คํานํา
คูมือนั กศึกษาระดั บ บั ณฑิต ศึกษาประจํ าป การศึกษา ๒๕๕๙ ฉบั บ นี้ บั ณฑิต วิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหนักศึกษาใชเปนแนวทางในการศึกษา และทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
โดยคูมือฉบั บ นี้ ประกอบด ว ย ประวั ติการจั ด การศึกษาระดั บ บัณฑิต ศึกษา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร โครงสรางการบริหารงาน คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดหลักสูตร
ขั้น ตอนการลงทะเบี ย น ขั้น ตอนการลงทะเบี ย นการทํ าวิ ทยานิ พ นธ และการศึก ษาค น คว า อิส ระ
ตลอดจนประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อย า งไรก็ ต าม นั ก ศึ ก ษายั ง สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดของคู มื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ ตลอดจนรายละเอี ย ดและกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด
การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาได ที่ เว็ บ ไซต บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร
http://graduates.kpru.ac.th/
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผูบริหาร บุคลากร และการบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปดสอน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู
ภาคผนวก ข แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ หลักสูตรระดับปริญญาโท
ภาคผนวก ค แนวปฏิบัติการทําการศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรระดับปริญญาโท
ภาคผนวก ง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กําแพงเพชร เปน สถาบัน อุด มศึกษา สังกัดสํ านั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ป พุท ธศัก ราช ๒๕๑๖ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี อนุ มัติ ให ก รมการฝ ก หั ด ครู จั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย ครู
กําแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ ตั้งอยูเขตหมูบานวังยาง หมูที่ ๑ ตําบล
นครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อที่ ๔๒๑ ไร ๕๘ ตารางวา
ปพุทธศักราช ๒๕๑๘ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘
ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ป การศึกษา ๒๕๑๙ เป ด รั บ นั กศึก ษาภาคปกติ รุ น แรก โดยรั บ นั กศึก ษาระดั บ ป.กศ.
จํานวน ๓๙๒ คน ซึ่งนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆในเขตจังหวัดกําแพงเพชร
และจังหวัดตาก
ปพุทธศักราช ๒๕๒๗ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช
๒๕๒๗ มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอื่น ที่ไมใชวิชาชีพครูได
ปการศึกษา ๒๕๒๙ เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เปนรุนแรก
ปพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หั วภู มิพลอดุ ล ยเดช ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกลา ฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง ๓๖ แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ
๒๕๓๕
ปพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ซึ่ ง มี ผ ลให วิ ท ยาลั ย ครู กํ า แพงเพชร มี ฐ านะเป น สถาบั น ราชภั ฎ
กําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘
ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก
ปการศึกษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชสถานที่
โรงเรียนสรรพวิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก
ปการศึกษา ๒๕๔๔ จัดตั้งศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถิ่นบนพื้นที่ ๖๐๐ ไร ของสถาบัน
ที่ ต.แมปะ อ.แมสอด จ.ตาก และเปดรับนักศึกษาภาคปกติเปนรุนแรก
ปการศึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน เปนรุนแรก
ปการศึกษา ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธย
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลใหสถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัย ในสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงมีผลบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เปนตนไป ทําใหสถาบันราชภัฏ

๒
๔๑ แหง ทั่วประเทศ มีสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล
เป น ส ว นราชการตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปพุทธศักราช ๒๕๔๘ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน และหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา ณ ศูนยอุดมศึกษาแมสอด เปนรุนแรก
ปพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป ดการเรี ยนการสอนระดั บบั ณฑิต ศึกษา ภาคพิเศษ หลั กสู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ปพุทธศักราช ๒๕๕๑ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง เปนรุนแรก
โดยรั บ นั กศึกษาที่เ ป น บุ คลากรองคก รปกครองทองถิ่น จากจั งหวั ด กําแพงเพชร จั งหวั ด ตากและ
จังหวัดสุโขทัย
ปพุทธศักราช ๒๕๕๒ เปดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชา
ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนา (รุนแรก)
ปพุทธศักราช ๒๕๕๗ เปดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (รุนแรก)
ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่ทั้งสิ้น ๑๔ หนวยงาน ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะ
มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํ านั กวิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สํ านั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม สํ า นั ก ประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา สถาบั น วิ จั ย และพัฒ นา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ กําแพงเพชร แมส อด และสํ านั กบริ การ
วิชาการและจัดหารายได

๓

ปรัชญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มุงเนนใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนสรางศักยภาพ
ให เ ป น ขุม พลั ง แห งป ญ ญา พั ฒ นาท อ งถิ่ น ผลิ ต กํ าลั งคนที่มี ความรู ความสามารถและมีคุ ณ ธรรม
โดยเนนที่จิตสํานึกในการรับใชทองถิ่นและประเทศชาติ

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเปนที่เปนที่พึ่งทางวิชาการของทองถิ่น และมีคุณภาพสูอาเซียน

พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
๒. สรางองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยืน
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๕. ผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

คติพจน
ปฺญาวุฑฺฒิกํ นิคมาภิวฑฺฒนํ “สรางสรรคภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่น”

คานิยมหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (KPRU)
K – Knowledge – สรางสรรคความรูใหม
P – Public Service and Productivity – ใหบริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบตอหนาที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองคกร

อัตลักษณ
บัณฑิตมีจิตอาสา สรางสรรคปญญา พัฒนาทองถิ่น

เอกลักษณ
ผลิตและพัฒนาครู เรียนรูพัฒนาทองถิ่น

๔

ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

ตราประจํามหาวิทยาลัย คือ พระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่ ๙ เปนรูปพระที่นั่ง
อัฐทิศ ประกอบดวย วงจักร กลางวงจักร มีอักขระเปนอุ หรือเลข ๙ รอบวงจักร มีรัศมีเปลงออก
โดยรอบ เหนือจักรเปนรูปเสวตฉัตร ๗ ชั้น ตั้งอยูบนพระที่นั่งอัฐทิศ หมายความวา ทรงมีพระบรม
เดชานุภาพ ในแผนดิน โดยที่วันพระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีไดเสด็จประทับเหนือ
พระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ําอภิเษกจากทิศทั้งแปด

สีประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สีแสด
สีขาว

เปนสีแทนอิฐหรือศิลาแลงที่ประกอบขึ้นเปนกําแพง หมายถึง ความมั่นคง
เปนสีแทนศาสนา หมายถึง ความดี คือ จริยธรรม คุณธรรม ปญญาธรรม

