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1. วัตถปุระสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบขั้นตอนและหลักเกณฑ์การท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่การเสนอหัวข้อ อาจารย์
ที่ปรึกษาและการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 1.2 เพ่ือเป็นแนวทางการให้ค าแนะน าปรึกษาของอาจารย์ประจ าสาขา และอาจารย์ ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติหัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษาและการขอสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 
 1.3 เป็นข้อมูลส าหรับคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้ทราบถึงเกณฑ์ในการประเมิน
คุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
 1.4 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับของ
ศาสตร์และความก้าวหน้าในสาขาวิชา 
 1.5 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ 
 1.6 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการที่น ามาจัดท าคู่มือ 
 
2. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้  ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ประกอบด้วย 1) การลงทะเบียนครั้งที่ 1 การจัดท าวิทยานิพนธ์ 2) การเสนอหัวข้อโครงร่าง/อาจารย์ที่ปรึกษา 
3) การยื่นเรื่องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ 4) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
3. ค าจ ากัดความ 
 โครงร่างวิทยานิพนธ์ หมายถึง แผนการวิจัยที่จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแสดงถึงรายละเอียด
ของวิธีด าเนินการวิจัยในแต่ละขั้นตอนการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางการให้อาจารย์
ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับและความถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือให้ได้
งานวิจัยที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในสาขาและหัวข้อการท าวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ท าหน้าที่ใน
การควบคุม ก ากับ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาตั้ งแต่การพิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท ารายงานและการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนักศึกษา  
 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาและหัวข้อการท าวิทยานิพนธ์ที่
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ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ท าหน้าที่ในการสอบวัดความรู้ ความเข้าใจแบบปากเปล่า และการ
ประเมินผลคุณภาพของโครงร่างวิทยานิพนธ์  
 บัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
(ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) 
 นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
(ผู้ใช้บริการ) 
 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา หมายถึง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขา 
 คณบดี หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดในบัณฑิตวิทยาลัย 
 เจ้าหน้าที่  หมายถึง เจ้าหน้าที่ประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย (ผู้ให้บริการ) 
 คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่แนะน าเกี่ยวกับวิธีการในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 4.1 อธิการบดี มีหน้าที่ อนุมัติค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
 4.2 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ พิจารณา อนุมัติค าร้องของนักศึกษา และเป็นกรรมการสอบโครง
ร่างโดยต าแหน่ง 
 4.3 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา มีหน้าที่ พิจารณาค าร้องจากนักศึกษา และเป็น
ประธานกรรมการสอบโครงร่างโดยต าแหน่ง 
 4.4 อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และ
เป็นกรรมการสอบโครงร่างโดยต าแหน่ง 
 4.5 คณะกรรมการสอบ มีหน้าที่ พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
 4.6 เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร ความถูกต้องของข้อมูล และเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 4.7 นักศึกษา  มีหน้าที่ จัดท าวิทยานิพนธ์ เสนอค าร้องการท าโครงร่างในขั้นตอนต่างๆ  เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา 
  
5. การตรวจเอกสาร 
 การขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดที่ส าคัญ
ดังนี้  
 1. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ ในครั้งแรกได้  6  หน่วยกิต  
หลังจากที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
และผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเรียบร้อย  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน และ มี
คุณสมบัติครบตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา 
  ในกรณีที่นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว  นักศึกษาสามารถเสนอและเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  ตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาก าหนด  
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2. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนในการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 นักศึกษาลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน 
  ขั้นที่ 2 นักศึกษาเสนอรายชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป 
  ขั้นที่ 3 นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
  ขั้นที่  4 นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์พร้อมชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม  โดย
ความเห็นชอบของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา 
  ขั้นที่ 5 นักศึกษาเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
  ขั้นที่ 6 คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์น าเสนอชื่อเรื่องและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่
ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  ชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาได้รับทราบ 
  ขั้นที่ 7 มหาวิทยาลัยประกาศอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ที่
ได้รับความเห็นชอบ 
 3. คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  ประกอบด้วย 
  (1)  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา ประธาน 

(2)  อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกในสาขานั้น  หรือสาขาวิชา 
                          ที่เก่ียวข้องและมีผลงานวิจัยนอกเหนือจากการท าวิจัย  
        เพ่ือรับปริญญา จ านวนไม่เกิน  3  คน   กรรมการ 
  (3)  อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกและมีความรู้  และ 
        ประสบการณ์เก่ียวกับการวิจัย  จ านวนไม่เกิน  3  คน กรรมการ 
  (4)  ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์     กรรมการ 
  (5)  เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตประจ าสาขา  กรรมการและเลขานุการ  

 

  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  และในการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการ 
ตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่สามารถปฏิบัติ 
หน้าที่ได้ให้ประธานกรรมการมอบให้กรรมการบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประธานกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แทน  ในกรณีท่ีนักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่จ าเป็นต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
พิจารณา  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา  สามารถเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการได้ 
 4. องค์ประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์  จะต้องมีหัวข้อตามแบบท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาก าหนด 
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6. ผังกระบวนการปฏิบัตงิาน (Work Flow) 

กระบวนการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

นักศึกษาลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ผลสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ ์

คร้ังแรกไม่ผ่าน ให้
น าเสนออีกครั้ง
ภายใน 60 วัน หลัง
การน าเสนอครั้งแรก  

คร้ังท่ี 2 ไม่ผ่าน นักศึกษา
จะไดร้ับผลการเรยีนเป็น 
U ส าหรับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ที่ได้
ลงทะเบียนไปแล้ว  

นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 

ไม่ผา่น 
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6.1 คู่มือ กระบวนการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ นักศึกษามีคุณสมบัติครบที่สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

 
ล าดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

1  5 นาที 1. นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชา
วิทยานิพนธ์  
2. นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการท า
วิทยานิพนธ์หลั กสู ตรระดับ ดุษฎี
บัณฑิต พ.ศ.2552  

อาจารย์ที่ปรึกษาดูแล
ควบคุม 

ใบลงทะเบียนรายวิชา 
วิทยานิพนธ์  
 

1. เจ้าหน้าที่บัณฑติ
วิทยาลัย 
2. อาจารย์ที่ปรึกษา 

2  
 
 
 
 

1 ภาคเรียน 1 . การ เสนอหั วข้ อ โครงร่ า ง และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็น
ขั้นตอนแรกในการท าวิทยานิพนธ์ 
นั ก ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ที่นักศึกษามีความสนใจ 
โดยขอค าแนะน าปรึกษาจากอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ หรืออาจารย์
ประจ าสาขาและติดต่อขอให้อาจารย์ที่
มีคุณสมบัติและมีความเช่ียวชาญใน
หัวข้อที่สนใจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์
2. การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ
การเสนอช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ให้ยื่น
แบบ ปอ.1 ที่ ผ่ านความเห็นชอบ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
- คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

ปอ.1  
 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- เจ้าหน้าทีบัณฑติ
วิทยาลัย 
 

นักศึกษาลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ ์

นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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ล าดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
ประจ าสาขาเสนอเพื่อเสนอต่อบัณฑิต
วิทยาลัย 

3  
 
 
 

1 สัปดาห ์ 1.การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
เ มื่ อ นั ก ศึ ก ษ า จั ด ท า โ ค ร ง ร่ า ง
วิทยานิพนธ์ได้เสร็จสมบูรณ์ ให้ยื่น
เรื่องขอสอบโดยใช้แบบ ปอ.2   

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
- คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

ปอ.2  
เล่มโครงร่างของนักศึกษา 

-  เจ้าหน้าทีบัณฑิต
วิทยาลัย 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

4  
 
 
 

2 สัปดาห ์ 1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขา เสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ให้การพิจารณาอนุมัติรายชื่อกรรมการ
สอบ 
2. บัณฑิตวิทยาลัย จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ โ ค ร ง ร่ า ง
วิทยานิพนธ์  
3. ประสานงานคณะกรรมการสอบ
ด าเนินการสอบเพื่อก าหนดวัน-เวลา
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

- เจ้าหน้าทีบัณฑติ
วิทยาลัย 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

5  
 
 
 

2 ช่ัวโมง คณะกรรมการสอบด าเนินการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามวัน-เวลาที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด พร้อมกับแจ้ง
ผลการสอบโครงร่างฯ ต่อบัณฑิต
วิทยาลัยตามแบบ ปอ.3  
 
 
 

- คณะกรรมการสอบโครง
ร่าง 

ปอ.3  
 

- คณะกรรมการสอบ
โครงร่าง 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 
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ล าดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
6  

 
 
 
 
 

 1. นักศึกษาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
โครงร่างวิทยานิพนธ์  ตามมติของ
คณะกรรมการสอบ และส่งโครงร่างฯ 
ฉบับสมบู รณ์ต่ อบัณฑิ ตวิทยาลั ย 
ภายใน 45 วัน หลังการสอบ 
2.หากนักศึกษาน าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ในครั้งแรกไม่ผ่าน หรือ
ไม่ได้น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้
น าเสนออีกครั้งภายใน 60 วัน หลัง
การน าเสนอครั้งแรก 
3 . หากนักศึกษาน าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ในครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน หรือ
ไม่ได้น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตาม
ข้อ 1 นักศึกษาจะได้รับการเรียนเป็น 
U ส าหรับหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนไป
แล้ว 

- คณะกรรมการสอบโครง
ร่าง 

เล่มโครงร่างฉบับสมบรูณ์ 2 
เล่ม 

- เจ้าหน้าทีบัณฑติ
วิทยาลัย 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

7  
 
 
 
 

45 วัน 1. นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง
วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ต า ม ม ติ ข อ ง
คณะกรรมการสอบ 
2 . นั ก ศึ กษาจั ด ส่ ง เ ล่ ม โ ค ร ง ร่ า ง
วิทยานิพนธ์ที่ ผ่ านการอนุมัติของ
ประธานกรรมการการสอบ, อาจารย์ที่
ปรึกษา, คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ใบ
ปะหน้า เล่ม โครงร่ าง )  ต่อบัณฑิต
วิทยาลัย จ านวน 2 เล่ม  

- อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์
- คณะกรรมการสอบ 
โครงร่าง 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

- เล่มโครงร่างฉบับสมบูรณ์ 
2 เล่ม 

- เจ้าหน้าทีบัณฑติ
วิทยาลัย 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

 

ผลสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครง
ร่างวิทยานิพนธ ์
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสามารถลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ 
 

1) ด าเนินการตรวจสอบว่านักศึกษาได้ลงทะเบียน
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร 
และได้รับอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชาครบถ้วน
แล้ว โดยเช็คกับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
2) ด าเนินการตรวจสอบว่านักศึกษาผ่านการสอบ
ประมวลความรู้จากประกาศผลการสอบประมวล
ความรู้ 

2. นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์  ด าเนินการแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสามารถ
สอบโครงร่างได้แก่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
จากนั้นนักศึกษาพิมพ์เอกสารใบลงทะเบียน ลงชื่อ
แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนลงนาม ช าระค่า
เทอมผ่านธนาคาร หรือเคาท์เตอร์เซอร์วิส ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด หากจ่ายล่าช้า ช าระค่าเทอมที่
งานการเงิน มรภ.ก าแพงเพชร จะต้องเสียค่าปรับ  
วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 บาท จากนั้นจัดส่ง
หลักฐานการช าระเงินให้บัณฑิตวิทยาลัย 

3. การเสนอหัวข้อโครงร่างและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

1) นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร ปอ.1 ผ่านหน้าเว็ป
ไซต์บัณฑิตวิทยาลัย หรือรับเอกสารที่ส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย เ พ่ือเสนอหัวข้อโครงร่างและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียนพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา
พิจารณาเห็นชอบ และจัดส่งบัณฑิตวิทยาลัย  
2) เมื่อได้รับเอกสาร ปอ.1  ด าเนินการตรวจสอบ
ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จาก
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อ
ผ่านการตรวจสอบน าเรื่อง เสนอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย จัดท าเป็นร่างค าสั่ งแต่งตั้ งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เ พ่ือเสนอคณะกรรมการ
บัณฑิ ตศึ กษา พิจ า รณาอนุ มั ติ ใ นการประชุ ม
คณะกรรมการบัณฑิต หรือจัดท าเป็นหนังสือเวียน
คณะกรรมการ 
3 )  เ มื่ อ ผ่ า น ก า ร อนุ มั ติ จ า ก ค ณ ะก ร ร ม ก า ร
บัณฑิตศึกษาด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนออธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรลงนามแต่งตั้ง 

4. การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอสอบ 1) นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร ปอ.1 ผ่านหน้าเว็ป
ไซต์บัณฑิตวิทยาลัย หรือรับเอกสารที่ส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมรูปเล่มโครงร่างฯวิทยานิพนธ์ 
จ านวน 9 เล่ม ไฟล์ข้อมูลโครงร่าง จ านวน 1 แผ่น 
และใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการ (plagiarism) ที่ผ่านการรับรองจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา เ พ่ือเสนอขอสอบโครงร่างฯ 
วิทยานิพนธ์  น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
พิจารณาเห็นชอบ จากนั้ น เสนอต่อประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาพิจารณา
รายชื่อคณะกรรมการสอบโครงร่าง และจัดส่ง
บัณฑิตวิทยาลัยและกรอกข้อมูลในทะเบียนการขอ
สอบโครงร่างฯ 
2) เมื่อได้รับเอกสาร ปอ.2 จากนักศึกษาแล้ว 
ตรวจสอบเอกสารด าเนินการเสนอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิต
หรือจัดท าเป็นหนังสือเวียน เพ่ือ พิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการสอบโครงร่างฯ โดยจัดท าเป็นร่าง
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างฯ เมื่อผ่าน
ก า ร อ นุ มั ติ แ ล้ ว  น า ค า สั่ ง เ ส น อ อ ธิ ก า ร บ ดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรลงนามแต่งตั้ง 
จากนั้น ก าหนดวันสอบโครงร่างฯ แจ้งอาจารย์ที่
ปรึกษาฯ นักศึกษา และคณะกรรมการสอบโครงร่าง
ฯ 
 

5. คณะกรรมการสอบด าเนินการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ตามวัน-เวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
พร้อมกับแจ้งผลการสอบโครงร่างฯ ต่อบัณฑิต
วิทยาลัยตามแบบ ปอ.3  

1) จัดเตรียมห้องสอบให้พร้อมส าหรับใช้ งาน 
(ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ ด าเนินการ)  
2) ประสานแม่บ้าน จัดเตรียมอาหารว่างส าหรับ
คณะกรรมการสอบ 
3) จัดท าเอกสารการเบิกค่าตอบแทนส าหรับ
คณะกรรมการสอบโครงร่างฯ เสนอคณะกรรมการ
ลงชื่อเพ่ือเบิกค่าตอบแทน 
4) น าแบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
(ปอ.3) แก่ประธานคณะกรรมการสอบโครงร่างฯ 
บันทึกผลการสอบ เมื่อบันทึกเสร็จแล้วน าเสนอ
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการลงชื่อในแบบรายงานนี้ด้วย หลังจาก
นั้นเสนอผลการสอบต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบ 

6. นักศึกษาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ตามมติของคณะกรรมการสอบ และส่ง
โครงร่างฯ ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 
45 วัน หลังการสอบ 

1) นักศึกษาดาวน์โหลดหน้าอนุมัติการพิจารณาโครง
ร่างท าวิทยานิพนธ์ ผ่านหน้าเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
หรือรับเอกสารที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย กรอก
ข้อมูลน าเสนอคณะกรรมการสอบโครงร่างฯ ลงนาม 
น าใส่ในเล่มโครงร่างฯ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม 
น าส่งบัณฑิตวิทยาลัย  
2) เมื่อนักศึกษาน าโครงร่างฉบับสมบูรณ์มาส่งให้
นักศึกษากรอกข้อมูลในทะเบียนการส่งโครงร่าง 
และน าโครงร่างฯ ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณบดี
บัณฑิตวิทาลัยลงนามหน้าอนุมัติการพิจารณาโครง
ร่าง จากนั้นจัดเก็บที่ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย 
3) ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงร่างโดยส่ง
ฉบั บ สมบู รณ์ แ ล้ ว นั้ น  แก่ ฝ่ า ยทะ เบี ย นและ
ประมวลผลเพ่ือพิมพ์ใบรายงานผลการเรียน จากนั้น
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรอกผลการ
เรียน (ผ่าน= S) เสนอต่อประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขา และคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติ  และจัดส่งผลการเรียนแก่ฝ่ าย
ทะเบียนและประมวลผลพร้อมกับส าเนาผลการ
เรียนเก็บในแฟ้มผลการเรียนต่อไป 

7. นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งแรก
ไม่ผ่าน หรือไม่ได้น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้
น าเสนออีกครั้งภายใน 60 วัน หลังการน าเสนอครั้ง
แรก 

ด าเนินจัดสอบใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก 

8. นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งที่ 2 
ไม่ผ่าน หรือไม่ได้น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตาม
ข้อ 1 นักศึกษาจะได้รับการเรียนเป็น U ส าหรับ
หน่วยกิตท่ีได้ลงทะเบียนไปแล้ว 

ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบโครงร่างฯ แก่
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลเพ่ือพิมพ์ใบรายงานผล
การ เรี ยน จากนั้ นน า เสนออาจารย์ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ กรอกผลการเรียน (ไม่ผ่าน=U) เสนอ
ต่อประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และจัดส่งผลการ
เรียนแก่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลพร้อมกับ
ส าเนาผลการเรียนเก็บในแฟ้มผลการเรียนต่อไป 
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8. แนวทางในการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกระบวนการการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก จ าเป็นต้อง
ศึกษาองค์ความรู้ตามประกาศและรายละเอียดอ่ืนๆ ดังนี้ 
  8.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวการปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์
ระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2552 
       8.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  8.3 คู่มือวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา  
 
9. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับของศาสตร์     
ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
 
10. ระบบตดิตามประเมนิผล 
 การติดตามและประเมินผลกระบวนงานการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญา เอก จะ
ด าเนินการติดตามโดยการรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานประจ าเดือนรายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือ
ดูว่ากระบวนงานที่ก าหนดขึ้นนี้ มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร เพ่ือน ามาปรับปรุงให้กระบวนงาน มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
  11.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวการปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์
ระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2552 
       11.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  11.3 คู่มือวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา  
 
12. แบบฟอร์มที่ใช้ 
  12.1 แบบเสนอหัวข้อโครงร่างและผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ปอ.1  
  12.2 แบบเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปอ.2  
  12.3 แบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต ปอ.3  
  12.4 ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) 
  12.5 ใบปะหน้าพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  
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13. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธกีารแก้ไข 
ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 
ที ่ ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ปัญหา/ ลดความเสี่ยง 
1  

 
 
 

นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า เสียค่าปรับตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

แจ้งนักศึกษาให้ทราบล่วงหน้า โดยจัดท าหนังสือแจ้ง
เตือนเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังนักศึกษาตามที่อยู่ 
ที่ให้ไว้ในใบสมัครและแจ้งเป็นรายบุคคลผ่านทาง
โทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ต่างๆ  

2  
 
 
 

นักศึกษามีภาระงาน หรือหน้าที่มาก ท าให้จัดท าโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ไม่ทันขึ้นสอบ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีกิจกรรมติดตามความก้าวหน้า ใน
การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ท าให้นักศึกษามี
แนวทางและแผนการในการบริหารเวลาจัดท าโครงร่าง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3  
 
 
 

ไฟล์ข้อมูลโครงร่างที่นักศึกษาเตรียมมาน าเสนอประสบปัญหา
เปิดข้อมูลไม่ได้ ติดไวรัสจากคอมพิวเตอร์ 

ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส แจ้งนักศึกษาส่งข้อมูล  
โครงร่างฯ ผ่านอีเมล์ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
ล่วงหน้าก่อนเข้าสอบ 

4  
 
 
 
 

