ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘
.............................................
เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๒ , ๑๓, ๒๗ และ ๒๙
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และโดยมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงยกเลิก
ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบั ติการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปริญญาโท
พ.ศ.๒๕๕๖ และออกประกาศแนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้ดังนี้
๑. การลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาจะลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๑ ลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และได้รับการอนุมัติผล
การศึกษาแต่ละรายวิชาครบถ้วนแล้ว
๑.๒ ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของแต่ละหลักสูตร
โดยได้รับผลการศึกษาเกรดเป็น S (ผ่าน)
๑.๓ มีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา
๒. ลงทะเบียนครั้งที่ ๑ จานวน ๒ หน่วยกิต การจัดทาโครงร่าง การเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
และการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีขั้นตอนดังนี้
๒.๑. นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่าง รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ
นักศึกษา และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
๒.๒. บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้มีคุณสมบัติเป็นตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์และ
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับที่
ประกาศใช้ล่าสุด
๒.๓ นักศึกษาจัดทาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๘

๔๒
๒.๔ การยื่นเรื่องขอสอบ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้า
อิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบหลักฐานดังนี้
(๑) รูปเล่มโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ จานวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ
(๒) ไฟล์ข้อมูลโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๓) ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ( Plagiarism) ที่ผ่าน
การรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๒.๕ บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เป็นประธาน
(๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทนจานวนไม่เกิน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานั้น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานวิจัย
ที่นอกเหนือจากการทาวิจัยเพื่อรับปริญญา จานวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ
(๕) อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอก มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จานวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ
กรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา บุคคลใดบุคคลหนึ่งทาหน้าที่
เป็นประธานกรรมการสอบแทน
๓. การสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย ดาเนินการจัดการสอบโครงร่าง การศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยฯ จัดทาประกาศกาหนดการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๒) นักศึกษาส่งโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดาเนินการจัดส่ง
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้กับคณะกรรมการสอบ
(๓) คณะกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระดาเนินการสอบและจัดส่งผลการสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง การศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติของคณะกรรมการสอบ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย จานวน ๒ เล่ม ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่สอบผ่าน
กรณีทน่ี กั ศึกษาสอบไม่ผา่ นให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ถ้านักศึกษานาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในครั้งแรกไม่ผ่าน หรือไม่ได้
นาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้นาเสนออีกครั้ง ภายใน ๖๐ วัน หลังการนาเสนอครั้งแรก
(๒) ถ้านักศึกษานาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในครั้งที่ ๒ ไม่ผ่าน หรือไม่ได้
นาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามข้อ (๑) นักศึกษาจะได้รับผลการเรียนเป็น U สาหรับหน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
(๓) เมื่อนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น U นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนการศึกษา
ค้นคว้าอิสระใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงและ/หรือ เปลี่ยนแปลงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระนั้นๆ เมื่อสอบ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว ให้ลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระตามจานวนหน่วยกิตที่เหลือ

๔๓
๔. ลงทะเบียนครั้งที่ ๒ จานวน ๒ หน่วยกิต ให้นักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
(๒) เก็บรวบรวมข้อมูล
๕. ลงทะเบียนครั้งที่ ๓ จานวน ๒ หน่วยกิต ให้นักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๒) สอบปากเปล่ารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๓) เผยแพร่บทความการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๔) ส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
๖. การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๖.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทาหน้าที่ทดสอบความรู้ความ
เข้าใจในการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับกรอบความคิด ขอบเขตการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม เครื่องมือ
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาค้นคว้า โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
เสนอรายชื่อกรรมการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้คณะกรรมการสอบปากเปล่าการศึกษาค้นคว้าอิสระประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เป็นประธาน
(๒) อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและ
มีผลงานวิจัยที่นอกเหนือจากการทาวิจัยเพื่อรับปริญญา จานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอกมีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นกรรมการ
ในกรณีที่ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาที่สอบ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาเสนอรายชื่ออาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัย ๒ คน ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาคัดเลือกเป็นประธาน
กรรมการสอบปากเปล่ารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๖.๒ การดาเนินการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยดาเนินการจัดสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้
(๑) นักศึกษาที่พร้อมสอบปากเปล่าให้ยื่นคาร้องขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ พร้อมกับรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิต
วิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศกาหนดสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๓) คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระทาการทดสอบด้วยการซักถามและลงมติ
ตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผ่านต้องได้รับมติจากคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ ใน ๔ โดยมีประธาน
คณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นผู้บันทึกผลการสอบและดาเนินการให้มีการตัดสินใจเพื่อเสนอเป็นข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงแก้ไขที่สอดคล้องและเป็นไปได้

๔๔
(๔) ประธานคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ส่งผลการสอบตามแบบที่กาหนด
เสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และส่งผลการประเมินไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
๗. การจัดทารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เมือ่ นักศึกษาทาการศึกษาค้นคว้าอิสระเรียบร้อยตามกระบวนการแล้ว ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้นักศึกษาแก้ไขการศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ตามรูปแบบที่กาหนดไว้ในคู่มือการศึกษาค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๘ ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่สอบ
(๒) จัดส่งการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบก่อนจัดทารายงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
๘. การขอสาเร็จการศึกษา
ให้นกั ศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการขอสาเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
๘.๑ การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ จานวน ๕ ฉบับ
๘.๒ แผ่นข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ จานวน ๑ แผ่น
๘.๓ บทความวิจัย จานวน ๑ ชุด
๘.๔ ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ( Plagiarism) ที่ผ่าน
การรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๘.๕ ใบตอบรับ หรือวารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(๑) วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(Proceedings) ที่ผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
(๒) วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ
(๓) วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒
(๔) ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
๘.๖ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบหลักฐานการสาเร็จการศึกษาและขอเสนออนุมัติการสาเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ
๙. การทาการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามคู่มือการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

