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คู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบขั้นตอนและหลักเกณฑ์การทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตั้งแต่การ
เสนอหัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษาและการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
1.2 เพื่อแนวทางการให้คาแนะนาปรึกษาของอาจารย์ประจาสาขา และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติหัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษาและการขอสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
1.3 เป็นข้อมูลสาหรับคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้ทราบ
ถึงเกณฑ์ในการประเมิน คุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระว่าสมควรอนุมัติ หรือปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร
1.4 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับของ
ศาสตร์และความก้าวหน้าในสาขาวิชา
1.5 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การทางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ
1.6 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ ระดับปริญญาโท สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการที่นามาจัดทาคู่มือ

2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบั ติงานนี้ ครอบคลุ มขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขอสอบโครงร่า งวิทยานิ พนธ์ แ ละ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย 1) การลงทะเบียนครั้งที่ 1 การจัดวิทยานิพ นธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2) การเสนอหัวข้อโครงร่าง/อาจารย์ที่ปรึกษา 3) การยื่นเรื่องขอสอบโครงร่างวิ ทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ และ 4) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

3. คาจากัดความ
โครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หมายถึง แผนการวิจัยทีจ่ ัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแสดง
ถึงรายละเอียดของวิธีดาเนินการวิจัยในแต่ละขั้นตอนการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อเป็นแนว
ทางการให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับและความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติด้าน
คุณวุฒิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาและหัวข้อการทาวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ ทาหน้ าที่ในการควบคุม กากับ ตลอดจนให้ ข้อ เสนอแนะในการทาวิทยานิพนธ์/การค้น คว้าอิส ระของ
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นักศึกษาตั้งแต่การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทารายงานและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาและหัวข้อการ
ทาวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ทาหน้าที่ในการสอบวัดความรู้ ความเข้าใจแบบปาก
เปล่า และการประเมินผลคุณภาพของโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก)
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผู้รับบริการ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา หมายถึง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขา
คณบดี หมายถึง หัวหน้าบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารสูงสุดในบัณฑิตวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึ ง เอกสารที่แนะนาเกี่ยวกับวิธีการในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 อธิการบดี มีหน้าที่ อนุมัติคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ
4.2 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ พิจารณา อนุมัติคาร้องของนักศึกษา และเป็นกรรมการสอบโครง
ร่างโดยตาแหน่ง
4.3 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา มีหน้าที่ พิจารณาคาร้องจากนักศึกษา และเป็น
ประธานกรรมการสอบโครงร่างโดยตาแหน่ง
4.4 อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจสอบการทาวิ ทยานิพนธ์/การศึกษาของ
นักศึกษา และเป็นกรรมการสอบโครงร่างโดยตาแหน่ง
4.5 คณะกรรมการสอบ มีหน้าที่ พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท
4.6 เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร ความถูกต้องของข้อมูล และเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4.7 นักศึกษา มีหน้าที่ จัดทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เสนอคาร้องการทาโครงร่างใน
ขั้นตอนต่างๆ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา

