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําใหเรียบรอย และ
นําเอกสารดังตอไปน้ีสงท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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4.1 แบบเสนอภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ฉบับสมบูรณ (บฑ. 9) 
4.2 ภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ฉบับสมบูรณ จํานวน  5  เลม (ปกแข็ง) 
4.3 สําเนาวิทยานิพนธท่ีจัดเก็บขอมูลในลักษณะ PDF ลงแผน CD-ROM จํานวน 6 แผน 

5. รับใบรายงานผลการศึกษาท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หลังจากประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 15 วัน 
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ขออนุมัติหัวขอภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
(บฑ. 1) 

ขออนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ วิทยานิพนธและ
ดุษฎีนิพนธ  (บฑ. 2) 

ขอสอบเคาโครงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ  
พรอมแนบเคาโครง ซึ่งพิมพตามรูปแบบในคูมือการทําภาคนิพนธ 

วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธของมหาวิทยาลัย (บฑ. 3)  
 

ขั้นตอนการทําภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ระยะเวลา 
ผูรับผิดชอบ 

สอบภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 

ขอรับการตรวจเน้ือหาและรูปแบบภาคนิพนธ วิทยานิพนธและ
ดุษฎีนิพนธหลังจากแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสอบฯ  

จนกระทั่งถูกตองสมบูรณแลว (บฑ. 8) 

สงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ        
(ไมตองเย็บเลม) ไปยังคณะกรรมการ 

ประจําหลักสูตร 
 

ภายใน 30 วัน
หลังจากไดรับ 
อนุมัติหัวขอ 

ภายใน 30 วัน  
หลังจากวันสอบ 

กอนการประชุม
คณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 7 วัน 

 

นักศึกษา  

รายงานผลการสอบภาคนิพนธ วิทยานิพนธและ 
ดุษฎีนิพนธ(บฑ. 7) 

บนักศึกษา / ผูประสานงานบณัฑิตศกึษา
ประจําคณะ / อาจารยที่ปรึกษาหลัก 

 

ภายใน 15 วัน          
หลังจากรายงานผล

การสอบ 

นักศึกษา /  คณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 

ภายใน 30 วัน 
หลังจากสอบ 
เคาโครงผาน 

ขอสอบภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธพรอมแนบ
หลักฐานยืนยันการลงทะเบียน (ใบเสร็จรับเงิน) และสงภาค
นิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธที่พิมพตามรูปแบบในคูมือ   

การทําวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธของมหาวิทยาลัยตอ
คณะกรรมการสอบฯ ทุกคนเพ่ือสอบกอนวันสอบ 

 อยางนอย 15 วัน (บฑ. 5) 

ทันทีที่ทําภาคนิพนธ 
วิทยานิพนธและ        
ดุษฎีนิพนธเสร็จ 

ขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ วิทยานิพนธและ
ดุษฎีนิพนธ หลังจากท่ีทําภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ

เสร็จแลว (บฑ. 6)  (บฑ.10) 

ภายใน 15 วัน 
หลังจากวันที่ไดรับ
การอนุมัติแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบฯ 

ข้ันตอนการทําภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 

สอบเคาโครงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 

รายงานผลการสอบเคาโครงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและ    
ดุษฎีนิพนธ(บฑ. 4) 

นักศึกษา / คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
/คณบดี 

นักศึกษา / อาจารยที่ปรึกษา/คณะกรรมการ
ประจําหลกัสูตร /ผูประสานงาน

บัณฑิตศึกษา  

นักศึกษา / คณะกรรมการประจําหลักสูตร/
 คณะกรรมการสอบเคาโครง 

คณะกรรมการสอบเคาโครงฯ /
คณะกรรมการประจําหลักสูตร   

/คณบดี 

นักศึกษา / อาจารยที่ปรึกษาหลัก/
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

คณะกรรมการประจําหลักสูตร  
/คณบดี 

นักศึกษา /คณะกรรมการสอบ
/คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

คณะกรรมการสอบฯ/
คณะกรรมการประจําหลักสูตร /  

/คณบดี 



14 
 

 
 
 
 
 
 

สงภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ     
(ปกออน จํานวน 2 เลม) ไปยังสํานกัสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนเพื่อประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 

กอนการประชุม
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ   

7 วัน 

นักศึกษา / สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน/คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

กอนการประชุม
คณะกรรมการ          
สภาวิชาการฯ  

7 วัน 
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน/
คณะกรรมการสภาวิชาการ 

สงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อขอการอนุมัติผล           
การสําเร็จการศึกษาจากประชุมคณะกรรมการ            
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                

กอนการประชุม
คณะกรรมการ          

สภามหาวิทยาลัยฯ      
7 วัน 

 

สง   1. ภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ (ปกแข็ง) 
             จํานวน 5 เลม    

2. สําเนาภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธที่จัดเก็บขอมูล 
      ในลักษณะ PDF ลงแผน CD-ROM   
      จํานวน 6 แผน (บฑ. 9) 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน/
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบุร ี
 

สงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อขอการอนุมัติผล           
การสําเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี                  

นักศึกษา /  
ผูประสานงานบณัฑิตศกึษาประจําคณะ 

/คณบดี 
 

รับใบรายงานผลการศึกษา นักศึกษา/
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ภายใน 15  วัน  
หลังจากประชุม
คณะกรรมการ          

สภามหาวิทยาลัยฯ 

 

นําเลมภาคนิพนธ วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ 
เสนอทานอธิการลงนาม 

นักศึกษา/
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 