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย
ตนไมประจํามหาวิทยาลัย คือ ตนสักทอง เปนไมที่สําคัญที่สุดของประเทศไทย เพราะเปน
ตนไมที่มีคา และมีร าคาสูงกว าไมชนิด อื่น ไมสักทองเปนไม ที่มีเนื้ อสวยงามทั้งลั กษณะของสีและ
ลวดลายไม เปนไมยืนตนที่มีอายุนานนับรอยป และเปนไมที่ขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทย

๕

โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สภาวิชาการ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
อธิการบดี

สภาคณาจารยและขาราชการ

คณะกรรมการอํานวยการ
รองอธิการบดี/ผูชวย

รองอธิการบดี
ฝายบริหารและจัดการศึกษา
ภายนอกมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ

รองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษาและ
โครงการพิเศษ

รองอธิการบดี
ฝายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา

รองอธิการบดี
ฝายศิลปวัฒนธรรม บริการ
วิชาการ และกิจการพิเศษ

๖

ประวัติความเปนมาบัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เริ่มตน
ในป ก ารศึ ก ษา ๒๕๔๑ โดยเป ด รั บ นั กศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก ตอมาในปการศึกษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ที่ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชสถานที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุน
แรก จากนั้นในปการศึกษา ๒๕๔๔ จัดตั้งศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถิ่นบนพื้นที่ ๖๐๐ ไร ของ
สถาบั น ที่ ตํ า บลแม ป ะ อํ า เภอแม ส อด จั ง หวั ด ตาก และเป ด รั บ นั ก ศึ ก ษา ภาคปกติ เ ป น รุ น แรก
ตอมาในปการศึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปะศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาและหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน เปนรุนแรกใน ปการศึกษา ๒๕๔๖ โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใหสถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัยใน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ วั น ที่ ๙ มิ ถุน ายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจ จานุ เ บกษา ในวั น ที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงมีผลบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เปนตนไป ทําใหสถาบันราชภัฏ ๔๑
แหงทั่วประเทศ มีสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล เปน
สวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ปพุทธศักราช ๒๕๔๘ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร
มหาบั ณฑิต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึกษา สาขาวิ ช าหลั กสู ต รและการสอน และหลั กสู ต รศิล ป
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ายุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา ณ ศู น ย อุ ด มศึ ก ษาแม ส อด เป น รุ น แรก
ป พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ เป ด การเรี ย นการสอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น ปพุทธศักราช ๒๕๕๑ เปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ
ตามโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการคลัง เปนรุนแรก โดยรับนักศึกษาที่เปนบุคลากรองคกรปกครองทองถิ่นจาก
จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป ดรับ นักศึกษาระดั บปริ ญญาเอก หลั กสูต รปรั ชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิช า
ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา (ปร.ด.ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา) เปนปแรก และ
เปดสอนตอเนื่องมาจนถึงปการศึกษา ๒๕๕๙ ปจจุบันมีนักศึกษาปริญญาเอกที่กําลังศึกษา รุนที่ ๘
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได เ ป ด การสอนนั ก ศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด. การบริหารการศึกษา) ปจจุบันมีนักศึกษาปริญญาเอกที่กําลัง
ศึกษารุนที่ ๒

๗

วิสัยทัศน (Vision)
เปนองคกรที่สงเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับอาเซียน

พันธกิจ (Mission)
๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่หลากหลาย
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับอาเซียน
๑.๒ ประสานงาน อํานวยการ กํากับและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
๑.๓ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองคกรที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.๔ การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
๑.๕ ใหบริการที่เปนเลิศแกอาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เปาประสงค (Goals)
๑. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
๒. มีระบบและกลไกการรับและการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณภาพ
๓. มีระบบและกลไกในการกํากับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คานิยมขององคกร : GRAD
G = Good Service : การปฏิบัติงานและการบริการที่เปนเลิศ
R = Responsibility : ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
A = Attitude : ทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานและการบริการ
D = Development : พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑. การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ
กลยุทธ
กลยุทธที่ ๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพและ
สอดคลองกับความตองการของถิ่น
กลยุทธที่ ๑.๒ พัฒนาระบบและกลไกการรับและการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ

๘
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒. การประสานงาน อํานวยการ กํากับ และควบคุมคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ
กลยุทธที่ ๒.๑ พัฒนาระบบและกลไกการกํากับคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ
กลยุทธที่ ๒.๒ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ การวิจัยและการเผยแพร
ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธที่ ๒.๓ พัฒนาระบบและกลไกการกํากับและควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ/
การศึกษาคนควาอิสระ
กลยุทธที่ ๒.๔ สนับสนุน สงเสริมคุณภาพ และความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ
ของนักศึกษา
กลยุทธที่ ๒.๕ พัฒนาแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรที่มีคุณภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
กลยุทธที่ ๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ ๓.๒ ประชาสัมพันธเชิงรุกในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔. การสรางเครือขายความรวมมือการแลกเปลี่ยนและเผยแพร
ผลงานทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
กลยุทธ
กลยุทธที่ ๔.๑ สงเสริมใหอาจารยหรือนักศึกษาเขารวมอบรมสัมมนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือตีพิมพเผยแพรผลงาน
วารสารวิชาการในระดับชาติฐาน TCI หรือฐานวารสารอาเซียน (ACI)
กลยุทธที่ ๔.๒ พัฒนารวมมือทางวิชาการกับเครือขายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ
และตางประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานและการใหบริการที่เปนเลิศ
กลยุทธ
กลยุทธที่ ๕.๑ พัฒนาระบบการใหบริการแกนักศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Grad
Student)
กลยุทธที่ ๕.๒ พัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานและ
การใหบริการที่ดี

๙

คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อธิการบดี
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

รองคณบดีฝายบริหาร
และแผน

รองคณบดีฝายวิชาการ

หัวหนาสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

หัวหนางานบริหาร
และวางแผน

งานนโยบาย
และวางแผน

งานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หนวยงาน

หัวหนางานวิชาการ

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
พัฒนาเว็บไซต

งานประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท

งานสงเสริม
มาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา

งานประสานการ
จัดบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาเอก

๑๐

ผูบริหาร บุคลากร และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สําหรับการบริหารงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย คณะกรรมการที่ทํา
หนาที่ในการกําหนดนโยบาย การกํากับ ควบคุมและบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให
ระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
๑. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีหนาที่กํากับดูแลและสงเสริมการสอนและการบริหาร
จัดการบัณฑิตศึกษา กํากับดูแลและใหความเห็นชอบและดําเนินการแตงตั้งอาจารยผูสอน อาจารยที่
ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา อาจารยควบคุมวิทยานิพนธ และผูสอบวิทยานิพนธ อนุมัติผลการศึกษา
แตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาตอมหาวิทยาลัย ตลอดจนใหความเห็นชอบแผน
งบประมาณระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
การปกครองทองถิ่น
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจริญวิชญ สมพงษธรรม
กรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายบริหารและวางแผน
กรรมการและเลขานุการ
หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการและ
ผูช วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐรดา วงษนายะ
ประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. อาจารย ดร.ประจักษ กึกกอง
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารย ดร.สําราญ มีแจง
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ

๑๑
๔. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา
ผูทรงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารย ดร.สมชัย วงษนายะ
ผูแทนหัวหนากลุมงาน
๖. นางสาวพิกุล
อินไผ
ผูแทนผูปฏิบัติงาน
๗. อาจารยธัญรดี
บุญปน
หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
๓. คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐรดา วงษนายะ
รองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ
รองศาสตราจารย ดร.สมชัย วงษนายะ
รองศาสตราจารย ดร.สุนทรี ดวงทิพย
อาจารย ดร.ประจักษ กึกกอง
อาจารยธัญรดี บุญปน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ปรึกษาคณบดี
ที่ปรึกษาคณบดี
ที่ปรึกษาคณบดี
รองคณบดีฝายบริหาร
และวางแผน
หัวหนาสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

๔. คณะกรรมการประจําฝาย บัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย
๑. บุ ค ลากรประจํ า ฝ า ยวิ ช าการ มี ห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ได แ ก งานวิ ช าการ งาน
ประสานงานกับสาขาวิชา งานพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา งานพัฒนาอาจารยและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา งานติดตามความกาวหนาและการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ ประกอบดวย
๑.๑ งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท มีหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานการกํากับและควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาโท ไดแก งานวิชาการและงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานประสานงานกับสาขาวิชา งานการจัดตารางเรียน และ
ปฏิทินการศึกษา งานคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา งานสอบโครงรางวิทยานิพนธ งานสอบ
ประมวลความรูและสอบปลายภาค งานติดตามความกาวหนาวิทยานิพนธ งานตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการ งานตรวจรูปแบบและการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ ประกอบดวย
๑. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ณัฐรดา วงษนายะ
หัวหนาฝาย
๒. อาจารย ดร.ประจักษ กึกกอง
ประจําฝาย
๓. อาจารยวรรณพรรณ รักษชน
ประจําฝาย
๔. อาจารยธัญรดี บุญปน
ประจําฝาย
๕. อาจารยศิริพร โสมคําภา
ประจําฝาย
๖. นางสาวประยูร แชมชอย
ประจําฝาย
๗. นางสาวกิตติยา ลาเตะ
ประจําฝาย
๘. นางสาวเฉลิมรัตน จันทรกระจาง
ประจําฝาย
๙. นายจักกริช มีสี
ประจําฝาย

๑๒
๑๐. นายวัฒณา จันทรสังสา

ประจําฝาย

๑.๒ งานประสานการจั ด บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาเอก มี ห น า ที่
ปฏิบัติงานดานการกํากับและควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาเอก ไดแก งานวิชาการและงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานประสานงานกับสาขาวิชา งานการจัดตารางเรียน
และปฏิทินการศึกษา งานคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา งานสอบโครงรางวิทยานิพนธ สอบ
วัดคุณสมบัติ สอบประมวลความรูและสอบปลายภาค งานตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
งานตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ งานพัฒนาอาจารยและนั กศึกษาระดับ ปริญญาเอก งานกํากับและ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาประกอบดวย
๑. รองศาสตราจารย ดร.สมชัย วงษนายะ
หัวหนาฝาย
๒. รองศาสตราจารย ดร.สุนทรี ดวงทิพย
ประจําฝาย
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐรดา วงษนายะ
ประจําฝาย
๔. นางสาวพิกุล อินไผ
ประจําฝาย
๕. นายทวิทัต ริ้วมงคล
ประจําฝาย
๖. นางสาวสุดารัตน สิงหลอ
ประจําฝาย
๗. นางสาวอาทิตยา เชียงมูล
ประจําฝาย
๘. นายจักกริช มีสี
ประจําฝาย
๑.๓ งานสงเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา มีหนาที่ สงเสริมมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาแกอาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก งานฝกอบรมและการจัดสัมมนาทาง
วิ ช าการ งานส ง เสริ ม เผยแพร บ ทความวิ จั ย และบทความวิ ช าการในประเทศและต า งประเทศ
ประกอบดวย
๑. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ณัฐรดา วงษนายะ
หัวหนาฝาย
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิศากร ประคองชาติ ประจําฝาย
๓. รองศาสตราจารย ดร.สุนี บุญพิทักษ
ประจําฝาย
๔. อาจารย ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ
ประจําฝาย
๕. อาจารย ดร.วิทยา คามุณี
ประจําฝาย
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล ประจําฝาย
๗. อาจารย ดร.ประจักษ กึกกอง
ประจําฝาย
๘. อาจารยประทับใจ ทัศนแจมสุข
ประจําฝาย
๙. อาจารยชุติมา สังวรินทะ
ประจําฝาย
๑๐. อาจารยวรรณพรรณ รักษชน
ประจําฝาย
๑๑. อาจารยศิริพร โสมคําภา
ประจําฝาย
๑๒. อาจารยพิมพผกา วงษกองแกว
ประจําฝาย
๑๓. อาจารยอนุธิดา จันที
ประจําฝาย
๑๔. นางสาวกิตติยา ลาเตะ
ประจําฝาย
๑๕. นางสาวอาทิตยา เชียงมูล
ประจําฝาย