5. การตรวจเอกสาร
การขอสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์/ การศึกษาค้นคว้าอิส ระ ระดับปริญญาโท เป็ นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558
ซึ่งมีรายละเอียดที่สาคัญ และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า
อิสระหลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558 ดังนี้
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วิทยานิพนธ์
1. การลงทะเบี ย นวิทยานิ พนธ์ นั กศึกษาจะลงทะเบียนเพื่ อทาวิ ทยานิ พนธ์ในครั้ง แรกได้ 2 – 4
หน่วยกิต โดยนักศึกษาที่จะลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และได้รับการอนุมัติผล
การศึกษาแต่ละรายวิชาครบถ้วนแล้ว
1.2 ผ่ านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของแต่ล ะหลั กสูตร
โดยได้รับผลการศึกษาเกรดเป็น S (ผ่าน)
1.3 มีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา
2. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
2.1 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ ล งทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ 4 หน่ ว ยกิ ต แล้ ว ให้ ด าเนิ น การจั ด ท า
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
2.2 ถ้านักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกไม่ผ่าน ให้เข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
อีกครั้งภายใน 60 วัน หลังการสอบครั้งแรก
2.3 ถ้ า นั ก ศึ ก ษาสอบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นครั้ ง ที่ 2 ไม่ ผ่ า นหรื อ ไม่ ไ ด้ ส อบโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ ตามข้อ 2) นักศึกษาจะได้ระดับผลการเรียน U สาหรับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนไป
แล้ว
2.4 เมื่อนักศึกษาที่ได้ระดับผลการเรียน U สาหรับวิชาวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนนักศึกษา
ต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ใหม่ พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุง และ / หรือเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์
นั้นๆ เมื่อนักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในจานวนหน่วยกิตที่ยังเหลือ
3. ให้ ค ณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าสาขา เสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ และผู้ ส อบ
วิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ให้
ความเห็นชอบ
4. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้มีคุณสมบัติเป็นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และหลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
5. ขั้นตอนในการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์มีดังนี้
ขั้นที่ 1 การลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจา
หมู่เรียน
ขั้นที่ 2 การเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
สาขา ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานของอาจารย์
ที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป
ขั้ น ที่ 3 นั ก ศึ ก ษาจั ด ท าโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ โ ดยความเห็ น ชอบของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 4 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบหลักฐาน ดังนี้
4.1 รู ป เล่ ม โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ จ านวนเท่ า กั บ
คณะกรรมการสอบ
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4.2 ไฟล์ข้อมูลโครงร่างวิทยานิพนธ์
4.3 ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (plagiarism)
ที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 5 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดาเนินการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และ
จัดส่งผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ขั้นที่ 6 บัณฑิตวิทยาลัยนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านต่อมหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติ
ให้จัดทาวิทยานิพนธ์
6. คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
6.1 ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาเป็นประธาน
6.2 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จานวน
ไม่เกิน 1 คน เป็นกรรมการ
6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการ
6.4 อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา จานวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ
6.5 อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกและมีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จานวนไม่เกิน
3 คน เป็นกรรมการ
ให้มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และในการสอบโครงร่ าง
วิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการเข้าสอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่
ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธานกรรมการมอบให้กรรมการ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นประธานกรรมการสอบแทน
7. องค์ประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะต้องมีหัวข้อตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2558
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1. การลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระนักศึกษาจะลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ ต้อ งมี
คุณสมบัติดังนี้
1.1 ลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และได้รับการอนุมัติผล
การศึกษาแต่ละรายวิชาครบถ้วนแล้ว
1.2 ผ่ านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของแต่ล ะหลั กสูตร
โดยได้รับผลการศึกษาเกรดเป็น S (ผ่าน)
1.3 มีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา
2. ลงทะเบียนครั้งที่ 1 จานวน 2 หน่วยกิต การจัดทาโครงร่าง การเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและการ
สอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีขั้นตอนดังนี้
2.1. นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่าง รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยผ่าน
การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ของนักศึกษา และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
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2.2. บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้มีคุณสมบัติเป็นตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และหลักเกณฑ์
และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ทั้งนี้ หากมีการ
ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้ เ กณฑ์
มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
2.3 นั ก ศึ ก ษาจั ด ท าโครงร่ า งการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ ตามคู่ มื อ การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ.2558
2.4 การยื่นเรื่องขอสอบ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้า
อิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบหลักฐานดังนี้
(1) รูปเล่มโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ จานวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ
(2) ไฟล์ข้อมูลโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(3) ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) ที่ผ่าน
การรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2.5 บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เป็นประธาน
(2) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทนจานวนไม่เกิน 1 คน เป็นกรรมการ
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นกรรมการ
(4) อาจารย์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรที่ มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานั้น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
และมีผลงานวิจัยที่นอกเหนือจากการทาวิจัยเพื่อรับปริญญา จานวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ
(5) อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอก มีความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จานวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ
กรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา บุคคลใดบุคคลหนึ่งทาหน้า ที่
เป็นประธานกรรมการสอบแทน
3. การสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย ดาเนินการจัดการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้
3.1 มหาวิทยาลัยฯ จัดทาประกาศกาหนดการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
3.2 นักศึกษาส่งโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดาเนินการจัดส่งโครง
ร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้กับคณะกรรมการสอบ
3.3 คณะกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระดาเนินการสอบและจัดส่งผลการสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย
3.4 นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติของคณะกรรมการสอบ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย จานวน 2 เล่ม ภายใน 45 วัน นับจากวันที่สอบผ่าน
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กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านให้ดาเนินการดังนี้
(1) ถ้านักศึกษานาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในครั้งแรกไม่ผ่าน หรือไม่ได้นาเสนอ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้นาเสนออีกครั้ง ภายใน 60 วัน หลังการนาเสนอครั้งแรก
(2) ถ้านักศึกษานาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน หรือไม่ได้นาเสนอ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามข้อ (1) นักศึกษาจะได้รับผลการเรียนเป็น U สาหรับหน่วยกิตการศึกษา
ค้นคว้าอิสระที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
(3) เมื่อนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น U นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนการศึกษา
ค้นคว้าอิสระใหม่ พร้อมทั้ งปรับปรุงและ/หรือ เปลี่ยนแปลงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระนั้นๆ เมื่อสอบ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว ให้ลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระตามจานวนหน่วยกิตที่เหลือ
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6. ผังกระบวนการปฏิบัตงิ าน (Work Flow)
กระบวนการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท
นักศึกษาลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

นักศึกษาจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
นักศึกษานาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ครั้งแรกไม่ผ่าน ให้
นาเสนออีกครั้ง
ภายใน 60 วัน หลัง
การนาเสนอครั้งแรก

ไม่ผา่ น

ผลสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ

ผ่าน
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ไม่ผา่ น

ครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน นักศึกษา
จะได้รับผลการเรียนเป็น
U สาหรับหน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระที่
ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
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6.1 คู่มือ กระบวนการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท
ข้อกาหนดที่สาคัญ นักศึกษามีคุณสมบัติครบที่สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ลาดับที่
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
5 นาที

