บทที่ ๑
การจัดทําวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
การจัดทําวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับของศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
สําหรับขั้นตอนในการจัดทําวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

ลงทะเบียนครั้งที่ ๑
การจัดทําวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์
๔ หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๒ หน่วยกิต

๑.๑ การเสนอหัวข้อโครงร่างและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
แบบ ปท.๑ (ก)/ปท.๑ (ข)
๑.๒ การยื่นเรื่องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ แบบ ปท.๒ (ก)/ปท.๒ (ข)
๑.๓ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
และรายงานผลการสอบ แบบ ปท.๓ (ก)/ปท.๓ (ข)

ลงทะเบียนครั้งที่ ๒
การสร้างเครื่องมือ/การเก็บข้อมูล/การวิเคราะห์
และจัดทํารายงาน
วิทยานิพนธ์
๔ หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๒ หน่วยกิต

ลงทะเบียนครั้งที่ ๓
การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์
๔ หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๒ หน่วยกิต

๒.๑ การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบ ปท.๔.๑ (ก) และ ปท.๔.๑ (ข)
๒.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบ ปท.๔.๒ (ก) และ ปท.๔.๒ (ข)

๓.๑ การยื่นเรื่องขอสอบ
แบบ ปท.๕ (ก) และ ปท.๕ (ข)
๓.๒ การสอบและการรายงานผลการสอบ
แบบ ปท.๖ (ก)/ปท.๖ (ข)
๓.๓ การยื่นแบบขอสําเร็จการศึกษา
แบบ ปท.๗ (ก)/ปท.๗ (ข)

๒

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ในการลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ นั้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และได้รับการอนุมัติ
ผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ครบถ้วนแล้ว หลักสูตร แผน ก (วิทยานิพนธ์) จํานวน ๒๔ หน่วยกิต หลักสูตร
แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) จํานวน ๓๐ หน่วยกิต
๒. นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๘

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระดังนี้
การลงทะเบียน
ลงทะเบียนครั้งที่ ๑
ลงทะเบียนครั้งที่ ๒
ลงทะเบียนครั้งที่ ๓
รวมหน่วยกิต

วิทยานิพนธ์
(หน่วยกิต)
๔
๔
๔
๑๒

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(หน่วยกิต)
๒
๒
๒
๖

สําหรับ รายละเอียดในการทําวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระมีดังนี้
๑. การเสนอหัวข้อโครงร่าง/อาจารย์ที่ปรึกษา และการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (ลงทะเบียนครั้งที่ ๑) มีขั้นตอนดังนี้
๑.๑ การเสนอหัวข้อโครงร่างและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นขั้นตอน
แรกในการทําวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล หัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระที่นักศึกษามีความสนใจ โดย ขอคําแนะนําปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ หรืออาจารย์ประจํา
สาขา และติดต่อขอให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติและมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่สนใจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๑.๒ การเสนอหัวข้อ วิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ให้ยื่น
แบบ ปท.๑ (ก) สําหรับหลักสูตร ทํา วิทยานิพนธ์ หรือ แบบ ปท.๑ (ข ) สําหรับหลักสูตร การศึกษาค้นคว้า
อิสระ ที่ผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระ และประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาเสนอเพื่อเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๑.๓ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระ และพิจารณาอนุมัติ จากนั้นรวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระ เสนอ ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
พิจารณาอนุมัติ
๑.๔ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื่อนักศึกษาจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระได้เสร็จสมบูรณ์ ให้ยื่นเรื่องขอสอบโดยใช้แบบ ปท.๒ (ก) สําหรับหลักสูตรทํา
วิทยานิพนธ์ หรือ ปท.๒ (ข) สําหรับหลักสูตร การศึกษาค้นคว้าอิสระ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยแนบหลักฐานดังนี้

๓

๑.๔.๑ รูปเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ จํานวนเท่ากับคณะกรรมการ
สอบ
๑.๔.๒ แผ่นบันทึกข้อมูลไฟล์โครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ๑ แผ่น
๑.๔.๓ ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) ที่ผ่านการ
รับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๑.๕ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้การพิจารณา
อนุมัติรายชื่อกรรมการสอบ
๑.๖ บัณฑิตวิทยาลัย จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ ประสานงานคณะกรรมการสอบดําเนินการสอบเพื่อกําหนดวัน-เวลาการสอบโครงร่างวิ ทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๑.๗ คณะกรรมการสอบดําเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามวันเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด พร้อมกับแจ้งผลการสอบโครงร่างฯ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบ ปท.๓ (ก) /
ปท.๓ (ข)
๑.๘ นักศึกษาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติของ
คณะกรรมการสอบ และส่งโครงร่างฯ ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๔๕ วัน หลังการสอบ
๑.๙ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ เพื่อจัดทําประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาต่อไป
๒. การจัดทําวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ลงทะเบียนครั้งที่ ๒)
ในขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
๒.๑ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย นักศึกษาดําเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นยื่นแบบ ปท.๔.๑ (ก) /ปท.๔.๒ (ข) เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตาม แบบ ปท.๔.๑ (ก) /
ปท.๔.๑ (ข)
๒.๒ นักศึกษาดําเนินการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๓ การเก็บรวมรวมข้อมูล นักศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยยื่น แบบ ปท.๔.๒ (ก) /
ปท.๔.๒ (ข) เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล
๒.๔ นักศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเรียบเรียงวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระภายใต้การดูแลแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา

๔

๓. การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการสําเร็จการศึกษา
สําหรับ รายละเอียดการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการสําเร็จการศึกษามี
ขั้นตอน ดังนี้
๓.๑ การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๓.๑.๑ เมื่อนักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้เสร็จสมบูรณ์ให้ยื่นเรื่อง
ขอสอบโดยใช้แบบ ปท.๕ (ก) /หรือ ปท.๕ (ข) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยจัดส่งวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยจํานวน ๕ เล่ม
๓.๑.๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในแบบ ปท.๕ (ก)/ปท.๕(ข) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการสอบ
๓.๑.๓ บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ พร้อมกําหนด วัน - เวลา การสอบ
๓.๑.๔ คณะกรรมการสอบฯ ดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามวันเวลาพร้อมกับแจ้งผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบ ปท.๖ (ก) /ปท.๖ (ข)
๓.๒ นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามมติของคณะกรรมการสอบ
และจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้มีรูปแบบตามคู่มือการทําวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๓ นักศึกษาจัดส่งวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระที่ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการการ
สอบ (หน้าอนุมัต)ิ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๑ เล่ม เพื่อส่งตรวจรูปแบบ
๓.๔ นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจรูปแบบเสนอแนะ เพื่อจัดทําเป็นวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
๓.๕ การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
๓.๕.๑ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานเพื่อขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ตาม
แบบ ปท.๗ (ก) /ปท.๗ (ข) พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
๑) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๔ ฉบับ
๒) แผ่นบันทึกไฟล์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๑ แผ่น
๓) บันทึกข้อความ ผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)
ที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๔) บทความวิจัยที่จะนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวน ๑ ชุด
๕) ใบตอบรับหรือวารสารฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ผลงานในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๕.๑) วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedings) ทีผ่ ่านการกลั่นกรองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer)
๕.๒) วารสารวิชาการระดับชาติทผี่ ่านการกลั่นกรองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer Reviewer) ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ แต่สถาบันได้นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและแจ้งให้
ก.พ.อ./กกอ. รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ

๕

๕.๓) วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(TCI) กลุ่ม ๒ หรือ กลุ่ม ๑
๕.๔) ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร /สิทธิบัตร
๓.๕.๒ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อ
คณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