นักศึกษาส่งเล่มโครงร่างฉบับสมบูรณ์ไม่ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนด 45 วันหลังการสอบ และมีการจัดท าบันทึกขอขยายวัน
เวลาเพิ่ม 

แจ้งนักศึกษาให้ทราบล่วงหน้าเมื่อใกล้ครบก าหนดการ
ส่งเล่มหลังสอบ 45 วัน โดยจัดท าหนังสือแจ้งเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังนักศึกษาตามที่อยู่ที่ให้ไว้
ในใบสมัครและแจ้งเป็นรายบุคคลผ่านทางโทรศัพท์
และช่องทางออนไลน์ต่างๆ 

 

นักศึกษาลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครง
ร่างวิทยานิพนธ ์
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 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558. ก าแพงเพชร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ก าแพงเพชร. 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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แบบเสนอหัวข้อโครงรา่งและผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 
 ปอ.1 
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  ปอ.1 

แบบเสนอหัวข้อโครงร่างและผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………....……..รหัสประจ าตวั……………………..……………….... 
หลักสูตร…………………………………....……. สาขาวชิา………………………………………………….…………………………………………………... 
 มีความประสงค์ขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดดังนี ้
ชื่อวิทยานิพนธ ์
 (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ….………………………….……………… นักศึกษา 
       (…………..……………………………....) 

 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
1.  ประธานกรรมการ (ชื่อ)………………………………………..วุฒ…ิ…………ต าแหน่งทางวชิาการ…………………………………..…………. 
 สถานทีท่ างาน………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
2.  กรรมการ (ชื่อ)………………………………………………...วุฒิ……………ต าแหน่งทางวชิาการ…………………………………………………. 

สถานทีท่ างาน………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
3.  กรรมการ (ชื่อ)…………………………………………….…..วุฒิ……………ต าแหน่งทางวชิาการ….…………………………………………..…. 

สถานทีท่ างาน………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
 
 

ลงชื่อ……………………….…………….…………ประธานกรรมการ 
                    (………………………..……………………………….)  

 
 

ลงชื่อ……………………………………กรรมการ  ลงชื่อ……………………………………กรรมการ 
              (………………………..……………………………….)      (………………………..……………………………….)  
 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ลงชื่อ………………………….………………………………. 
    (………………………..……………………………….)  

…………./………………/………….. 
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ความเห็นของประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
 
 
 

ลงชื่อ………………………….………………………………. 
    (………………………..……………………………….)  

…………./………………/………….. 
 
ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
 ……………………………………………………………………………………...………………………………………………….…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
 
 

ลงชื่อ………………………….………………………………. 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษน์ายะ) 

คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
…………./………………/………….. 

 
ความเห็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 ของที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  คร้ังที่……/……….วันที่………เดือน……………………พ.ศ…………... 
มีมติ/ความเห็นว่า…………………………………………………………………………………………………………………..………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
ลงชื่อ………………………….………………………………. 
    (………………………..……………………………….) 

กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

…………./………………/………….. 
 

นักศึกษารับทราบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ………………………….………………………………. 
    (………………………..……………………………….) 

…………./………………/………….. 
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แบบเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
ปอ.2 
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ปอ.2 
แบบเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………….………..รหัสประจ าตัว…………………………..……. 
หลักสูตร ..............................................................................................สาขา.............................................................................. 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย)………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
ชื่อเร่ือง (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 รายละเอียดของโครงร่างวิทยานิพนธ์ทีส่่งมาพร้อมแบบเสนอนี ้ จ านวน …………….ชุด 
มาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการต่อไป 
 

ลงชื่อ……………………………………………….นักศึกษา 
   (……………………………………….…………….) 
        …………./………………/………….. 
 

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ………………………………………………ประธานกรรมการ 

    (……………………………………….…………….) 
         …………./………………/………….. 

. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 
ลงชื่อ………………….……………………………กรรมการ 
  (……………………………………….…………….) 
       …………./………………/………….. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 
ลงชื่อ………………….……………………………กรรมการ 
  (……………………………………….…………….) 
       …………./………………/………….. 
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ความเห็นของประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
 
 
 

ลงชื่อ………………………….………………………………. 
    (………………………..……………………………….)  

…………./………………/………….. 
 

ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
ก าหนดให้สอบในวันที…่……เดือน………………….พ.ศ…………….เวลา……………...น.   ณ ห้อง……………………………………………….. 
 
 

ลงชื่อ……………………………………..………………………. 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ) 

คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
…………./………………/………….. 

 
หมายเหตุ 
 บัณฑิตวิทยาลยัแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องต่อไปนี้ทราบ 

 นักศึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์                      
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แบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ปอ.3  
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  ปอ.3 
แบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ระดับดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

  
ด้วยคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  ได้ด าเนนิการสอบการท าโครงร่างวิทยานพินธ์ 

ของนักศึกษาชื่อ…………………………………………………......…………..รหัสประจ าตัว…..…………………………………………...…..……..… 
หลักสูตร .............................................................................................สาขา............................................................................... 
เมื่อวันที่……..……. เดือน………………..……….. พ.ศ.…………….. แล้วผลปรากฏว่านักศึกษาดังกล่าว 
 

 สอบผ่าน     สอบไม่ผ่าน 
 สอบผ่านโดยมีเงื่อนไขให้แก้ไขดังนี…้………………………...…..………………………………………... 