นักศึกษาลงทะเบียนทา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

2

นักศึกษาจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

1 ภาคเรียน

รายละเอียดงาน
1. นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นในรายวิ ช า
วิ ท ยานิ พ นธ์ 1-2/การศึ ก ษาค้ น คว้ า
อิสระ 1
2. นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตาม
ประกาศ เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ใ นการทา
วิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท
พ.ศ.2558 และประกาศ เรื่ อ ง แนว
ปฏิ บั ติ ใ นการท าการศึ ก ษาค้ น คว้ า
อิสระ หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ.
2558
1. การเสนอหั ว ข้ อ โครงร่ า งและ
อา จ า ร ย์ ที่ ป รึ กษา วิ ท ย า นิ พ น ธ์ /
การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระเป็ น ขั้ น ตอน
แรกในการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
หัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระที่นักศึกษามีความสนใจ โดยขอ
คาแนะนาปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอน
รายวิ ช าต่ า ง ๆ หรื อ อาจารย์ ป ระจ า
สาขาและติ ด ต่ อ ขอให้ อ าจารย์ ที่ มี
คุ ณ สมบั ติ แ ละมี ค วามเชี่ ย วชาญใน
หั ว ข้ อ ที่ ส นใจเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

มาตรฐานคุณภาพงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาดูแล
ควบคุม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ใบลงทะเบียนรายวิชา
วิทยานิพนธ์ 1-2/
หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
1

ผู้รับผิดชอบ
1. เจ้าหน้าที่บัณฑิต
วิทยาลัย
2. อาจารย์ที่ปรึกษา

- อาจารย์ที่ปรึกษา
- คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
- คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา

ปท.1 (ก)
ปท.1 (ข)

- อาจารย์ที่ปรึกษา
- เจ้าหน้าทีบัณฑิต
วิทยาลัย

11
ลาดับที่

3

4

ผังกระบวนการ

นักศึกษานาเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

นักศึกษาเข้าสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ระยะเวลา

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

รายละเอียดงาน
2. การเสนอหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ /
การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการเสนอ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ให้ยื่นแบบ ปท.1
(ก) สาหรับหลักสูตร ทาวิทยานิพนธ์
หรือ แบบ ปท.1 (ข) สาหรับหลักสูตร
การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ ที่ ผ่ า นความ
เ ห็ น ช อ บ อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
และประธานคณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าสาขาเสนอเพื่ อ
เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
1.การนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื่อนักศึกษา
จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้ น คว้ า อิ ส ระได้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ให้ ยื่ น
เรื่ อ งขอสอบโดยใช้ แ บบ ปท.2 (ก)
สาหรับหลักสูตรทาวิทยานิพนธ์ หรือ
ปท.2 (ข) สาหรับหลักสูตร การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
สาขา เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบ
โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษา
ค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาให้
การพิจารณาอนุมัติรายชื่อกรรมการ
สอบ

มาตรฐานคุณภาพงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

- อาจารย์ที่ปรึกษา
- คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
- คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา

ปท.2 (ก)
ปท.2 (ข)
เล่มโครงร่างของนักศึกษา

- เจ้าหน้าทีบัณฑิต
วิทยาลัย
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

- อาจารย์ที่ปรึกษา
- คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

- เจ้าหน้าทีบัณฑิต
วิทยาลัย
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ลาดับที่

5

ผังกระบวนการ

คณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

6
ผลสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ

ระยะเวลา

2 ชั่วโมง

รายละเอียดงาน
2. บัณฑิตวิทยาลัย จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ โ ค ร ง ร่ า ง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ประสานงานคณะกรรมการสอบ
ดาเนินการสอบเพื่อกาหนดวัน -เวลา
กา ร ส อบ โ ค รงร่ า งวิ ท ยา นิ พ นธ์ /
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
คณะกรรมการสอบด าเนิ น การสอบ
โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษา
ค้ น คว้ า อิ ส ระ ตามวั น -เวลาที่บัณฑิต
วิทยาลัยกาหนด พร้อมกับแจ้งผลการ
สอบโครงร่ า งฯ ต่ อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ตามแบบ ปท.3 (ก) /ปท.3 (ข)
1. นักศึกษาดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษา
ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ต า ม ม ติ ข อ ง
คณะกรรมการสอบ และส่งโครงร่างฯ
ฉบั บ สมบู ร ณ์ ต่ อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ภายใน 45 วัน หลังการสอบ
2.หากนั ก ศึ ก ษาน าเสนอโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ในครั้งแรกไม่ผ่าน หรือไม่ได้นาเสนอ
โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษา
ค้นคว้าอิสระให้นาเสนออีกครั้งภายใน
60 วัน หลังการนาเสนอครั้งแรก
3. หากนั ก ศึ ก ษาน าเสนอโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

มาตรฐานคุณภาพงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

- คณะกรรมการสอบโครง
ร่าง

ปท.3 (ก)
ปท.3 (ข)

- คณะกรรมการสอบ
โครงร่าง
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

- คณะกรรมการสอบโครง
ร่าง

เล่มโครงร่างฉบับสมบูรณ์ 2
เล่ม

- เจ้าหน้าทีบัณฑิต
วิทยาลัย
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

13
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

7

ระยะเวลา

45 วัน
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

รายละเอียดงาน
ในครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน หรือไม่ได้นาเสนอ
โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษา
ค้ น คว้ า อิ ส ระตามข้ อ 1 นั ก ศึ ก ษาจะ
ได้รับการเรียนเป็น U สาหรับหน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระที่ได้ลงทะเบียน
ไปแล้ว
1. นั ก ศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ตามมติของคณะกรรมการสอบ
2. นั ก ศึ กษา จั ด ส่ งเ ล่ ม โ ค ร งร่ า ง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระที่
ผ่านการอนุมัติของประธานกรรมการ
การสอบ, อาจารย์ที่ปรึกษา, คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย (ใบปะหน้าเล่มโครง
ร่ า ง) ต่ อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จ านวน 2
เล่ม

