ขั้นตอนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ได้กาหนดขั้นตอนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไว้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 เค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่จะเสนอสอบได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ได้รับอนุมัตหิ ัวข้อชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์แล้ว
1.2 ได้เรียบเรียงเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ในบทที่ 1, 2 และ 3 แล้วและได้สร้าง
เครื่องมือการวิจัยสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว
1.3 การเรียบเรียงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสร้างเครื่องมือการวิจัยสาหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามข้อ 1.2 นี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่านได้ให้การปรึกษาแนะนา
นักศึกษาได้แก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์และเครื่องมือการวิจัยสาหรั บเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
1.4 เค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่จะเสนอสอบได้ ต้องผ่านการเรียบเรียงตามข้อ 1.3 และอาจารย์ที่
ปรึกษาทุกท่านเห็นชอบอนุญาตให้ดาเนินการสอบได้
1.5 การจัดทาสาเนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยการถ่ายเอกสารเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับที่ มี
คุณสมบัติสมบูรณ์ตามข้อ 1.3 และ 1.4 มีองค์ประกอบ ดังนี้ ปกนอก ปกใน สารบัญ บทที่
1, 2, 3 บรรณานุกรม และเครื่องมือการวิจัย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ถ่ายเอกสารหน้า
เดียว เข้าปกอ่อน เย็บเล่มให้เรียบร้อย จานวน 4 เล่ม เพื่อดาเนินการขอสอบต่อบัณฑิต
วิทยาลัย
ขั้นที่ 2 การขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 ให้นักศึกษานัดหมายคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่าน เพื่อกาหนดวันเวลาสอบ
ให้ชัดเจน โดยวันเวลาที่กาหนดนี้ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่
บัณฑิตวิทยาลัยลงทะเบียนรับคาร้องขอสอบถึงวันกาหนดสอบ
2.2 ให้นักศึกษาเขียนรายละเอียดต่างๆ ลงในคาร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ บว. 18
และคาร้องขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ บว. 20 อย่างชัดเจน ด้วยตัวบรรจงในข้อ
1, 1.1 ถึง ข้อ 1.4 พร้อมทั้งให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่ านลงนามในข้อ 2
บว. 18 และ บว. 20 เพื่อแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่านได้อนุญาตให้สอบ
ได้ตามวันเวลาที่กาหนดไว้แล้ว
2.3 ส่งคาร้องขอสอบพร้อมเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่เข้าเล่มเรียบร้อยแล้ว จานวน 4 เล่ม
ที่สานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจความถูกต้องของคาร้อง
ขอสอบ และความสมบูรณ์ขององค์ประกอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ และเจ้าหน้าที่ลงนามรับคาร้องขอสอบในข้อ 4 ของ บว. 18

ขั้นที่ 3 คาร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งสาเนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ดาเนินการตาม
ข้อ 2 เสร็จสมบูรณ์แล้วตามข้อ 2.3 จานวน 4 เล่ม เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ดาเนินการ
ดังนี้
3.1 เจ้าหน้าที่นาคาร้องขอสอบพร้อมเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสนอคณบดีแต่งตั้งกรรมการ
3.2 เจ้าหน้าที่ทาหนังสือคาสั่ง และหนังสือเชิญกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จานวน
4 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 ท่าน ประธานสาขาวิชา 1
ท่าน และกรรมการและเลขานุการ 1 ท่าน (สาขาวิชาเสนอชื่อ) เจ้าหน้าที่ดาเนินการนาไป
มอบให้คณะกรรมการสอบทุกท่านเพื่อคณะกรรมการได้อ่านเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ก่อนวัน
สอบอย่างน้อย 5 วัน
ขั้นที่ 4 การดาเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ทาดังนี้
4.1 ก่อนถึงกาหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 – 2 วัน นักศึกษาควรได้ติดต่อประสานกับ
กรรมการสอบทุกท่าน เพื่อเน้นย้ากาหนดการสอบอีกครั้ง
4.2 นักศึกษาควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อเตรียมอุปกรณ์การ
สอบให้พร้อม
4.3 คณะกรรมการสอบจะเป็นผู้ประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 5 ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
5.1 คณะกรรมการสอบจะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบในห้องที่ทาการสอบ โดยการแจ้ง
ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นี้จะกระทาภายหลังจากสอบเสร็จ และคณะกรรมการ
ได้ประชุมพิจารณาผลการสอบแล้ว
5.2 กรณีที่สอบไม่ผ่านให้ดาเนินการขอสอบใหม่ โดยให้นักศึกษาดาเนินการทุกขั้นตอนใหม่
ทั้งหมด
5.3 คณะกรรมการกากับการสอบจะเป็นผู้นาผลการสอบส่งสานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ขั้นที่ 6 การส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับที่สอบผ่านแล้ว
6.1 เมื่อนักศึกษาสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว ให้นักศึกษาแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้
สมบูรณ์ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยดาเนินการให้เสร็จภายใน 30 วัน
6.2 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาปรั บ แก้ ไ ขเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามค าแนะน าของคณะกรรมการและ
ดาเนินการเสนอตรวจสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาจะต้องส่งเล่มเค้าโครงฯ ที่แก้ไขแล้วกับทางบัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบรูปเล่มก่อนที่จะดาเนินการจัดทาเป็นเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไขสมบูรณ์
6.3 ทาสาเนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ฉบับที่แก้ไขเสร็จตามข้อ 6.1 โดยการถ่ายเอกสารหน้าเดียว
และเข้าเล่มสันกาวสีเขียว จานวน 3 เล่ม นาส่งที่สานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
หมายเหตุ

: เอกสารเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาส่งตรวจที่บัณฑิตวิทยาลัยจะใช้เวลาตรวจสอบ
รูปเล่มประมาณ 7 วัน ก่อนที่นักศึกษาจะไปจัดทาเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข
สมบูรณ์

องค์ประกอบในการจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ในส่วนของเนื้อหาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
1. ปกนอก ประกอบด้วย ชื่อนักศึกษา/ ชื่อหลักสูตร/ชื่อสาขาวิชา/ปีการศึกษา (ใช้ปีการศึกษาที่
ทา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ ชื่อเรื่องภาษาไทย และชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (ในกรณีชื่อ
เรื่องภาษาอังกฤษ ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และเล็กตามลาดับ ส่วนคาบุพบทให้ใช้อักษร
ตัวพิมพ์เล็ก)
2. สารบัญ
3. บทที่ 1 บทนา ประกอบด้วย
3.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
3.2 จุดมุ่งหมายของการวิจัย
3.3 สมมติฐานการวิจัย
3.4 ขอบเขตของการวิจัย
3.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
3.6 ข้อตกลงเบื้องต้น
3.7 ข้อจากัดการวิจัย
3.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
5. บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
6. บรรณานุกรม (พร้อมใบบอกตอนบรรณานุกรม)
หมายเหตุ : นักศึกษาที่จะดาเนินการพัฒนาวิทยานิพนธ์ กรณีสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะต้องมีเอกสาร
ประกอบและข้อมูลต่างๆ ที่กล่าวมานี้
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ตัวพิมพ์หนา ขนาด 16 พอยต์

ตัวพิมพ์ปกติ ขนาด 16 พอยต์

ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ได้กาหนดขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์ไว้ ดังนี้
ขั้นที่ 1. นักศึกษาที่จะสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามข้อกาหนดของหลักสูตรและได้ผลการเรียนตามเกณฑ์การ
ประเมินผลระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะ
และวิชาพื้นฐานเสริม (ถ้ามี)
1.2 สอบผ่าน หรือผลการเรียนความรู้พื้นฐานผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
1.3 สอบผ่านประมวลความรู้ (เฉพาะปริญญาโท)
1.4 สอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1.5 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะปริญญาเอก)
ขั้นที่ 2. วิทยานิพนธ์ที่จะเสนอสอบได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ได้เรียบเรียงวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ทุกองค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ที่ระบุไว้ในคู่มือ
การทาวิทยานิพนธ์
2.2 วิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จตามข้อ 2.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่านได้
ให้ คาปรึกษาแนะน า และแก้ไขเป็นไปตามเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับที่ส อบผ่ านแล้ ว
นักศึกษาได้แก้ไขและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตามคาแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ทุ ก ท่ า น และตามข้ อ ก าหนดของคู่ มื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ของมหาวิทยาลัยฯ
2.3 วิทยานิพนธ์ที่จะเสนอสอบได้ อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านต้องเห็นชอบ และอนุญาตให้
ดาเนินการสอบได้
2.4 การจัดทาสาเนาวิทยานิพนธ์ฉบับที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2 ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน
ใบอนุมัติวิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ Abstract สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ บทที่
1, 2, 3, 4 ,5 บรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผู้วิจัย โดยถ่ายเอกสารหน้าเดียว
เข้าปกอ่อน เย็บเล่มเข้าสันปกให้เรียบร้อย จานวน 5 เล่ม เพื่อดาเนินการสอบต่อบัณฑิต
วิทยาลัย
ขั้นที่ 3. การขอสอบวิทยานิพนธ์ให้ดาเนินการสอบ ดังนี้
3.1 ให้นักศึกษานัดหมายคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่าน เพื่อกาหนดวัน เวลา
สอบให้ ชั ด เจน โดยวั น เวลาที่ ก าหนดนี้ ต้ อ งมี เ วลาไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วั น นั บ จากวั น ที่
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยลงทะเบียนรับคาร้องขอสอบถึงวันกาหนดการสอบ
3.2 ให้นักศึกษาเขียนคาร้องลงในใบ บว. 27 และ บว. 28 อย่างชัดเจน ด้วยตัวบรรจงพร้อม
ทั้ง ให้ ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ทุ ก ท่ า นลงนามและให้ นั ก ศึก ษาเขี ย นชื่ อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย ชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมตาแหน่งทาง
วิช าการ ตลอดทั้งระบุ วัน เดือน ปี ที่ล งนาม ในข้อ 2 (ตามคาร้องใบ บว. 27 และ