ชื่อเร่ือง………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บทที่  1………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………..………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บทที่  2………………………………………………………………………………………………….………………………………...…………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บทที่ 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……...……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อ่ืนๆ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การตรวจสอบจรรยาบรรณของนักวิจัย 
   ผ่านเกณฑ์จรรยาบรรณนักวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

  ไม่ผ่านเกณฑ ์
 
อ่ืนๆ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงชื่อ………………………………………….………. 
  (..........................................................) 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
…………./………………/………….. 

 
ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

เห็นควรแจ้งงานทะเบียนและประมวลผล 
 

ลงชื่อ……………………………………..………………………. 
             (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษน์ายะ) 

คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
     …………./………………/………….. 

 
ค าสั่ง 
  อนุมัติและให้ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียนลงทะเบียนผลการเรียนของนักศึกษา 
 

ลงชื่อ………………………………..………………………. 
               (………………………………..…………………….) 

รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

…………./………………/………….. 
 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 ได้จัดลงทะเบียนการเรียนของนกัศึกษาแล้ว 
 

ลงชื่อ………………………………..………………………. 
               (………………………………..…………………….) 

 ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
…………./………………/………….. 

หมายเหตุ 
 เมื่ออนุมัติแล้ว  ให้ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียนจดัท าส าเนามอบให้บัณฑติศึกษา  เก็บไว้  1 ฉบับ 
 



27 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าอนุมัติการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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 คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ไดด าเนินการพิจารณา  
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ ............................................................................................................................. ........  
เรื่อง................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................
 และนักศึกษาไดท าการแกไขโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรให้ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์  
ไดตอไป 
 
 
 

.............................................................. 
(...........................................................) 
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
 
 

.............................................................. 
(...........................................................) 

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
 
 

.............................................................. 
(...........................................................) 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 

.............................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
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แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 ข้าพเจ้า(นาย,นาง,นางสาว)…………………….………………………….……………..รหัสประจ าตัว……….………….………… 
นักศึกษาระดับ ……………………….สาขาวิชา……………..……………………………………………….………………….……………………. 
หลักสูตร   แผน ก วิทยานิพนธ์    แผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
 ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ เพื่อการพิจารณา 
อนุมัติ  
   โครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
   มีความคล้ายคลึง ร้อยละ....................................  
   วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์  
   บทคัดย่อ  มีความคล้ายคลึง ร้อยละ....................................  
   บทที่ 1   มีความคล้ายคลึง ร้อยละ....................................  
   บทที่ 2   มีความคล้ายคลึง ร้อยละ....................................  
   บทที่ 3   มีความคล้ายคลึง ร้อยละ....................................  
   บทที่ 4   มีความคล้ายคลึง ร้อยละ....................................  
   บทที่ 5   มีความคล้ายคลึง ร้อยละ....................................  
     รวม            .................................... 
 

ลงชื่อนักศึกษา..................................................................................  
(..................................................................................) 

วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 

ผลการพิจารณาของประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
............................................................................................................................. ............................................................  
     
    ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.................................................................................   
       (...............................................................................)  
           วันที่.........เดือน..........................พ.ศ..............  
ผลการพิจารณาตรวจสอบของบัณฑิตวิทยาลัย 
............................................................................................................................. ..........................................................  
        
        (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ)  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
        วันที่.........เดือน..........................พ.ศ.............. 
 
 
 * หมายเหตุ 1. ให้นักศึกษาแนบผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
(Plagiarism Checking Report) 2. แนบแผ่นไฟล์โครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์มาด้วย 
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ภาคผนวก ข 
แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง   แนวการปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 

………………………………….. 
เพ่ือให้การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ  และเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2550  ข้อ  24 , 26 และ  31   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  31  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  และ
โดยมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ในการประชุมครั้งที่  6 /2552  เมื่อวันที่  
16  ตุลาคม  พ.ศ.  2552  จึงออกประกาศแนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ไว้ดังนี้ 

ข้อที่  1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  แนวปฏิบัติ 
ในการท าวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต” 
  ข้อที่  2  ประกาศนี้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อที่  3  ในประกาศฉบับนี้ 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา”  หมายถึง  หน่วยงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   “บัณฑิตศึกษา”  หมายถึง  การจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี  ทั้งในรูปแบบ
การจัดการศึกษาภาคปกติ  และภาคนอกเวลาราชการหรือในรูปแบบอื่น 
   “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา”  หมายถึง  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
   “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา”  หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “อาจารย์ประจ า”  หมายถึง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่งวิชาการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย  หรืออาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “นักศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

ข้อที่  4  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
  4.1  นักศึกษาจะลงทะเบียนเพ่ือท าวิทยานิพนธ์  ในครั้งแรกได้  6  หน่วยกิต  หลังจากท่ี

ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติ  และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  และผ่านการ
สอบวัดคุณสมบัติเรียบร้อย  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน และ  มีคุณสมบัติครบตาม
ข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา 
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  ในกรณีที่นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว  นักศึกษาสามารถเสนอและเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  ตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาก าหนด 

 4.2  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  2  จ านวน 10  หน่วยกิตแล้ว ให้ด าเนิน 
การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  และเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาก าหนด 

  4.3  หากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกไม่ผ่าน  ให้เข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
อีกครั้งภายใน  60  วัน  หลังการสอบครั้งแรก 

  4.4  หากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งที่  2  ไม่ผ่าน  หรือ  ไม่ได้สอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  ตามข้อ  4.2  และ  4.3  นักศึกษาจะได้รับผลการเรียน  U  ส าหรับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้
ลงทะเบียนไปแล้ว 

  4.5  เมื่อนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน  U  ส าหรับวิชาวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียน  
นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ใหม่  พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุง  และ/หรือ  เปลี่ยนแปลงโครงร่าง
วิทยานิพนธ์นั้นๆ  เมื่อนักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว  ให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในจ านวนหน่วยกิตท่ียัง
เหลือ 

ข้อที่  5  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์                            
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ข้อที่  6  ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  ประกอบด้วยประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย  1  คน  โดยผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์อย่างน้อย  1  คน  ต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทางด้านการวัดและประเมินผลหรือวิจัย   หรือมีประสบการณ์ในการวิจัย 
ที่เป็นวิจัยเดี่ยว  หรือหัวหน้าโครงการวิจัยรวมกันอย่างน้อย  5  เรื่อง   

ข้อที่  7  ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1)  เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย  มีวุฒิปริญญาเอกในสาขานั้น  หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์  และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  หรือ 

(2) เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย   มีวุฒิปริญญาโทในสาขานั้น  หรือ 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์  หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์  มีต าแหน่งวิชาการไม่ 
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
เพ่ือรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นมหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติ 
ตามข้อ (1)  หรือ (2)  เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตประจ า
สาขา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ข้อที่  8  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติดังนี้       
   (1) เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชานั้น  หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์  และมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  หรือ 

 (2) เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ มีวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชานั้น  หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์  โดยมีต าแหน่งวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์โดยมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   
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ข้อที ่ 9  ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และเป็น 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน  5  เรื่อง  แต่ถ้ามีประสบการณ์ในการวิจัยตามคุณสมบัติใน
ข้อ  6 ให้เป็นที่ปรึกษาได้ไม่เกิน  10  เรื่อง 

ข้อที่  10  ขั้นตอนในการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์มีดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 นักศึกษาลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน 
   ขั้นที่ 2 นักศึกษาเสนอรายชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป 
   ขั้นที่ 3 นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   ขั้นที่  4 นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์พร้อมชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม  
โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา 
   ขั้นที่ 5 นักศึกษาเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
   ขั้นที่ 6 คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์น าเสนอชื่อเรื่องและโครงร่างวิทยานิพนธ์
ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  ชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาได้รับทราบ 
   ขั้นที่ 7 มหาวิทยาลัยประกาศอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ที่
ได้รับความเห็นชอบ 
  ข้อที่  11  คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  ประกอบด้วย 
   (1)  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา ประธาน 

(2)  อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกในสาขานั้น  หรือสาขาวิชา 
      ที่เก่ียวข้องและมีผลงานวิจัยนอกเหนือจากการท าวิจัย  

         เพ่ือรับปริญญา จ านวนไม่เกิน  3  คน   กรรมการ 
   (3)  อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกและมีความรู้  และ 
         ประสบการณ์เก่ียวกับการวิจัย  จ านวนไม่เกิน  3  คน กรรมการ 
   (4)  ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์     กรรมการ 
   (5)  เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตประจ าสาขา  กรรมการและ 

เลขานุการ  
  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  และในการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการ 
ตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่สามารถปฏิบัติ 
หน้าที่ได้ให้ประธานกรรมการมอบให้กรรมการบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
แทน  ในกรณีที่นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่จ าเป็นต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณา  คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขา  สามารถเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการได้ 
  ข้อที่  12  องค์ประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์  จะต้องมีหัวข้อตามแบบที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาก าหนด 
  ข้อที่  13  หน้าที่ของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   13.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
ทีต่นเองเป็นที่ปรึกษา 
   13.2  ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการวิจัย  และตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นขณะด าเนินการวิจัย 
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   13.3  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
   13.4  ประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ในระหว่างที่ก าลังท าวิทยานิพนธ์ 
   13.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ 

ข้อที่  14  การสอบวิทยานิพนธ์ 
   14.1 นักศึกษาที่พร้อมสอบปากเปล่าให้ยื่นค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์  ตามแบบที่ก าหนด  
โดยผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  มายังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา   
  14.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ประกอบด้วย   
           1)  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตประจ าสาขา ประธานกรรมการ 
           2)  ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์    กรรมการ 

