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กับความเปลี่ยนแปลงของขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย  รวมถึงเพ่ือถ่ายทอดกระบวนการ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ ทั้งผู้ปฏิบัติงานเดิม ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการค้นคว้า และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังอ านวยความสะดวกให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในกรณีติดภารกิจ หรือมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติและพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกีย่วข้องต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เ พ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกระบวนการขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างถูกต้อง 

4. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน 

 

ขอบเขต 

การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ ครอบคลุมถึง ขั้นตอนการขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การก าหนดชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการขอสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ และการขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

ค ำจ ำกัดควำม 

1.  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2. “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3. “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4. “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ”  หมายความว่า 

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุม และ
รักษามาตรฐานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

5. “สภาวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
6. “คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
7. “อาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น มีหน้าที่
ด้านการสอน การวิจัยและความรับผิดชอบตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

8. “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มิได้เป็นอาจารย์
ประจ า มีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์ และได้รับการแต่งตั้งโดย
อธิการบดี 
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9. “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชาดังกล่าว  

10. “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ       
การติดตาม ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตร
นั้นตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก
หนึ่งหลักสูตร 

11. “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี  

12. “อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
มหาวิทยาลัย และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี 

13. วิทยานิพนธ์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเรียบเรียงขึ้น
จากการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยอย่างลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ตามระเบียบวิธีการวิจัย มีการเลือกใช้วิธีการวิจัยชั้นสูง สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ผลของ
วิจัยสามารถน าไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยมีการน าเสนออย่างเป็นระบบระเบียบตามแบบ
แผนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้เพ่ือเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการส าเร็จการศึกษาตาม
เงื่อนไขของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

 

บทบำท หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลักของต ำแหน่งตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำน  

1. งานวิชาการ (บัณฑิตศึกษา) 
 1.1 จัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ร่วมกับรองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไป
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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

1.2 ประสานงานระหว่างงานประสานจัดการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หลักสูตร เช่น  

- การรับสมัครนักศึกษา  
- การจัดอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  
- การจัดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาต่างประเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 

1.3 ประสานงานด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างอาจารย์ผู้สอนในคณะฯ 
กับงานประสานจัดการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

- การจัดตารางสอน และการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของคณะฯ เว็บไซต์คณะฯ social media (Facebook, Line) เป็นต้น 

1.4 ประสานงานในการด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์  
- สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (3 บท) 
- สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (5 บท) 
- การขอส าเร็จการศึกษา 

1.5 เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

1.6 เก็บรวบรวม มคอ.3 และ มคอ. 5 ทุกรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เพ่ือน าเข้าระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

1.7 ด าเนินการและประสานงานการจัดโครงการของฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
เช่น 

- โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

- โครงการการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 4 จำก 28 

1.8 ด าเนินการเบิกจ่ายในระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ได้แก่ 

- ค่าตอบแทนปฏิบัติการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

- ค่าด าเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
- ด าเนินการเบิกจ่ายในโครงการของฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 5 จำก 28 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรสอบวิทยำนิพนธ์ 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 9 ข้อ 
43 เรื่อง การส าเร็จการศึกษา ก าหนดไว้ว่านักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 ที่ส าเร็จ
การศึกษาจะต้องผ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้  

(1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

(2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

(3) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(4) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ  
(5) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 

(6) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

(7) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละของการ
คัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

(8) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) 
ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ โดยมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ในการปฏิบัติงานดานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีความรูดานกฎ ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เขาใจใน
เกณฑมาตรฐาน มีความรูในการบริหารจัดการภายใตกรอบระยะเวลาที่ก าหนด อีกทั้งตองมีทักษะ
ความสามารถที่ตองประสานงานกับหลายฝาย ไมวาจะเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย   
เจ้าหนาทีท่ี่เกี่ยวข้อง เปนตน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไดอยางคลอง
ตัว ผูจัดท าคมูือจึงไดก าหนดกิจกรรมและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน การสอบวิทยานิพนธ์ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
 

 
 



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 6 จำก 28 

ขั้นตอนกำรท ำวิทยำนิพนธ์  
หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจ แผน ก แบบ ก 2  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต คะแนนเฉลีย่สะสม ไม่ต่ ากว่า 3.00 

เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (3 บท) 

แนบผลตรวจสอบการคัดลอกผลงานวจิยั 
(ต้องไม่เกิน ร้อยละ 20) 

แนบประวัติของคณะกรรมการการสอบทุกท่าน 

ด าเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (3 บท)            
ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับการอนุมัต ิ

นักศึกษาส่งตรวจรูปเล่มและด าเนินการจัดท ารูปเล่มพร้อมส่ง
รูปเล่มให้คณะกรรมการสอบก่อนวันสอบอย่างน้อย 15 วัน 

ปรับแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใน 30 วัน 

ผ่าน 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานพินธ์ (5 บท) ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน 

แนบผลตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย 
(ต้องไม่เกิน ร้อยละ 20) 

ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

แนบประวัติของคณะกรรมการการสอบทุกท่าน 

ด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ (5 บท)                   
ภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีได้รับการอนุมัต ิ

นักศกึษาส่งตรวจ
รูปเล่มและ
ด าเนนิการจัดท า
รูปเล่มพร้อมสง่
รูปเล่มให้
คณะกรรมการ
สอบกอ่นวนัสอบ
อย่างน้อย 15 วนั 

ผ่าน 



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 7 จำก 28 

ขั้นตอนกำรท ำวิทยำนิพนธ์  
หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจ แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ) 

  

ปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์ ภายใน 90 วัน ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ที่ สกอ. ยอมรับ 

น าส่งเลม่วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ปกอ่อนสีน้ าเงิน) 
จ านวน 3 เล่ม โดยการพิมพ์และการจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์
ให้ยึดตามคู่มือ ข้อปฏิบัติ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง 

รอใบตอบรับการตีพิมพ์หรือวารสารฉบบัที่ตีพิมพ์ 
ส่งตรวจบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษก่อนเข้าประชุม
คณะกรรมการบัณฑิต 30 วัน 

ผ่าน 

น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑติศึกษา                
เพื่อขออนุมัติผลส าเร็จการศึกษา 

น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เพื่อเสนอให้ปรญิญาบตัร 

น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย    
เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร 

อนุมัติ 

อนุมัติ 

นักศึกษาส่งเลม่ปกแข็งสีเขียวท่ีฝา่ยประสานงาน
บัณฑิตศึกษา จ านวน 4 เล่ม พร้อมแผ่น CD จ านวน 4 แผ่น 

อนุมัติ 

นักศึกษาด าเนินการทีฝ่่ายทะเบียนเพื่อขอรับใบรับรอง
คุณวุฒิ/ใบรายงานผลการศึกษา 

เจ้าที่คณะตรวจสอบผลการเรียน
สะสมของนักศึกษาที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

นักศึกษาด าเนินการกรอกเอกสาร
เพื่อขอส าเร็จการศึกษาที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นักศึกษาน าใบรับรองคุณวุฒิ/ใบรายงานผลการศึกษา     
ไปยื่นท่ีฝ่ายการเงินเพื่อขอรับเงินคา่ประกันขอเสียหายคืน        

จ านวน 1,000 บาท ภายในเวลา 6 เดือน 

ส าเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์และรอรับปริญญาบัตร โดย
ติดตามก าหนดการจากทางมหาวิทยาลัยต่อไป 



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 8 จำก 28 

สามารถอธิบายแยกเป็นขั้นตอนย่อย ได้ดังนี้ 
 

1. ขั้นตอนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอต่อประธานหลักสูตรเพื่อลงนามในแบบฟอร์ม บฑ.1 และ บฑ.2 

 อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ 

เจ้าหน้าท่ีท าบันทึกข้อความและค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เสนอต่องานประสานงานบัณฑิตศึกษาผ่านระบบ e-doc 

แนบประวัติอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด 

ฝ่ายงานประสานงานบณัฑิตศึกษาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อลงนามในค าสั่ง 

ฝ่ายงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
เห็นชอบ 

อธิการบดีเห็นชอบ 

ส านักงานอธิการบดสี่งบันทึกข้อความและค าสั่งที่
อธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้วกลบัมายังคณะ 

นักศึกษากรอกแบบขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (บฑ. 1) 
และแบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (บฑ. 2) 

ประธานหลกัสูตรเห็นชอบ 

เง่ือนไข : 
 