บว. 28) เพื่อแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่ านได้อนุญาตให้สอบได้ตามวัน
เวลาที่กาหนดไว้แล้ว

3.3 ให้ประธานสาวิชาลงความเห็นและลงนามในข้อ 3 (ตามคาร้องใบ บว. 27 และ บว. 28)
3.4 ส่งคาร้องขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์ จานวน 5 เล่ม
ที่สานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจความถูกต้องของ
คาร้องขอสอบ ความสมบูรณ์ของเล่มวิทยานิพนธ์ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคาร้องขอ
สอบในข้อการตรวจสอบเบื้องต้นของใบคาร้องขสอบ บว. 27 และ บว. 28
ขั้นที่ 4 คาร้องขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งส่งสาเนาวิทยานิพนธ์ ตามข้อ 3.4 จานวน
5 เล่ ม ที่ ด าเนิ น การตามขั้ น ที่ 3 เสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานคณบดี บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยดาเนินการ ดังนี้
4.1 เจ้าหน้าที่นาเสนอคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์ให้คณบดีพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการกากับการสอบ
4.2 เจ้าหน้าที่ทาหนังสือคาสั่ง และหนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จานวน 5 ท่าน
ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน และ
กรรมการและเลขานุการ 1 ท่าน
ขั้นที่ 5 การดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์ ทาดังนี้
5.1 ก่อนถึงกาหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 – 2 วัน นักศึกษาควรได้ติดต่อประสาน
กับกรรมการสอบทุกท่าน เพื่อเน้นย้ากาหนดการสอบอีกครั้ง
5.2 นักศึกษาควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อเตรียมอุปกรณ์การ
สอบให้พร้อม
5.3 การสอบจะเป็นกรรมการสอบปากเปล่า โดยผู้สอบอาจจะใช้สื่อประเภทต่างๆ ในการ
สอบตามความเหมาะสม
ขั้นที่ 6 ผลการสอบวิทยานิพนธ์
6.1 คณะกรรมการสอบจะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบในห้องที่ทาการสอบโดยการ
แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์จะกระทาภายหลังจากสอบเสร็จ และคณะกรรมการกากับ
การสอบได้ประชุมตกลงพิจารณาผลการสอบแล้ว
6.2 กรณีที่สอบไม่ผ่าน ให้ดาเนินการขอสอบใหม่ โดยนักศึกษาดาเนินการทุกขั้นตอนใหม่
ทั้งหมด
6.3 กรรมการและเลขานุการที่ประธานคณะกรรมการกากับการสอบมอบหมายจะเป็นผู้นา
ผลการสอบส่งบัณฑิตวิทยาลัย
ขั้นที่ 7

การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
7.1 เมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ ผ่านแล้ว ให้นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยด าเนิ น ให้ เ สร็ จ ภายใน 30 วั น
(โดยใช้แบบฟอร์ม บว. 31 แบบเสนอตรวจวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับ
แก้ไขสมบูรณ์)

7.2

เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาปรั บ แก้ ไ ขวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบและ
ดาเนิ น การเสนอตรวจเนื้ อ หาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งส่ ง เล่ ม
วิทยานิพนธ์ที่แก้ไขแล้วกับทางบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปเล่มก่อนที่จะดาเนินการ
จัดทาเป็นเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ต่อไป
7.3 เมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วให้นักศึกษาจัดทารูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์เข้าเล่มปกแข็งสีเขียวเข้มเดินตัวอักษรสีทอง จานวนไม่น้อยกว่า 3 เล่ม
(สาหรับห้องสมุดบัณฑิตศึกษา 1 เล่ม สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2 เล่ม สาหรับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ใ ห้
ถามความต้องการ)
7.4 แผ่นบันทึกข้อมูลลงบนแผ่น CD จานวน 2 แผ่น (บันทึกข้อมูลรูปเล่มวิทยานิพนธ์)
เป็นไฟล์เอกสารจานวน 1 แผ่น และ PDF ไฟล์ จานวน 1 แผ่น
7.5 นักศึกษาที่ยื่นสอบวิทยานิพนธ์และขอสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคเรียนจะต้องส่ง
วิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบและส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไขสมบูรณ์
ภายในระยะเวลาที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ก าหนดในแต่ ล ะภาคเรี ย น หากปฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนดดังกล่าวนักศึกษาจะไม่ต้องดาเนินการจ่ายค่ารักษาสถานภาพในภาคเรียน
นั้น หากส่งไม่ทันตามกาหนดระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาจะต้อง
ดาเนินการในภาคเรียนถัดไป