มาตรฐานคุณภาพงาน

- อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
- คณะกรรมการสอบ
โครงร่าง
- คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

- เล่มโครงร่างฉบับสมบูรณ์
2 เล่ม

- เจ้าหน้าทีบัณฑิต
วิทยาลัย
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
1. คุณสมบัติของนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ดาเนินการตรวจสอบว่านักศึกษาได้ลงทะเบียน
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร
และได้รับอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชาครบถ้วน
แล้ว โดยเช็คกับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
2) ดาเนินการตรวจสอบว่านักศึกษาผ่ านการสอบ
ประมวลความรู้จากประกาศผลการสอบประมวล
ความรู้
2. นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ 1-2/ ดาเนินการแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสามารถ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
สอบโครงร่ า งได้ แ ก่ ฝ่ า ยทะเบี ย นและประมวลผล
จากนั้นนักศึกษาพิมพ์เอกสารใบลงทะเบียน ลงชื่อ
แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนลงนาม ชาระค่า
เทอมผ่ า นธนาคาร หรื อ เคาท์ เ ตอร์ เ ซอร์ วิ ส ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด หากจ่ายล่า ช้า ชาระค่าเทอมที่
งานการเงิน มรภ.กาแพงเพชร จะต้องเสียค่าปรับ
วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 บาท จากนั้นจัดส่ง
หลักฐานการชาระเงินให้บัณฑิตวิทยาลัย
3. การเสนอหัวข้อโครงร่างและอาจารย์ที่ปรึกษา
1) นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร ปท.1 (ก) การทา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์ หรือ ปท.1 (ข) การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ผ่านหน้าเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย หรือ รับเอกสารที่
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอหัวข้อโครงร่าง
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิ ส ระ เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาหมู่ เ รี ย นพิ จ ารณา
เห็ นชอบ จากนั้นเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
บัณฑิต ศึกษาประจาสาขาพิจ ารณาเห็ นชอบ และ
จัดส่งบัณฑิตวิทยาลัย
2) เมื่อได้รับเอกสาร ปท.1 (ก) การทาวิทยานิพนธ์
หรือ ปท.1 (ข) การศึกษาค้นคว้าอิสระ ดาเนินการ
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ร ะ ง า น ข อ ง อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระจากฐานข้อมูล
อาจารย์ที่ปรึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา เมื่อผ่านการ
ตรวจสอบน าเรื่ อ งเสนอคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
จั ด ท าเป็ น ร่ า งค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติ ในการ
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รายละเอียดงาน

4. การนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้า เพื่อขอสอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประชุ ม คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต หรื อ จั ด ท าเป็ น
หนังสือเวียนคณะกรรมการ
3 ) เ มื่ อ ผ่ า น ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บัณฑิตศึกษาดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เสนอ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรลงนาม
แต่งตั้ง
1) นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร ปท.2 (ก) การทา
วิทยานิพนธ์ หรือ ปท.2 (ข) การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ผ่านหน้าเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย หรือรับเอกสารที่
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมรูปเล่มโครงร่างฯ
วิทยานิพนธ์ จานวน 9 เล่ม การศึกษาค้นคว้าอิสระ
จานวน 5 เล่ม ไฟล์ข้อมูลโครงร่าง จานวน 1 แผ่น
และใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ทางวิ ช าการ (plagiarism) ที่ ผ่ า นการรั บ รองจาก
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ เสนอขอสอบโครงร่ า งฯ
วิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ น าเสนอ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษาค้ น คว้ า
อิสระ พิจารณาเห็นชอบ จากนั้นเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาพิจารณา
รายชื่ อ คณะกรรมการสอบโครงร่ า ง และจั ด ส่ ง
บัณฑิตวิทยาลัยและกรอกข้อมูลในทะเบียนการขอ
สอบโครงร่างฯ
2) เมื่อได้รับเอกสาร ปท.2 (ก) การทาวิทยานิพนธ์
หรือ ปท.2 (ข) การศึกษาค้นคว้าอิสระ จากนักศึกษา
แ ล้ ว ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร ด า เ นิ น ก า ร เ ส น อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ าใ น ก าร ป ระชุ ม
คณะกรรมการบัณฑิตหรือจัดทาเป็นหนังสื อเวียน
เพื่อ พิจารณาอนุมัติคณะกรรมการสอบโครงร่างฯ
โดยจัดทาเป็นร่างคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
โครงร่างฯ เมื่อผ่ านการอนุมัติแล้ ว นาคาสั่ งเสนอ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรลงนาม
แต่ ง ตั้ ง จากนั้ น ก าหนดวั น สอบโครงร่ า งฯ แจ้ ง
อาจารย์ที่ปรึกษาฯ นักศึกษา และคณะกรรมการ
สอบโครงร่างฯ
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5. คณะกรรมการสอบด าเนิ น การสอบโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามวัน -เวลาที่
บัณฑิตวิทยาลั ย กาหนด พร้อมกับแจ้งผลการสอบ
โครงร่างฯ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบ ปท.3 (ก) /
ปท.3 (ข)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) จั ด เตรี ย มห้ อ งสอบให้ พ ร้ อ มส าหรั บ ใช้ ง าน
(ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ ดาเนินการ)
2) ประสานแม่ บ้ า น จั ด เตรี ย มอาหารว่ า งส าหรั บ
คณะกรรมการสอบ
3) จั ด ท าเอกสารการเบิ ก ค่ า ตอบแทนส าหรั บ
คณะกรรมการสอบโครงร่างฯ เสนอคณะกรรมการ
ลงชื่อเพื่อเบิกค่าตอบแทน
4) นาแบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ (ปท.3(ก),ปท.3(ข)) แก่
ประธานคณะกรรมการสอบโครงร่างฯ บันทึกผลการ
สอบ เมื่อบันทึกเสร็จแล้วนาเสนอคณะกรรมการลง
ชื่อในแบบรายงานนี้ด้วย หลังจากนั้นเสนอผลการ
สอบต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ
6. นั ก ศึ ก ษาด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขโครงร่ า ง 1) นักศึกษาดาวน์โหลดหน้าอนุมัติการพิจารณาโครง
วิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระตามมติ ข อง ร่ า ง การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ
คณะกรรมการสอบ และส่งโครงร่างฯ ฉบับสมบูรณ์ ผ่านหน้าเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย หรือรับเอกสารที่
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 45 วัน หลังการสอบ
ส านั ก งานบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กรอกข้ อ มู ล น าเสนอ
คณะกรรมการสอบโครงร่างฯ ลงนาม นาใส่ในเล่ม
โครงร่างฯ ฉบับสมบูรณ์ จานวน 2 เล่ม นาส่งบัณฑิต
วิทยาลัย
2) เมื่อนักศึกษานาโครงร่างฉบับสมบูรณ์ มาส่ ง ให้
นั ก ศึ ก ษากรอกข้ อ มู ล ในทะเบี ย นการส่ ง โครงร่ า ง
และน าโครงร่ า งฯ ฉบั บ สมบู ร ณ์ เ สนอต่ อ คณบดี
บัณฑิตวิทาลัยลงนามหน้าอนุมัติการพิจารณาโครง
ร่าง จากนั้นจัดเก็บที่ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
3) ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงร่างโดยส่ง
ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ แ ล้ ว นั้ น แ ก่ ฝ่ า ย ท ะ เ บี ย น แ ล ะ
ประมวลผลเพื่อพิมพ์ใบรายงานผลการเรียน จากนั้น
นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึก ษา
ค้นคว้าอิสระ กรอกผลการเรี ยน (ผ่าน= S) เสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และจัดส่งผลการ
เรี ย นแก่ ฝ่ า ยทะเบี ย นและประมวลผลพร้ อ มกั บ
สาเนาผลการเรียนเก็บในแฟ้มผลการเรียนต่อไป
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7. นักศึกษานาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระในครั้งแรกไม่ผ่า น หรือไม่ได้นาเสนอ
โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระให้
นาเสนออีกครั้งภายใน 60 วัน หลังการนาเสนอครั้ง
แรก
8. นักศึกษานาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระในครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน หรือไม่ได้นาเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระตามข้อ
1 นักศึกษาจะได้รับการเรียนเป็น U สาหรับหน่วย
กิตการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาเนินจัดสอบใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก

ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบโครงร่างฯ แก่
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลเพื่อพิมพ์ใบรายงานผล
การเรี ย น จากนั้ น น าเสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระ กรอกผลการ
เรียน (ไม่ผ่าน=U) เสนอต่อประธานคณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าสาขา และคณบดี บั ณ ฑิ ต
วิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ และจั ด ส่ ง ผลการเรี ย นแก่ ฝ่ า ย
ทะเบี ย นและประมวลผลพร้ อ มกั บ ส าเนาผลการ
เรียนเก็บในแฟ้มผลการเรียนต่อไป

8. แนวทางในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกระบวนการการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับ
ปริญญาโท จาเป็นต้องศึกษาองค์ความรู้ตามประกาศและรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้
8.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์หลักสูต
ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558
8.2 ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558
8.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
8.4 คู่มือวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับมหาบัณฑิต พ.ศ.2558

9. มาตรฐานคุณภาพงาน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับของศาสตร์
ในสาขาวิชาที่ศึกษา

10. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลกระบวนงานการขอสอบโครงร่างวิทยานิ พนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ระดับปริญญาโท จะดาเนินการติดตามโดยแบบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานประจาเดือนรายบุคคล
บัณฑิตวิทยาลัย โดยจะรายงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูว่ากระบวนงานที่กาหนดขึ้นนี้ มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร
เพื่อนามาปรับปรุงให้กระบวนงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
11.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์หลักสูตระดับ
ปริญญาโท พ.ศ. 2558
11.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตร
ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558
11.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
11.4 คู่มือวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับมหาบัณฑิต พ.ศ.2558

12. แบบฟอร์มที่ใช้
12.1 แบบเสนอหัวข้อโครงร่างและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปท.1 (ก)
12.2 แบบเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปท.2 (ก)
12.3 แบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปท.3 (ก)
12.4 ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)
12.5 ใบปะหน้าพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
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13. ปัญหาสาคัญในการปฏิบัติงานและวิธกี ารแก้ไข
ปัญหา/ความเสี่ยงสาคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่
1

ผังกระบวนการ
นักศึกษาลงทะเบียนทา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