1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 1 

3. นักศึกษามีคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
4. คุณสมบตัิอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรุี ว่าด้วย การจดัการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2561 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 9 จำก 28 

นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องผ่านการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่
หลักสูตรก าหนดจ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 รวมถึงผ่านการ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เมื่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
เห็นชอบ จึงด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป ดังนี้  

 
อธิบำยรำยละเอียดขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
1. ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 1.1 นักศึกษากรอกแบบขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (บฑ.1) และแบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (บฑ.2) 
 1.2 เสนอต่อประธานหลักสูตร เพ่ือพิจารณาความเห็นชอบ 
 1.3 เจ้าหน้าที่คณะ ด าเนินการท าบันทึกข้อความและค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เสนอต่อฝ่ายงานประสานงานบัณฑิตศึกษาโดยผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
พร้อมทั้งแนบประวัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความเห็นชอบ 
 1.4 ฝ่ายงานประสานงานบัณฑิตศึกษาเสนอต่ออธิการบดีฯ เพ่ือลงนามในค าสั่ง 
 1.5 อธิการบดีฯ เห็นชอบ 
 1.6 ฝ่ายธุรการ ส านักงานอธิการบดีส่งเอกสารกลับมายังคณะ 
 1.7 เจ้าหน้าที่คณะ จัดเก็บเอกสาร  



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 10 จำก 28 

แนบผลตรวจสอบการคัดลอกผลงานวจิยั 
(ต้องไม่เกิน ร้อยละ 20) 

แนบประวัติของคณะกรรมการการ
สอบทุกท่าน 

2. ขั้นตอนกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษากรอกแบบขอสอบโครงรา่งวิทยานิพนธ์ (บฑ.3) 

อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบขอสอบ (บฑ.3) 

อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ 

อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอช่ือคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์

ประธานหลักสตูรจดัประชุมคณะกรรมการผูร้ับผดิชอบหลักสตูร
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/

ก าหนดวนัสอบ 

เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกข้อความและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์เสนอต่อฝ่ายประสานงานบัณฑิตศึกษาผ่านระบบ e-doc 

เห็นชอบ 

ฝ่ายประสานงานบณัฑติศึกษาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อลงนามในค าสั่ง 

อธิการบดีเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ส านักงานอธิการบดสี่งบันทึกข้อความและค าสั่งกลับมายังคณะ 

เจ้าหน้าท่ีคณะนัดหมายคณะกรรมการสอบ/นักศึกษา
และประชาสัมพันธ์การสอบ 



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 11 จำก 28 

2. ขั้นตอนกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (ต่อ)  

เง่ือนไข : 
 

1. ได้รับอนมุัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว 

2.  คุณสมบตัิคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจดัการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ. 2558 

3. ผลตรวจการคดัลอกผลงานวิจัย ต้องไม่เกินร้อยละ 20  

นักศึกษาส่งตรวจรูปเล่มและ
ด าเนินการจัดท ารูปเล่มพร้อมส่ง
รูปเล่มให้คณะกรรมการสอบก่อนวัน
สอบอยา่งน้อย 15 วัน 

ด าเนินการสอบ ตามวัน เวลา แสถานท่ี ท่ีก าหนด ภายใน 
30 วัน นับจากวันท่ีได้รับการอนุมตัิ 