๑๓
๒. บุคลากรประจําฝายบริหารและวางแผน มีหนาที่ปฏิบัติงาน ไดแก งานนโยบายและ
แผนงานบริ ห ารงานทั่ว ไป งานธุ ร การและสารบรรณ งานการเงิน งานพัส ดุ งานพัฒ นาบุ คลากร
งานพัฒ นาสํ า นั ก งาน งานบริ ห ารความเสี่ ย ง งานตรวจสอบภายใน งานพั ฒ นาระบบขอ มูล และ
สารสนเทศ งานใหบริการหองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย
๒.๑ งานนโยบายและแผน/งานบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ปฏิบัติงาน ไดแก งาน
นโยบายและแผนงานบริหารงานทั่วไป งานธุรการและสารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุ งานพัฒนา
บุคลากร งานพัฒนาสํานักงาน และงานใหบริการหองสมุดบัณฑิตวิทยาลัยประกอบดวย
๑. อาจารย ดร.ประจักษ กึกกอง
หัวหนาฝาย
๒. อาจารยธัญรดี บุญปน
ประจําฝาย
๓. อาจารยวรรณพรรณ รักษชน
ประจําฝาย
๔. อาจารยอนันธิตรา ดอนบรรเทา
ประจําฝาย
๕. นางสาวประยูร แชมชอย
ประจําฝาย
๖. นางสาวพิกุล อินไผ
ประจําฝาย
๗. นายทวิทัต ริ้วมงคล
ประจําฝาย
๘. นางสาวกิตติยา ลาเตะ
ประจําฝาย
๙. นางสาวเฉลิมรัตน จันทรกระจาง
ประจําฝาย
๑๐. นางสาวสุดารัตน สิงหลอ
ประจําฝาย
๑๑. นายวัฒณา จันทรสังสา
ประจําฝาย
๑๒. นางสาวอาทิตยา เชียงมูล
ประจําฝาย
๒.๒ งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหนวยงาน มีหนาที่ปฏิบัติงาน ไดแก
งานบริหารความเสี่ยง งานตรวจสอบภายใน งานการจัดการความรู และงานประกันคุณภาพระดับ
หนวยงาน ประกอบดวย
๑. อาจารยวรรณพรรณ รักษชน
หัวหนาฝาย
๒. อาจารย ดร.ประจักษ กึกกอง
ประจําฝาย
๓. อาจารยธัญรดี บุญปน
ประจําฝาย
๔. อาจารยพิมพผกา วงษกองแกว
ประจําฝาย
๕. อาจารยอนันธิตรา ดอนบรรเทา
ประจําฝาย
๖. อาจารยคุนัญญา เบญจวรรณ
ประจําฝาย
๗. อาจารยเอกวินิต พรหมรักษา
ประจําฝาย
๘. อาจารยสาวิตรี พรหมรักษา
ประจําฝาย
๙. นางสาวประยูร แชมชอย
ประจําฝาย
๑๐. นางสาวพิกุล อินไผ
ประจําฝาย
๑๑. นางสาวสุดารัตน สิงหลอ
ประจําฝาย
๑๒. นายจักกริช มีสี
ประจําฝาย
๑๓. นางสาวกิตติยา ลาเตะ
ประจําฝาย
๑๔. นางสาวเฉลิมรัตน จันทรกระจาง
ประจําฝาย

๑๔
๑๕. นางสาวอาทิตยา เชียงมูล

ประจําฝาย

๒.๓ งานพัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต มีหนาที่ปฏิบัติงาน ไดแก
งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) งานวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส (E-Thesis) งาน
พัฒนาเว็บไซต งานบริการขอมูลสวนบุคคลสําหรับนักศึกษา (E-Grad Student) ประกอบดวย
๑. อาจารยธัญรดี บุญปน
หัวหนาฝาย
๒. อาจารยสาวิตรี พรหมรักษา
ประจําฝาย
๓. นางสาวอาทิตยา เชียงมูล
ประจําฝาย
๔. นายวัฒณา จันทรสังสา
ประจําฝาย
๕. นางสาวกิตติยา ลาเตะ
ประจําฝาย
๖. นายจักกริช มีสี
ประจําฝาย
๗. นายทวิทัต ริ้วมงคล
ประจําฝาย

๑๕

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Master of Education Program in Educational Administration
ชื่อยอ : ค.ม. (การบริหารการศึกษา): M.Ed. (Educational Administration)
๑. ปรัชญาหลักสูตร
หลักสูตรมุงผลิตมหาบัณฑิตมีความรอบรู และทักษะทางการบริหาร ทํางานโดยใชหลัก
ทฤษฎี มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนผูนําทางการศึกษาในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง
๒. ความสําคัญของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่สนองความตองการของทองถิ่นในการผลิตผูบริหารที่มีความรูทางการบริหาร
มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน และสามารถนํากระบวนการวิจัยไปใชพัฒนางาน
๓. วัตถุประสงคหลักสูตร
๑. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรอบรู เปนนักบริหารมืออาชีพที่มีทักษะเจตคติที่ดีและมี
คุณธรรมจริยธรรมตอการบริหารการศึกษา
๒. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนําหลักทฤษฏีไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษาให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง
๓. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใชหลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษาในการ
พัฒนาการศึกษาและงานดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
๔. ระบบการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาคภาคการศึกษาละ๑๕สัปดาหโดยการเรียนตาม
ระบบการศึกษานี้เปนการเรียนแบบสะสมหนวยกิตโดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน๒ภาคการศึกษา
ปกติ ที่มีร ะยะเวลาศึกษาไมน อยกว าภาคละ๑๕สั ป ดาหกรณีที่มีการเป ด การศึกษาภาคฤดู ร อนให
กํ า หนดระยะเวลาไม น อ ยกว า ๘สั ป ดาห แ ละจํ า นวนหน ว ยกิ ต โดยมี สั ด ส ว นเที ย บเคี ย งกั น ได กั บ
การศึกษาภาคปกติ
๕. หลักสูตร
๕.๑. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา๓๖หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตรของครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษานั้นได
ดําเนินการจัดหลักสูตรเปน ๑ แผน คือ แผน ก แบบ ก๒ หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร แผนการเรียน
ไมนอยกวา๓๖ หนวยกิต

๑๖
๕.๒ โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรแบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
๑. หมวดวิชาสัมพันธ แผน ก แบบ ก๒ ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ ๖ หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(อ-ป-ท)
๑๐๖๕๑๐๑ วิทยาการวิจัย
๓(๓-๐-๖)
Research Methodology
๑๐๖๕๑๐๒ การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา ๓(๓-๐-๖)
Research for Educational Administration
Development
๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน
๒.๑. วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก๒ ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ ๑๕ หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (อ-ป-ท)
๑๐๖๕๒๐๑ หลักทฤษฎีและปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา๓(๓-๐-๖)
Principles, Theories, and Practices of
Educational Administration
๑๐๖๕๒๐๒ ผูนําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕)
Instructional Leadership and Curriculum
Development
๑๐๖๕๒๐๓

นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น ๓(๓-๐-๖)