2

3

นักศึกษาจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

นักศึกษาเข้าสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

4
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ปัญหา/ความเสี่ยงสาคัญที่พบในการปฏิบัติงาน
นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า เสียค่าปรับตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
นักศึกษามีภาระงาน หรือหน้าที่มาก ทาให้จัดทาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระไม่ทันขึ้นสอบ
ไฟล์ข้อมูลโครงร่างที่นักศึกษาเตรียมมานาเสนอประสบปัญหา
เปิดข้อมูลไม่ได้ ติดไวรัสจากคอมพิวเตอร์

วิธีการแก้ปัญหา/ ลดความเสี่ยง
แจ้งนักศึกษาให้ทราบล่วงหน้า โดยจัดทาหนังสือแจ้ง
เตือนเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังนักศึกษาตามที่อยู่
ที่ให้ไว้ในใบสมัครและแจ้งเป็นรายบุคคลผ่านทาง
โทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ต่างๆ
ทางบัณฑิตวิทยาลัยมีกิจกรรมติดตามความก้าวหน้า
ในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทาให้นักศึกษามี
แนวทางและแผนการในการบริหารเวลาจัดทาโครงร่าง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส แจ้งนักศึกษาส่งข้อมูล
โครงร่างฯ ผ่านอีเมล์ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ
ล่วงหน้าก่อนเข้าสอบ

นักศึกษาส่งเล่มโครงร่างฉบับสมบูรณ์ไม่ทันตามระยะเวลาที่
แจ้งนักศึกษาให้ทราบล่วงหน้าเมื่อใกล้ครบกาหนดการ
กาหนด 45 วันหลังการสอบ และมีการจัดทาบันทึกขอขยายวัน ส่งเล่มหลังสอบ 45 วัน โดยจัดทาหนังสือแจ้งเตือน
เวลาเพิ่ม
เป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังนักศึกษาตามที่อยู่ที่ให้ไว้
ในใบสมัครและแจ้งเป็นรายบุคคลผ่านทางโทรศัพท์
และช่องทางออนไลน์ต่างๆ
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ภาคผนวก

22

ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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แบบเสนอหัวข้อโครงร่างและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ปท.๑ (ก)

24
ปท.๑ (ก)
แบบเสนอหัวข้อโครงร่างและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)……………..…………………………..……….………………รหัสประจาตัว…………………..………..
หลักสูตร…………………………………………………………………..…………..สาขา……………………………………………....……………….
มีความประสงค์ ขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยรายละเอียด ดังนี้
๑. หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง
(ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………..……………...………….…..……………
…………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………..……
๒. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๒.๑ ประธานกรรมการ (ชื่อ)…………..…………….………….…………………..…………..วุฒิ…………..……….…………
ตาแหน่งทางวิชาการ…………………………………………สถานที่ทางาน….……………………………………...……………………………
๒.๒ กรรมการ (ชื่อ)…………………………………………………………….…………..……..วุฒ…ิ ………………………………
ตาแหน่งทางวิชาการ…………………………………………สถานที่ทางาน….……………………………………...……………………………
ลงชื่อ……………..………………………………………..นักศึกษา
(……………………..…..………….…………………)
……….…/…….….………/……….….
ลงชื่อ……………………………..…….………………ประธานกรรมการ
ลงชื่อ……………….……………………………กรรมการ
(…………..……..……………..…………………)
(………..……..…………………………………)
…….….…/………...……/……..……
………/…………….………/…………….
ความเห็นของประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
……………...……………………………………………………………………….…….…………
ลงชื่อ………………………………..………………..
(…………………………………………..)
.…..….…/……….…………/…..…..……
ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
………………………...…………….……………………………………………………………….…………
ลงชื่อ……………………………………………………………..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ)
.…….….…/……….…….…..………/……..…..……
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แบบเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ปท.๒ (ก)

26
ปท.๒ (ก)
แบบเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)….…………………………………………….…………………..…รหัสประจาตัว……………..…………
หลักสูตร……………………………………………………………………..……..สาขา………………………………………………..…………….…
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)……………………………………..…………………………….………………………………………...…………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………...……….…………………………………............
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ทั้งนี้ ได้แนบโครงร่างวิทยานิพนธ์ จานวน................ชุด มาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ………………………………………..………..นักศึกษา
(…………..…….……………….……………)
...……/……..……..…/………..

ความเห็นของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ลงชื่อ…………………………………………ประธานกรรมการ
(………………..………………………)
...……/………………..…/………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ลงชื่อ…………………………………….………กรรมการ
(………………….…………………………)
….….../……..……..…/…………

27
-๒–
การเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขามีความเห็นให้พิจารณารายชื่อบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑. กรรมการโดยตาแหน่ง
๑.๑. ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
……………………………………………………………................................... ประธานกรรมการสอบ
๑.๒. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
………….………………………………………….…………...……………………... กรรมการสอบ
๑.๓. ประธานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
………………………………………………………………...……………………….. กรรมการสอบ
๑.๔. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
...................………….………………………………………….….................... กรรมการสอบ
๒. กรรมการภายใน
๒.๑. ....................................................................................................... กรรมการสอบ
๒.๒. ....................................................................................................... กรรมการสอบ
๒.๓. ....................................................................................................... กรรมการสอบ
๒.๔. ....................................................................................................... กรรมการสอบ