บันทึกผลสอบ (บฑ.4) โดยให้คณะกรรมการลงนาม 

ด าเนินการแกไ้ขภายใน 30 วัน  



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 12 จำก 28 

อธิบำยรำยละเอียดขั้นตอนกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
2. ขั้นตอนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (3 บท) 
 2.1 นักศึกษากรอกแบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บฑ.3)  
 2.2 เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความเห็นชอบ 
 2.3 หลักสูตรจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
 2.4 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นชอบ 
 2.5 เจ้าหน้าที่คณะ จัดท าบันทึกข้อความและค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์เสนอต่อฝ่ายงานประสานงานบัณฑิตศึกษาโดยผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์       
(e-Document) พร้อมทั้งแนบประวัติของคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ทุกท่านและแนบ
ผลตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย (ต้องไม่เกินร้อยละ 20) เพ่ือพิจารณาความเห็นชอบ 
 2.6 ฝ่ายงานประสานงานบัณฑิตศึกษาเสนอต่ออธิการบดีฯ เพ่ือลงนามในค าสั่ง 
 2.7 อธิการบดีฯ เห็นชอบ 
 2.8 ฝ่ายธุรการ ส านักงานอธิการบดีส่งเอกสารกลับมายังคณะ 
 2.9 เจ้าหน้าที่คณะ ด าเนินการนัดหมายคณะกรรมการสอบ นักศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 2.10 ด าเนินการสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด โดยด าเนินภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ได้รับอนุมัติ (ก่อนวันสอบนักศึกษาจะต้องส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับร่างให้เจ้าหน้าที่คณะ เพื่อ
ตรวจรูปแบบการท าวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ 2558 ก่อน และจัดท ารูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์พร้อมส่งให้คณะกรรมการสอบก่อนวันสอบอย่างน้อย 15 วัน) 
 2.11 บันทึกผลการสอบ (บฑ.4) โดยคณะกรรมการสอบลงนาม 
 2.12 นักศึกษาด าเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน  



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 13 จำก 28 

3. ขั้นตอนกำรสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์  
 

 

 

 

 

 

  

นักศึกษากรอกแบบขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (บฑ.5) 

อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบขอสอบ (บฑ.5) 

อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ 

อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอช่ือคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์

ประธานหลักสตูรจดัประชุมคณะกรรมการผูร้ับผดิชอบหลักสตูร
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/

ก าหนดวันสอบ 

เห็นชอบ 

นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนยีมการสอบวิทยานิพนธ์        
โดยน าใบ บฑ.5 ยื่นท่ีการเงินเพื่อช าระเงิน 

แนบผลตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานวิจัย (ต้อง

ไม่เกิน ร้อยละ 20) 

แนบประวัติของ
คณะกรรมการการสอบ
ทุกท่าน 

เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกข้อความและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์เสนอต่อฝ่ายประสานงานบัณฑิตศึกษาผ่านระบบ e-doc 

ฝ่ายประสานงานบณัฑติศึกษาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อลงนามในค าสั่ง 

ส านักงานอธิการบดสี่งบันทึกข้อความและค าสั่งกลับมายังคณะ 

อธิการบดีเห็นชอบ 

เห็นชอบ 



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 14 จำก 28 

3. ขั้นตอนกำรสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์ (ต่อ) 

 

  

เง่ือนไข : 
 

1. นักศึกษาผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

2. นักศึกษาผ่านการสอบโครงรา่งวิทยานิพนธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน 

3. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 2 
4. คุณสมบตัิคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจดัการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ. 2558 

5. ผลตรวจการคดัลอกผลงานวิจัย ต้องไม่เกินร้อยละ 20  

นักศึกษาส่งตรวจรูปเล่มและ
ด าเนินการจัดท ารูปเล่มพร้อมส่ง
รูปเล่มให้คณะกรรมการสอบก่อน
วันสอบอย่างน้อย 15 วัน 

เจ้าหน้าท่ีคณะนัดหมายคณะกรรมการสอบ/นักศึกษา
และประชาสัมพันธ์การสอบ 

ด าเนินการสอบ ตามวัน เวลา แสถานท่ี ท่ีก าหนด      
ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับการอนุมัต ิ