Educational Policy and Planning for Locality
Development
๑๐๖๕๒๐๔ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Administration of Educational Resources
๑๐๖๖๒๐๕ ความเปนนักบริหารมืออาชีพ
๓(๓-๐-๖)
Professional Principal Ship
๒.๒ วิชาเลือก แผน ก แบบ ก๒ เรียนไมนอยกวา ๓ หนวยกิต
การเปดสอนวิชาเลือกนั้นควรจัดใหสอดคลองและตอบสนองแกลักษณะ
ของบัณฑิตที่ตองการผลิตหรือพัฒนาใหมากที่สุดทั้งนี้ใหเปนไปตามความพรอมของมหาวิทยาลัยและ
ความตองการของผูเรียนโดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(อ-ป-ท)
๑๐๖๕๑๐๓ สถิติเพื่อการวิจัย
๓(๓-๐-๖)
Research Statistics
๑๐๖๕๑๐๔ การวิจัยเชิงคุณภาพ
๓(๓-๐-๖)
Qualitative Research

๑๗
รหัสวิชา
๑๐๖๕๑๐๕
๑๐๖๕๒๐๖
๑๐๖๕๒๐๗
๑๐๖๕๒๐๘
๑๐๖๕๒๐๙
๑๐๖๕๒๑๐
๑๐๖๕๒๑๑
๑๐๖๕๒๑๒
๑๐๖๕๒๑๓
๑๐๖๕๒๑๔
๑๐๖๕๒๑๕
๑๐๖๕๒๑๖
๑๐๖๕๒๑๗
๑๐๖๕๒๑๘
๑๐๖๕๒๑๙
๑๐๖๕๒๒๐

ชื่อรายวิชา
น(อ-ป-ท)
สถิติวิจัยขั้นสูง
๓(๓-๐-๖)
Advanced Statistics
ภาวะผูนําทางการบริหาร
๓(๓-๐-๖)
Leadership
การวิเคราะหระบบงานและพัฒนาองคการ ๓(๓-๐-๖)
Systems Analysis and Organizational
Development
การประกันคุณภาพการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Educational Quality Assurance
การบริหารทรัพยากรมนุษย
๓(๓-๐-๖)
Human Resource Management
การบริหารการเงินและพัสดุ
๓(๓-๐-๖)
Administration of School Finance
and Materials
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓(๓-๐-๖)
Basic Education Administration
การบริหารการอุดมศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Higher Education Administration
การบริหารการศึกษานอกระบบ
๓(๓-๐-๖)
Non-Formal Education Administration
หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Principles of Management in Business
Education
การนิเทศการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Educational Supervision
การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ ๓(๓-๐-๖)
School Administration for Excellence
สถาบันการศึกษากับชุมชน
๓(๓-๐-๖)
School and Community
การบริหารและการประเมินโครงการ
๓(๓-๐-๖)
Project Evaluation
กฎหมายการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Educational Laws
เศรษฐศาสตรการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Economics of Education

๑๘
๑๐๖๕๒๒๑
๑๐๖๕๒๒๒
รหัสวิชา
๑๐๖๕๒๒๓
๑๐๖๕๒๒๔
๑๐๖๕๒๒๕
๑๐๖๕๒๒๖

การบริหารความขัดแยง
๓(๓-๐-๖)
Conflict Management
การฝกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา ๓(๑๕๐)
Practice in Educational Administrators
ชื่อรายวิชา
น(อ-ป-ท)
สัมมนาการบริหารการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Seminar in Educational Administrators
การศึกษาเอกเทศ
๓(๑๕๐)
Independent Studies
ทองถิ่นศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Locality Studies
ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๓(๓-๐-๖)

National Development Theory According
to His Majesty's Initiatives
๑๐๖๕๒๒๗ การพัฒนาทีมงาน
๓(๓-๐-๖)
Team Development
๑๐๖๕๒๒๘ บริบทและแนวโนมทางการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Contexts and trend in Education
๒.๓ วิทยานิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(อ-ป-ท)
๑๐๖๖๓๐๑ วิทยานิพนธ แผน ก๒
๑๒(๐-๒๔-๑๒)
Thesis
๑๐๖๖๓๐๒ การศึกษาคนควาอิสระ แผน ข ๖(๐-๑๒-๖)
Independent Study
๓. รายวิชาเสริม
๓.๑ นั ก ศึ ก ษาจะต อ งมี ค วามรู ค วามสามารถด า นภาษาอั ง กฤษและการใช
คอมพิวเตอร ตามเกณฑของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบั ณฑิต ศึกษามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
กําแพงเพชรกําหนดโดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาผูที่มีคะแนนต่ํากวาเกณฑจะตอง
เรียนรายวิชาตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(อ-ป-ท)
๑๐๖๖๔๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
๒(๑-๒-๓)
English Graduate Students
๑๐๖๖๕๐๑ คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
๒(๑-๒-๓)
Computer for Graduate Students

๑๙
๓.๒ นักศึกษาที่ไมเคยเรียนวิชาการศึกษามากอนจะตองสอบผานความรูพื้นฐานทาง
การศึกษาใหไดตามเกณฑที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนดกรณีสอบไมผานเกณฑจะตองเรียน
รายวิชาตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(อ-ป-ท)
๑๐๖๕๒๒๙ หลักการศึกษาและการเรียนรู
๓(๓-๐-๖)
Principles of Education and Instruction
๑๐๖๕๒๓๐ นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Educational Innovation and Evaluation

๒๐

ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท
๑. การลงทะเบียน แบบเหมาจายตลอดหลักสูตร ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๑ วิธีการลงทะเบียนโดยนักศึกษาชําระคาลงทะเบียนจํานวน ๕ ภาคเรียน
(ภาคเรียนที่ ๑ - ๕) ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาทภาคเรียนที่ ๖ (ไมตองชําระคาลงทะเบียน)
กรณีที่นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๖ นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมรักษา
สภาพภาคเรียนละ ๑,๒๐๐ บาท
๑.๒. การลงทะเบียนสอบประมวลความรู ครั้งละ ๘๐๐ บาท
๑.๓. ลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ
๒. ขั้นตอนการลงทะเบียน
๒.๑. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๒.๒. ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๙ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๒.๓. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๒.๔. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
๒.๔.๑ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ ๑,๒ หรือการศึกษาคนควาอิสระ ๑
๒.๔.๒ ลงทะเบียนสอบประมวลความรู
๒.๕. ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๐
๒.๕.๑ ลงทะเบียน วิทยานิพนธ ๓,๔ หรือการศึกษาคนควาอิสระ ๒
๒.๕.๒ ลงทะเบียนสอบโครงราง
๒.๖. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
๒.๖.๑ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ ๕,๖ หรือการศึกษาคนควาอิสระ ๓
๒.๖.๒ ลงทะเบียนสอบปองกัน