        3)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  1  คน   กรรมการ 
           4)  อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย  1  คน  กรรมการ 
   ในกรณีที่ประธานกรรมการบัณฑิตประจ าสาขา  เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาที่สอบ
วิทยานิพนธ์  ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาเสนอชื่ออาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย  2  คน  เพ่ือให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาคัดเลือกเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
   14.3  การแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ด าเนินการโดยคณะกรรมการบัณฑิตประจ า
สาขา  เสนอชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย  2  คน 
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  2  คน  เพ่ือให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาคัดเลือกประเภทละ  1  คน  หรือ
อาจพิจารณาเลือกบุคคลอ่ืนที่เหมาะสมตามกรณีประเภทละ  1  คน  เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
   14.4  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการท า 
วิทยานิพนธ์ด้วยการซักถาม  และลงมติตัดสินผลการสอบของนักศึกษา  การสอบผ่านวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎี
บัณฑิตต้องได้รับมติจากกรรมการอย่างน้อย  สี่ในห้า 
   14.5  ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  รายงานผลการสอบตามแบบที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาก าหนด  ผ่านผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ  ไปยังส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ภายใน  15  วัน  นับจากวันสอบ 
   14.6  นักศึกษาต้องจัดท าต้นฉบับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จ านวน  10  ฉบับ   
ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา  โดยกรอกแบบน าเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามท่ีคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาก าหนด 
  ข้อที่  15  ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  มีคุณสมบัติดังนี้ 
   15.1  มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือ 
   15.2  มีวุฒิปริญญาโทในสาขาวชิานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธก์ันและมีต าแหน่งทางวชิาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย ์ และมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงานวจิัยที่เป็นสว่นหนึ่งของการรับปริญญา   
  ข้อที่  16  การท าปกวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
      นักศึกษาต้องรับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่อธิการบดีลงนามรับรองแล้ว  น าไป
ด าเนินการเข้าเล่มเย็บปก  จ านวน  10  เล่ม  รวมทั้งจัดท าบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  แยกต่างหากอีก  
15  ชุด  ส่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา  ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่อธิการบดีลงนามรับรอง  ก าหนด
มาตรฐานปก  มีดังนี้  
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  16.1  ปกแข็งหุ้มผ้าแรกซีน  สีกรมท่า 
     16.2  ข้อความหน้าปกและสันปก  ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ 

  16.3  เดินทองตรามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ขนาด  1.5  นิ้ว  วัดจากขอบบน
ของตรา  วางก่ึงกลางของปก  ห่างจากขอบบน  1  นิ้ว 
     16.4  ตัวหนังสือเดินทอง 
     16.5  ตัดริมเล่ม  เจาะ  เย็บ  ติดผ้าคิ้ว  และหุ้มสัน 
     16.6  ติดรองปกสีขาว 

                                    ประกาศ   ณ   วันที่  17  ตุลาคม  พ.ศ. 2552 
 
 
 

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 
…………………………………………… 

  
 เพ่ือให้ผลงาน วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย  และจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่ 1/2558  เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2558 และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่  7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 จึง
ก าหนดแนวปฏิบัติและเกณฑ์การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้
โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558” การคัดลอกผลงานทางวิชาการ หมายถึงการลอกเลียน
หรือน าข้อความ งานเขียน ส านวนภาษาโดยการคัดลอกค าต่อค า การถอดความ หรือการสรุปเนื้อหาผลงานของผู้อื่น
มาท้ังหมดหรือบางส่วนมาเป็นผลงานของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงเจ้าของผลงาน 

2. แนวปฏิบัติในการก ากับและตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดท าวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ มีดังต่อไปนี้ 

   2.1 นักศึกษาที่จะยื่นเรื่องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และส่งวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ให้ด าเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงานงานโดยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์โดยส่ง
แบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแนบหลักฐานรายงานผล            
การตรวจสอบที่แสดงค่าร้อยละของความซ้ าซ้อน (Plagiarism Checking Report) และผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระก่อนยื่นขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และ
ส่งวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 

   2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ก ากับและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ
นักศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามประกาศนี้ 

   2.3 บัณฑิตวิทยาลัยท าหน้าที่ก ากับและตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการท าวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศนี้  

3. เกณฑ์การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ระดับบัณฑิตศึกษามีดังต่อไปนี้ 

   3.1 ความซ้ าซ้อนและความคล้ายคลึงของโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่เกินร้อยละ 
30   

   3.2 ความซ้ าซ้อนและความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ บทที่ 1 - 5 
ไม่เกินร้อยละ 30 
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4. กรณีท่ีมีปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับแนวการปฏิบัตินี้ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เป็นผู้ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  17 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒- 
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ภาคผนวก ค  ประวัติผู้จัดท า 
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ประวัติผู้จัดท า 
 
ชื่อ – สกุล   นายจักกริช  มีสี  
ภูมิล าเนา   เลขที่ 165 หมู่ที่ 10 ต าบลสระแก้ว  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
ประวัติการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สถานที่ท างาน  บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
โทรศัพท์ที่ท างาน  055-706555 ต่อ 1780, 055-706649 
โทรศัพท์มือถือ  093-2177700 
Email   jakkrit_me@kpru.ac.th 
   j_tomren@hotmail.com 
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