บันทึกผลสอบ (บฑ.7) โดยให้คณะกรรมการสอบลงนาม 

ด าเนินการแกไ้ขภายใน 90 วัน  

ผ่าน 



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 15 จำก 28 

อธิบำยรำยละเอียดขั้นตอนกำรป้องกันวิทยำนิพนธ์ 
3. ขั้นตอนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (5 บท) 
 3.1 นักศึกษากรอกแบบขอสอบวิทยานิพนธ์ (บฑ.5)  
 3.2 เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความเห็นชอบ 
 3.3 นักศึกษาด าเนินการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยน าใบ บฑ.5 ไปยื่นที่
การเงินเพ่ือช าระเงิน 
 3.4 หลักสูตรจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
 3.5 ประธานหลักสูตรเห็นชอบ ลงนามในใบ บฑ. 6 
 3.6 เจ้าหน้าที่คณะ จัดท าบันทึกข้อความและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เสนอ
ต่อฝ่ายงานประสานงานบัณฑิตศึกษาโดยผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) พร้อม
ทั้งแนบประวัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน และแนบผลตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานวิจัย (ต้องไม่เกินร้อยละ 20) เพ่ือพิจารณาความเห็นชอบ 
 3.7 ฝ่ายงานประสานงานบัณฑิตศึกษาเสนอต่ออธิการบดีฯ เพ่ือลงนามในค าสั่ง 
 3.8 อธิการบดีฯ เห็นชอบ 
 3.9 ฝ่ายธุรการ ส านักงานอธิการบดีส่งเอกสารกลับมายังคณะ 
 3.10 เจ้าหน้าที่คณะ ด าเนินการนัดหมายคณะกรรมการสอบ นักศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ 
 3.11 ด าเนินการสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด โดยด าเนินภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ได้รับอนุมัติ (ก่อนวันสอบนักศึกษาจะต้องส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับร่างให้เจ้าหน้าที่คณะ เพื่อ
ตรวจรูปแบบการท าวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ 2558 ก่อน และจัดท ารูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์พร้อมส่งให้คณะกรรมการสอบก่อนวันสอบอย่างน้อย 15 วัน) 
 3.12 บันทึกผลการสอบ (บฑ.7) โดยคณะกรรมการสอบลงนาม 
 3.13 นักศึกษาด าเนินการแก้ไขภายใน 90 วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 16 จำก 28 

มำตรฐำนคุณภำพงำน 

ตัวชี้วัด :  ระยะเวลาในการด าเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์  ไม่เกิน 45 วัน/ครั้ง 

เกณฑ์ :   ระยะเวลา 60 วัน   มีค่าเท่ากับ  1 คะแนน  

    ระยะเวลา 50 วัน   มีค่าเท่ากับ  2 คะแนน  

    ระยะเวลา 45 วัน   มีค่าเท่ากับ  3 คะแนน  

    ระยะเวลา 30 วัน   มีค่าเท่ากับ  4 คะแนน  

    ระยะเวลา 20 วัน   มีค่าเท่ากับ  5 คะแนน 

เอกสำรอ้ำงอิง 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

2. ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวิทยานิพนธ์ 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 17 จำก 28 

แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

 

ภำพที่ 1  แบบขออนุมัติหัวข้อภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ (บฑ.1) 



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 18 จำก 28 

ภำพที่ 2  แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ (บฑ.2) 
  



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 19 จำก 28 

 

 

ภำพที่ 3  แบบขอสอบเค้าโครง ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ (บฑ.3) 
 



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 20 จำก 28 

ภำพที่ 3  แบบขอสอบเค้าโครง ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ (บฑ.3) แผ่นที่ 2 
   



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 21 จำก 28 

 

ภำพที่ 4  แบบรายงานผลการสอบเค้าโครง ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ (บฑ.4)  
 



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 22 จำก 28 

 

ภำพที่ 5  แบบค าร้องขอสอบภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ (บฑ.5)  
 



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 23 จำก 28 

 

ภำพที่ 6  แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ (บฑ.6) 



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 24 จำก 28 

 

ภำพที่ 7  แบบรายงานผลการสอบภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ (บฑ.7) 



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 25 จำก 28 

กำรควบคุมเอกสำร 

ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามประเภทเอกสาร รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสาร
ในรูปแบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพ่ือง่ายต่อการค้นหา 

 

ข้อมูลสำรสนเทศที่ใชใ้นกำรปฏิบัติงำน 

ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ควรมีข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ฐานข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

2. ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานสอบวิทยานิพนธ์ 

 

ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำน 

 ปัญหำและอุปสรรค 

กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ จะสามารถด าเนินการได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ จะต้องผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากหลายส่วน ทั้งฝ่ายงานประสานงานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรและคณะ รวมถึง
บุคคลที่มีอ านาจอนุมัติหรือเห็นชอบหลายบุคคล ดังนั้น หากส่วนใดส่วนหนึ่งขาดการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร รายละเอียดที่กรอกลงในแบบค าร้อง หรือคุณสมบัติใด ๆ ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก็จะท าให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถด าเนินการ
ได ้ผู้ปฏิบัติงานพบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

1. นักศึกษากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน อาทิ ไม่ลงวันที่ก ากับ ไม่ระบุหมายเลขโทรศัพท์ ระบุชื่อ
เรื่องวิทยานิพนธ์ไม่ครบถ้วน เป็นต้น 

2. นักศึกษาสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปในทางเดียวกัน มีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน  

3. นักศึกษาส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ช้ากว่าที่ก าหนด 
4. นักศึกษา อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติในการ

ด าเนินการต่าง ๆ ที่ถูกต้อง 
 



 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน : การสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงำน : คณะวิทยาการจัดการ   

หมำยเลขเอกสำร :  

แก้ไขครั้งที่ : - วันที่เริ่มใช้ :  หน้ำ 26 จำก 28 

 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรค 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ปฏิบัติงานได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
1. อธิบายขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษารายบุคคล เพ่ือให้นักศึกษา

เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น 
2. แจ้งให้นักศึกษา อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวการปฏิบัติ

ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง 
1.3 คอยติดตามการส่งเอกสาร รูปเล่มวิทยานิพนธ์ กับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้

นักศึกษาส่งได้ทันในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำน 
ผู้ปฏิบัติงานมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ดังนี้ 
1. จัดท าขั้นตอนการด าเนินการ (Flow Chart) เกี่ยวกับการขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ การก าหนดชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการขอสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ และการขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมระบุเวลาในการด าเนินการใน 
แต่ละขั้นตอน และเผยแพร่ให้นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นหรือ
เข้าถึงได้ง่าย โดยประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ  

2. ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การก าหนดชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการขอสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ และการขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ 
ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถมองเห็นหรือเข้าถึงได้ง่าย โดยประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ 

3. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ Facebook, Line, E-mail 
เป็นต้น เนื่องจากเป็นช่องทางในการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  และเป็นช่องทางที่ผู้ใช้บริการ
สามารถทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

 เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

ผู้ปฏิบัติงานมีเทคนิคในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การด าเนินการขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การก าหนดชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การขอสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ และการขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและนักศึกษา โดยการให้ความส าคัญต่อการให้บริการ ซึ่งมีเป้าหมายที่
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ส าคัญ คือ การตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการให้ได้รับความถึงพอใจในการบริกา ร 
ผู้ปฏิบัติงานจึงมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

2.1  ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎระเบียบและครบถ้วนสมบูรณ์ 
เนื่องจากการด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่กระบวนการขอแต่งตั้งอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตลอดจนการขอสอบวิทยานิพนธ์ ต้องพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ อาทิ คุณสมบัติ
ของนักศึกษา คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คุณสมบัติของผู้สอบวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวิทยานิพนธ์  
ดังนั้น เพ่ือลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นต่อการด าเนินการงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้บริการตามขอบเขต
ที่กฎระเบียบก าหนดไว้โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

2.2   ให้บริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
ผู้ปฏิบัติงานควรพึงระลึกเสมอว่า ทุกการขอรับบริการล้วนต้องการความสะดวกและ

รวดเร็วในการให้บริการ และเม่ือผู้รับบริการมีปัญหาหรือข้อสงสัยก็ต้องการค าแนะน าหรือค าตอบจาก
ผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น เมื่อมีผู้รับบริการมาติดต่อสอบถามหรือยื่นแบบขออนุมัติต่าง ๆ  ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องรีบปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทันที กรณีมีภารกิจอ่ืนใดที่อาจท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้
ทันทีก็ต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ 

2.3  ให้บริการโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
การให้บริการโดยเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จะท าให้ผู้รับบริการ

ทราบแนวปฏิบัติที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้และต้องการให้ผู้ใช้บริการน าไปปฏิบัติใช้โดยทั่วกันและท าให้
หน่วยงานสามารถควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ 

2.4  ให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
ผู้ปฏิบัติงานควรพึงระลึกเสมอว่า นักศึกษาก าลังเรียนรู้การท าวิทยานิพนธ์ และเป็น

การท าวิทยานิพนธ์ภายใต้การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งแรก ดังนั้น ย่อมเป็นเรื่อง
ปกติที่นักศึกษาจะไม่ทราบถึงกระบวนการหรือวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ในการท า
วิทยานิพนธ์ แม้จะได้เคยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา การอ่านคู่มือการท าวิทยานิพนธ์หรือ
จากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ มาแล้วก็ตาม แต่อาจจะไม่ครบถ้วนเพียงพอ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องยินดีที่
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จะให้บริการให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 

 






































































