๒๑

ขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
การจัดทําวิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระ เปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษาใน
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติของนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ
ในการลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ นั้น นักศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และไดรับการ
อนุมัติผลการศึกษาแตละรายวิชา ครบถวนแลว หลักสูตร แผน ก (วิทยานิพนธ) จํานวน ๒๔
หนวยกิต หลักสูตร แผน ข (การศึกษาคนควาอิสระ) จํานวน ๓๐ หนวยกิต
๒. นักศึกษามีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธหลักสูตร
ระดับปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําการศึกษาคนควาอิสระ
หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๘
ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
สําหรับขั้นตอนในการจัดทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ แบงเปน ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ลงทะเบียนครั้งที่ ๑
การจัดทําวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ
วิทยานิพนธ
๔ หนวยกิต
การศึกษาคนควาอิสระ
๒ หนวยกิต

๑.๑ การเสนอหัวขอโครงรางและชื่ออาจารยที่ปรึกษา
แบบ ปท.๑ (ก)/ปท.๑ (ข)
๑.๒ การยื่นเรื่องขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การศึกษา
คนควาอิสระ แบบ ปท.๒ (ก)/ปท.๒ (ข)
๑.๓ การสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ
และรายงานผลการสอบ แบบ ปท.๓ (ก)/ปท.๓ (ข)

ลงทะเบียนครั้งที่ ๒
การสรางเครื่องมือ/การเก็บขอมูล/การวิเคราะห
และจัดทํารายงาน
วิทยานิพนธ
๔ หนวยกิต
การศึกษาคนควาอิสระ
๒ หนวยกิต

ลงทะเบียนครั้งที่ ๓
การสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ
และการตีพิมพเผยแพรผลงาน
วิทยานิพนธ
๔ หนวยกิต
การศึกษาคนควาอิสระ
๒ หนวยกิต

๒.๑ การสรางและหาคุณภาพเครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
แบบ ปท.๔.๑ (ก) และ ปท.๔.๑ (ข)
๒.๒ การเก็บรวบรวมขอมูล
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)

๒๒

ภาคผนวก

๒๓

ภาคผนวก ก

๒๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู
………………………………………………
เพื่อใหการดําเนินการสอบเกี่ยวกับการสอบประมวลความรูในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยถู ก ต อ ง และบั ง เกิ ด ผลดี ต อ การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษาอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ และ
มติ คณะกรรมการบั ณฑิต ศึกษาในคราวประชุ มครั้ งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อ วั น ที่ มกราคม ๒๕๔๗ จึ ง ให ย กเลิ ก
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํา แพงเพชร เรื่ องแนวปฏิ บั ติ ใ นการสอบประมวลความรู ฉบั บ ลงวั น ที่ ๘
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และใหใชแนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. การสอบประมวลความรู หมายถึง การสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถของ
นักศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
แผน ก(๒) ตองสอบผาน โดยมีหลักเกณฑและแนวปฏิบัติดังนี้
๑.๑ การสอบประมวลความรูเปนการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา โดยทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๑.๒ ใหคณะกรรมการสอบประมวลความรูเปนผูดําเนินการจัดสอบประมวลความรู
ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
คณะกรรมการสอบประมวลความรูป ระกอบดวยกรรมการไมนอยกวา ๔ คน โดยเปน
ผูทรงคุณวุ ฒิ ภ ายนอกอย างน อย ๒ คน คณะอนุ กรรมการบั ณฑิต ประจํ าสาขาวิ ช าเป น ผู นํ าเสนอรายชื่ อ
กรรมการสอบประมวลความรู ใ ห ค ณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาพิ จ ารณาความเหมาะสม แล ว นํ า เสนอให
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
๑.๓ นักศึกษาที่มีสิทธิขอสอบประมวลความรูได ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียน
ครบถวนตามหลักสูตรแลว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐
๑.๔ การประเมินผลสอบประมวลความรูใหใชสัญลักษณ PD หมายถึง สอบผานดีเยี่ยม
P หมายถึง สอบผาน หรือ F หมายถึง สอบไมผาน
๑.๕ นักศึกษาตามขอ ๑.๓ สอบประมวลความรูครั้งแรกไมผาน สามารถขอสอบไดอีก
๒ ครั้ง นักศึกษาที่สอบประมวลความรูครั้งที่ ๓ แลวไมผานจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
๒. การสอบประมวลความรูสําหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต นักศึกษาที่เรียน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาตองสอบหมวดวิชาตอไปนี้
๑. หมวดวิชาสัมพันธ
๒.๑.๑ สาขาการบริหารการศึกษา เนื้อหาสาระที่ตองสอบมี ๒ สวน ไดแก
๒.๑.๑.๑ วิชาพื้นฐาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับดานบริบทและแนวโนมทางการ
ศึกษา
๒.๑.๑.๒ วิชาวิทยาการวิจัย
/ ๒.๑.๒สาขาหลักสูตรและการสอน……………..

๒๕
-๒๒.๑.๒ สาขาหลักสูตรและการสอน เนื้อหาสาระที่ตองสอบมี ๒สวนไดแก
๒.๑.๒.๑ วิชาพื้นฐาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานดานปรัชญาการศึกษา
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
๒.๑.๒.๒ วิชาสถิติและการวิจัย มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาสถิติเพื่อการวิจัย และ
การวิจัยทางการศึกษา
๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะดาน
๒.๒.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักทฤษฎีและการ
ปฏิ บั ติ การบริ ห ารการศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึก ษาทองถิ่น ความเป น นั กบริ ห ารมืออาชี พ
ผูนําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
๒.๒.๒ สาขาหลักสูตรและการสอน มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
และการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู และการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
๓. เกณฑการตัดสินผลการสอบประมวลความรู
๓.๑ นักศึกษาที่สอบไดคะแนนแตละหมวดวิชา รอยละ ๖๐ ขึ้นไป ถือวาสอบ
ประมวลความรูผาน
๓.๒ นักศึกษาไดคะแนนแตละหมวดวิชา รอยละ ๕๐-๕๙ ตองสอบปากเปลาผานถึง
ถือวาสอบประมวลความรูผาน
๓.๓ นักศึกษาที่สอบไดคะแนนแตละหมวดวิชา ต่ํากวา รอยละ ๕๐ ตองสอบหมวด
วิชานั้นใหม
๔. การใหระดับประเมินผลสอบประมวลความรูใหใชเกณฑดังนี้
๔.๑ ในกรณีที่นักศึกษาสอบประมวลความรูไดคะแนนรอยละ ๗๐ ขึ้นไป ทั้งสอง
หมวดวิชา ถือวาสอบผานดีเยี่ยม ไดระดับการประเมิน PD
๔.๒ ในกรณีที่นักศึกษาสอบขอเขียนการสอบประมวลความรูผาน และสอบปากเปลาผาน
ถือวาสอบประมวลความรูผาน ไดระดับการประเมิน P
๔.๓ ในกรณีนักศึกษาสอบขอเขียนการสอบประมวลความรูทั้งสองหมวดวิชาหรือ
หมวดวิชาใดหมวดวิชาหนึ่งไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๕๐ ถือวาการสอบประมวลความรูไมผานไดระดับ
การประเมิน F
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗

(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ภาคผนวก ข

๒๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ
หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘
.............................................
เพื่อใหการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีคุณภาพและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ขอ ๑๒ , ๑๓ , ๒๗ และ ๒๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และโดยมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึง
ยกเลิกประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ ฉบับลงวันที่
๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และออกประกาศแนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๘
ไวดังนี้
๑. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทําวิทยานิพนธในครั้งแรกได
๒ – ๔ หนวยกิต โดยนักศึกษาที่จะลงทะเบียนทําวิทยานิพนธไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ ลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และไดรับการอนุมัติ
ผลการศึกษาแตละรายวิชาครบถวนแลว
๑.๒ ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ของแตละ
หลักสูตร โดยไดรับผลการศึกษาเกรดเปน S (ผาน)
๑.๓ มีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดเฉพาะของหลักสูตรแตละสาขา
๒. การสอบโครงรางวิทยานิพนธ
๒.๑ เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนวิทยานิพนธ ๔ หนวยกิตแลว ใหดําเนินการจัดทํา
โครงรางวิทยานิพนธ และเขาสอบโครงรางวิทยานิพนธตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
๒.๒ ถานักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธในครั้งแรกไมผาน ใหเขาสอบโครงราง
วิทยานิพนธอีกครั้งภายใน ๖๐ วัน หลังการสอบครั้งแรก
๒.๓ ถานักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธในครั้งที่ ๒ ไมผานหรือไมไดสอบโครงราง
วิทยานิพนธ ตามขอ ๒.๒ นักศึกษาจะไดระดับผลการเรียน U สําหรับหนวยกิตวิทยานิพนธที่ไดลงทะเบียนไปแลว
๒.๔ เมื่อนักศึกษาที่ไดระดับผลการเรียน U สําหรับวิชาวิทยานิพนธที่ไดลงทะเบียน
นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธใหม พรอมทั้งพิจารณาปรับปรุง และ / หรือเปลี่ยนแปลงโครงราง
วิทยานิพนธนั้นๆ เมื่อนักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธผานแลวใหลงทะเบียนวิทยานิพนธในจํานวนหนวยกิต
ที่ยังเหลือ

๒๘
๓. ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขา เสนอแตงตั้งผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูสอบ
วิทยานิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ให
ความเห็นชอบ
๔. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหมีคุณสมบัติเปนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และหลักเกณฑและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากมีการประกาศใชเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมจะตองใชเกณฑมาตรฐานฉบับที่ประกาศใชลาสุด
๕. ขั้นตอนในการนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธมีดังนี้
ขั้นที่ ๑ การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
ประจําหมูเรียน
ขัน้ ที่ ๒ การเสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขา ตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานของ
อาจารยที่ปรึกษาเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ตอไป
ขั้นที่ ๓ นักศึกษาจัดทําโครงรางวิทยานิพนธโดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
ขั้นที่ ๔ การสอบโครงรางวิทยานิพนธ นักศึกษาจัดสงหลักฐานประกอบการสอบโครงราง
วิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบหลักฐาน ดังนี้
๔.๑ รูปเลมโครงรางวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ จํานวนเทากับ
คณะกรรมการสอบ
๔.๒ ไฟลขอมูลโครงรางวิทยานิพนธ
๔.๓ ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (plagiarism)
ทีผ่ านการรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ขั้นที่ ๕ คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธดําเนินการจัดสอบโครงรางวิทยานิพนธ
และจัดสงผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย
ขั้นที่ ๖ บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธที่สอบผานตอมหาวิทยาลัย เพื่อ
อนุมัตใิ หจัดทําวิทยานิพนธ
๗. คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาเปนประธาน
(๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน
ไมเกิน ๑ คน เปนกรรมการ
(๓) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนกรรมการ
(๔) อาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารย ในสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และมีประสบการณวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา จํานวนไมเกิน ๓ คน เปนกรรมการ
(๕ ) อาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกและมีความรูประสบการณเกี่ยวกับการวิจัย จํานวนไมเกิน
๓ คน เปนกรรมการ

๒๙
ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธและในการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ ตองมีกรรมการเขาสอบไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของกรรมการตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่
ประธานกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ไดใหประธานกรรมการมอบใหกรรมการ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เปนประธานกรรมการสอบแทน
๘. องคประกอบของโครงรางวิทยานิพนธ จะตองมีหัวขอตามคูมือการทําวิทยานิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. ๒๕๕๘
๙. หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ มีหนาที่ดังนี้
(๑) มีแผนการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธกับนักศึกษา และมีการปฏิบัติตามแผน
(๒) มีการใหคําปรึกษาโดยใหความสําคัญและใชเทคนิคการใหคําปรึกษาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของนักศึกษาอยางเปนกัลยาณมิตร
(๓) มีการสงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาตนเองอยูเสมอทั้งดานความรูความสามารถ มีเปาหมาย
และมีแผนการทําวิทยานิพนธ มีแรงบันดาลใจ มีความมุงมั่น อดทน ในการทําวิทยานิพนธใหสําเร็จอยางมีคุณภาพ
(๔) มีการตรวจสอบคุณภาพของโครงรางวิทยานิพนธและการทําวิทยานิพนธทุกขั้นตอน
(๕) มีการติดตามและประเมินความกาวหนาการทําวิทยานิพนธอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องรวมทั้งปรับปรุงการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธอยูเสมอ
๑๐. การสอบวิทยานิพนธ
๑๐.๑ นักศึกษาที่พรอมสอบปากเปลาใหยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ ตามแบบที่
กําหนด โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย
๑๐.๒ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย
๑๐.๒.๑ กรณีที่นักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาหลักและอาจารยที่ปรึกษารวม
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย
๑) ประธานกรรมการสอบที่เปนอาจารยประจํา
ประธานกรรมการ
๒) ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๓) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
กรรมการ
๑๐.๒.๒ ในกรณีที่นักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาหลักเพียงคนเดียว คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย
๑) ประธานกรรมการสอบที่เปนอาจารยประจํา
ประธานกรรมการ
๒) ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๓) อาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกมีความรู
และประสบการณเกี่ยวกับการวิจัย
กรรมการ
๔) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
กรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตองมีคุณสมบัติตามกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากมีการประกาศใชเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมจะตองใชเกณฑมาตรฐานฉบับที่ประกาศใชลาสุด

