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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
เรื่อง แนวทำงกำรดำเนินกำรจัดทำวิทยำนิพนธ์ สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำเอก พ.ศ. 2550

เพื่ อเป็น การรัก ษามาตรฐานการอุด มศึก ษาระดั บบั ณฑิ ตศึ ก ษา และเป็น การสร้ างความเข้า ใจ
รวมทั้งให้เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินการในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ฉะนั้น
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคั บการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยจึงให้
ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2550
ดังต่อไปนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง "แนวทางการดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2550"
2. ให้ใช้ ประกาศฉบับนี้เ ป็นแนวทางในการด าเนิน การเกี่ยวกับการจัด ทาวิท ยานิ พนธ์สาหรั บ
นักศึกษา ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่รุ่นที่ 1 เป็นต้นไป
3. ในการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้น ให้ยึดถือข้อกาหนด
ในการบริหารหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ และการประกันคุณภาพของหลักสูตรอย่างเคร่งครัด ข้อสาคัญ
ของหลักสูตร ในระดับปริญญาเอก คือการค้นคว้าวิจัยโดยศึกษาหลักทฤษฏีเดิมแล้วนามาประยุกต์ ทดลอง
จนเกิ ด แนวคิ ด ใหม่ เพื่ อ นาไปสู่ ก ารบริ ห ารที่ เ หมาะสมกั บ ท้ อ งถิ่ น โดยนั ก ศึก ษาต้ อ งใช้ ค วามรู้ พื้ น ฐาน
ความสนใจเพื่อการวิจัยค้นคว้า ในเรื่องที่นักศึกษาสนใจและมีความถนัด เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิทยาการ
ของหลักสูตรนั้นๆ
4. การกาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ ต้องมีความเหมาะสมกับระดับการศึกษาและมีความสอดคล้อง
กับวิทยาการของหลักสูตรนั้น ๆ เช่น หลักสูตร สาขาภาวะผู้ นาทางการบริหารการศึกษา สามารถกาหนด
หัวข้อในกลุ่ม การบริหารการศึกษา หรือภาวะผู้นา หรือการบริหารจัดการทางการศึกษา เป็นต้น
5. การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคน จะต้องมีแผนการประชุม
และสัมมนาในปัญหาที่เกี่ยวข้องตลอดภาคเรียน โดยจัดแบ่งการดาเนินการไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 1 (6 หน่วยกิต) โดยการศึกษาวิจัย
บริบท ของปัญหาการวิจัยเพื่อนาไปสู่การสร้างหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับย่อ
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 2 (10 หน่วยกิต) โดยศึกษาวิจัย
บริบทของปัญหาการวิจัยและศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กาหนดการอบรมวิจัยตรวจสอบความเป็นไปได้
และขั้นตอนของการดาเนินการวิจัย จัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 3 เป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 3 (10 หน่วยกิต) นักศึกษาจ้องทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจนได้ข้อสรุปที่กาหนดไว้ในเค้าโครงวิทยานิพนธ์
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ขั้นตอนที่ 4 เป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 4 (10 หน่วยกิต) เป็นขั้นตอนของ
การเขียน เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ฉบับเตรียมสอบปากเปล่า การดาเนินการขัดเกลาปรับปรุงให้สมบูรณ์
ภายหลังการสอบปากเปล่าให้เป็นเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
6. การลงทะเบียนเรีย นในรายวิชาวิทยานิ พนธ์ นัก ศึกษาต้อ งสอบผ่า นการสอบวัด คุณสมบั ติ
(Qualifying Examination) ก่อนและสามารถลงทะเบียนขั้นตอนที่ 1 ได้ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 2 ของการเข้า
ศึ ก ษา โดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รในสาขานั้ น ๆ จะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ หั ว ข้ อ เสนอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และให้ค่าระดับคะแนนในขั้นตอนที่ 1
7. มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรในระดับปริญญาเอก ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
จานวน ไม่น้อยกว่า 2 คน ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ และต้องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
8. การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ ในขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 ให้ข้ึนอยู่กับการประชุม
วางแผนของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมกับนักศึกษา และการให้ค่าระดับคะแนน เป็นมติของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
9. หากนั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นในแต่ ล ะขั้ น ตอนแล้ ว เมื่ อ ท าได้ ส าเร็ จ จะได้ ค่ า คะแนนเป็ น "S
(Satisfactory)" แต่ถ้าไม่สามารถทาได้สาเร็จตามเป้าหมาของแต่ละขั้นตอนในภาคเรียนนั้นๆ นักศึกษาจะได้
ค่าระดับคะแนนเป็น "U (Unsatisfactory)" และต้องลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์ในขั้นตอนนั้นใหม่
10. การยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์เมื่อจัดทาวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับปริญญาเอก
11. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
12. ให้ อธิการบดี เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เศาวนิต เศาณานนท์)
อธิการบดี
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