๓๐
๑๐.๓ การแตงตั้งประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธดําเนินการโดยคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาเสนอชื่อประเภทละ ๒ คน ตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
พิจารณาเลือก ทั้งนี้ อาจเลือกบุคคลอื่นที่เหมาะสมตามกรณี ประเภทละ ๑ คน เสนอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
๑๐.๔ คณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธ มีห น าที่ทดสอบความรู ความเขาใจในการทํ า
วิทยานิพนธดวยการซักถามและลงมติตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผานวิทยานิพนธตองไดรับมติ
จากกรรมการอยางนอย ๓ ใน ๔ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สรุปผลการสอบและรายละเอียดการ
ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย
๑๐.๕ ใหนักศึกษาแกไขวิทยานิพนธตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตอ
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่สอบ เพื่อสงตรวจรูปแบบวิทยานิพนธกอนจัดทําวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณ
๑๑. การสําเร็จการศึกษา
๑๑.๑ นักศึกษาจัดสงหลักฐานประกอบการขอสําเร็จการศึกษา ตอบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
๑๑.๑.๑ วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน ๕ ฉบับ
๑๑.๑.๒ แผนขอมูลวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน ๑ แผน
๑๑.๑.๓ บทความวิจัย จํานวน ๑ ชุด
๑๑.๑.๔ ใบรายงานผลการตรวจสอบการคั ด ลอกผลงานทางวิ ช าการ
(plagiarism) ที่ผานการรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ
๑๑.๑.๕ ใบตอบรับ หรือวารสารวิชาการฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพผลงานใน
วารสารวิชาการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑) วารสารวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedings) ที่ผานการกลั่นกรองจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Peer review)
๒) วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและแจงให ก.พ.อ./กกอ. รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ออก
ประกาศ
๓) วารสารวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุม ๑ หรือ กลุม ๒
๔) ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
๑๑.๒ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบหลักฐานการสําเร็จการศึกษาและขอเสนออนุมัติการ
สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอคณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
๑๒. การทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ใหเปนไปตามคูมือการทําวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ภาคผนวก ค

๓๒

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

๓๓
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 ดาเนินการจัดการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยฯ จัดทาประกาศกาหนดการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๒) นักศึกษาส่งโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดาเนินการจัดส่ง
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้กับคณะกรรมการสอบ
(๓) คณะกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระดาเนินการสอบและจัดส่งผลการสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติของคณะกรรมการสอบ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย จานวน ๒ เล่ม ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่สอบผ่าน
กรณีทีน่ 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
๔. ลงทะเบียนครั้งที่ ๒ จานวน ๒ หน่วยกิต ให้นักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้

๓๔
(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
ทั้งนี้คณะกรรมการสอบปากเปล่า การศึกษาค้นคว้าอิสระประกอบด้วย
(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
ให้บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการจัดสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้
(๑) นักศึกษาที่พร้อมสอบปากเปล่าให้ยื่นคาร้องขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ พร้อมกับรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิต
วิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศกาหนดสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๓) คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระทาการทดสอบด้วยการซักถามและลงมติ
ตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผ่านต้องได้รับมติจากคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ ใน ๔ โดยมีประธาน
คณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นผู้บันทึกผลการสอบและดาเนินการให้มีการตัดสินใจเพื่อเสนอเป็นข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงแก้ไขที่สอดคล้องและเป็นไปได้
(๔) ประธานคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ส่งผลการสอบตามแบบที่กาหนด
เสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และส่งผลการประเมินไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

๓๕
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
ให้นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการขอสาเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย 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) วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 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

ภาคผนวก ง

๓๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
……………………………………………
เพื่อใหผลงาน วิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มีคุณภาพ เปนที่เชื่อถือตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงกําหนดแนวปฏิบัติและเกณฑการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ดังนี้
๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘” การคัดลอกผลงานทางวิชาการ หมายถึงการลอกเลียนหรือนํา
ขอความ งานเขียน สํานวนภาษาโดยการคัดลอกคําตอคํา การถอดความ หรือการสรุปเนื้อหาผลงานของผูอื่นมาทั้งหมด
หรือบางสวนมาเปนผลงานของตนเองโดยไมมีการอางอิงเจาของผลงาน
๒. แนวปฏิบัติในการกํากับและตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดทําวิทยานิพนธและการศึกษา
คนควาอิสระ มีดังตอไปนี้
๒.๑ นักศึกษาที่จะยื่นเรื่องขอสอบโครงรางวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ และสงวิทยานิพนธและ
การศึกษาคนควาอิสระฉบับสมบูรณ ใหดําเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงานงานโดยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์โดยสง
แบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานตามแบบฟอรมของบัณฑิตวิทยาลัย พรอมแนบหลักฐานรายงานผลการ
ตรวจสอบที่แสดงคารอยละของความซ้ําซอน (Plagiarism Checking Report) และผานการรับรองจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพ นธแ ละการศึ ก ษาค นควา อิ ส ระก อ นยื่ น ขอสอบโครงร า งวิ ทยานิ พ นธ แ ละการศึ ก ษาค นคว า อิ สระ และส ง
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระฉบับสมบูรณ
๒.๒ อาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่กํากับและควบคุมการทําวิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระ ของ
นักศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามประกาศนี้
๒.๓ บัณฑิตวิทยาลัยทําหนาที่กํากับและตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการทําวิทยานิพนธและ
การศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหเปนไปตามประกาศนี้
๓. เกณฑการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ระดับ
บัณฑิตศึกษามีดังตอไปนี้
๓.๑ ความซ้าํ ซอนและความคลายคลึงของโครงรางวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระไมเกินรอยละ ๓๐
๓.๒ ความซ้าํ ซอนและความคลายคลึงของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระฉบับสมบูรณ บทที่ ๑ - ๕
ไมเกินรอยละ ๓๐

๓๘
-๒-

๔. กรณีที่มีปญหาอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับแนวการปฏิบัตินี้ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เปนผูตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