ลงชื่อ……………………………..…………………ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
(………………..…….…..……………………….)
.…………/….……………..…../……………
การดาเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย
 ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว
 นาเสนอชื่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้วเมือ่
วันที…่ ………เดือน………………………………พ.ศ. ……………..
 กาหนดให้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในวันที…่ ..….…เดือน………..……………พ.ศ……..…….…
เวลา……….………….น. ที่ห้อง …………………………………………………………………..….………
ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
…………………………………………………………………..….………
ลงชื่อ……………………………..……….…………… คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ)
.…….…/…………..…..…../……………
หมายเหตุ
บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ทราบ
 นักศึกษา
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
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แบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ปท.๓ (ก)

29
ปท.๓ (ก)
แบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ด้วยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้ดาเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ชื่อ……………………………………………………………………..…………….รหัสประจาตัว…………………….………………...................
หลักสูตร……………………………………………………………………… สาขา ....……………………………..………………………………….
เมื่อวันที่ …….…… เดือน ………………..….…………………………พ.ศ. ……………..…… แล้วผลปรากฏว่านักศึกษา ดังกล่าว
 สอบผ่าน
 สอบผ่านโดยมีเงื่อนไข ให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
บทที่ ๑ .....……………………………….………………..…………………...…………………………….…………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
บทที่ ๒ .....………………………………………..……………………………...…………………………….…………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
บทที่ ๓ .....………………………………................................................…………………………….…………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
................................................................................................................................................. .......................................
 สอบไม่ผ่าน………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
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-๒–
ลงชื่อ………………..………………………...............
(…………………………………..……………………)
กรรมการสอบ

ลงชื่อ………………..………………………...............
(…………………………………..……………………)
กรรมการสอบ

ลงชื่อ………………..………………………...............
(…………………………………..……………………)
กรรมการสอบ

ลงชื่อ………………..………………………...............
(…………………………………..……………………)
กรรมการสอบ

ลงชื่อ………………..………………………...............
(…………………………………..……………………)
กรรมการสอบ

ลงชื่อ………………..………………………...............
(…………………………………..……………………)
กรรมการสอบ

ลงชื่อ………………..………………………...............
(…………………………………..……………………)
กรรมการสอบ

ลงชื่อ………………..………………………...............
(…………………………………..……………………)
ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
…….…../……..…………/…………..

ความเห็นของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ลงชื่อ………………...…………………………….……………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ)
…….…../……..………………/………..

31

หน้าอนุมัติการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์

32
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ไดดาเนินการพิจารณา
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ .....................................................................................................................................
เรื่อง............................................................................................................................. .........................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
และนักศึกษาไดทาการแกไขโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรให้ดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
ไดตอไป

..............................................................
(...........................................................)
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

..............................................................
(...........................................................)
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

..............................................................
(...........................................................)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์

..............................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

33

แบบเสนอหัวข้อโครงร่างและอาจารย์ทปี่ รึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ปท.๑ (ข)

34
ปท.๑ (ข)
แบบเสนอหัวข้อโครงร่างและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)……………..……………………………………….………รหัสประจาตัว…….……….………..………..
หลักสูตร………………………………………………………………………………….….. สาขา………………………….………....……………….
มีความประสงค์ ขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง
(ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………...………….…..……………
…………………………………………………………………………...………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………..............................................…………………………………………………
๒. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ..............................................................................................
วุฒิ……………….…………………………..…..……ตาแหน่งทางวิชาการ…………………….……………..............................................
สถานที่ทางาน….………………………………………….……...………………………….......................................................................
ลงชื่อ………………………..……………………..นักศึกษา
(…………..………..…….…………………)
…..….…/……………..……/……………
ลงชื่อ……………………………………….…………อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(…………………………………………………)
…..….…/………………….……/……..……
ความเห็นของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
ลงชื่อ………………………………….……………………..
(………………………………………………………..)
.…..….…/……….…………/…..…..……
ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
ลงชื่อ…..………………………………………………………..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ)
.…..….…/……….…………/…..…..
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แบบเสนอขอสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ปท.๒ (ข)

36
ปท.๒ (ข)
แบบเสนอขอสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)….………….……………………………………………..…รหัสประจาตัว………..…………..…………
หลักสูตร……………………………………………………………………………….. สาขา…………………………………………..…………….…
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ……………………………………………………………….…………………………………………...…………..……………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ……………………..……………………………………………..……………………………………….…...………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
ทั้งนี้ ได้แนบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ จานวน .......... ชุด มาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ……………………….….………….………..นักศึกษา
(…………..…………………………………)
....……/…………..…/………...
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
ลงชื่อ…………………………….………………อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(…………………………..…………………)
…...……/………….…..…/…………..
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-๒การเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขามีความเห็นให้พิจารณารายชื่อบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสอบ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๑. กรรมการโดยตาแหน่ง
๑.๑. ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
.................................................................................................... ประธานกรรมการสอบ
๑.๒. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
................................................................................................... กรรมการสอบ
๑.๓. อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
................................................................................................... กรรมการสอบ
๒. กรรมการภายใน
๒.๑. ................................................................................................... กรรมการสอบ
๒.๒. ................................................................................................... กรรมการสอบ
๒.๓. ................................................................................................... กรรมการสอบ
ลงชื่อ………………………………….……………………..ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
(………………………………………………………..)
.…..….…/……….…………/…..…..……

การดาเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย
 ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว
 นาเสนอชื่อคณะกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้วเมื่อ
วันที่…………เดือน………………………………พ.ศ. ……………..
 กาหนดให้สอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในวันที่…..….…เดือน………..……………พ.ศ……..…….…
เวลา……….………….น. ที่ห้อง …………………………………………………………………..….………
ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
……...……………….………………………………………….…………………
ลงชื่อ………………………..……………………………………คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ)
.…….…/……..……….…../……………

หมายเหตุ
บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ทราบ
 นักศึกษา
 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
 คณะกรรมการสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ
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แบบรายงานผลการสอบโครงร่ างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ปท.๓ (ข)

39
ปท.๓ (ข)
แบบรายงานผลการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ด้วยคณะกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้ดาเนินการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาชื่อ……………………….…………………………….………………….รหัสประจาตัว………………………………………
หลักสูตร………………………………………………………………………………… สาขา………………..………………………………………….
เมื่อวันที่ ………....…… เดือน ………………………………………… พ.ศ. ……………………… แล้วการพิจารณาปรากฏผล ดังนี้
 ผ่าน
 ผ่านโดยมีเงื่อนไข ให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
บทที่ ๑ .....…………………………………………...………………………………………………..……….…………………..………….
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
บทที่ ๒ .....…………………………………………………...…………………………………………..……………….……………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
บทที่ ๓ .....………………………………………………….……………………...…………………………….…………………..………..
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….……………………………
 สอบไม่ผ่าน..............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
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-๒ลงชื่อ .........................................................
(.....................................................)
กรรมการสอบ
ลงชื่อ .........................................................
(.....................................................)

กรรมการสอบ
ลงชื่อ .........................................................
(.....................................................)
กรรมการสอบ
ลงชื่อ ………………………….……………….......
(………………….……..……………………)
ประธานคณะกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
…….…../……..…………/…………..

ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………..….………..……………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ)
…….…../……..…………/…………..

41

หน้าอนุมัติการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ

42

คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยราชภักกาแพงเพชร ได้ดาเนินการ
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ ............................................................................................................................
เรื่อง............................................................................................................................................................................
และนักศึกษาได้ทาการแก้ไขโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรให้ดาเนินการ
ทาการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ต่อไป

....................…………………………………….
(....................…………………………………….)
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

....................…………………………………….
(....................…………………………………….)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ

....................…………………………………….
(....................…………………………………….)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

44
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้าพเจ้า(นาย,นาง,นางสาว)…………………….………………………….……………..รหัสประจาตัว……….………….…………
นักศึกษาระดับ ……………………….สาขาวิชา……………..……………………………………………….………………….…………………….
หลักสูตร
 แผน ก วิทยานิพนธ์
 แผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ เพื่อการพิจารณา
อนุมัติ
 โครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
มีความคล้ายคลึง ร้อยละ....................................
 วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์
บทคัดย่อ
มีความคล้ายคลึง ร้อยละ....................................
บทที่ 1
มีความคล้ายคลึง ร้อยละ....................................
บทที่ 2
มีความคล้ายคลึง ร้อยละ....................................
บทที่ 3
มีความคล้ายคลึง ร้อยละ....................................
บทที่ 4
มีความคล้ายคลึง ร้อยละ....................................
บทที่ 5
มีความคล้ายคลึง ร้อยละ....................................
รวม
....................................
ลงชื่อนักศึกษา..................................................................................
(..................................................................................)
วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. .............
ผลการพิจารณาของประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
.........................................................................................................................................................................................
ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.................................................................................
(...............................................................................)
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ..............
ผลการพิจารณาตรวจสอบของบัณฑิตวิทยาลัย
.......................................................................................................................................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ..............
* หมายเหตุ 1. ให้นักศึกษาแนบผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
(Plagiarism Checking Report) 2. แนบแผ่นไฟล์โครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์มาด้วย
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ภาคผนวก ข
แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

46

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์
หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘
.............................................
เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๒ , ๑๓ , ๒๗ และ ๒๙
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และโดยมติข องคณะกรรมการบั ณ ฑิต ศึ ก ษา มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ ก าแพงเพชร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงยกเลิก
ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ ฉบับลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๕๖ และออกประกาศแนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้ดังนี้
๑. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกได้
๒ – ๔ หน่วยกิต โดยนักศึกษาที่จะลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ ลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และได้รับการอนุมัติผล
การศึกษาแต่ละรายวิชาครบถ้วนแล้ว
๑.๒ ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของแต่ละหลักสูตร โดย
ได้รับผลการศึกษาเกรดเป็น S (ผ่าน)
๑.๓ มีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา
๒. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
๒.๑ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ๔ หน่วยกิตแล้ว ให้ดาเนินการจัดทา
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
๒.๒ ถ้านักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกไม่ผ่าน ให้เข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์อีก
ครั้งภายใน ๖๐ วัน หลังการสอบครั้งแรก
๒.๓ ถ้านักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งที่ ๒ ไม่ผ่านหรือไม่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ตามข้อ ๒.๒ นักศึกษาจะได้ระดับผลการเรียน U สาหรับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
๒.๔ เมื่อนักศึกษาที่ได้ระดับผลการเรียน U สาหรับวิชาวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนนักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ใหม่ พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุง และ / หรือเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์นั้นๆ เมื่อ
นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในจานวนหน่วยกิตที่ยังเหลือ
๓. ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เสนอแต่งตั้งผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ให้ความ
เห็นชอบ
๔. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้มีคุณสมบัติเป็นตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ บั ณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และหลั กเกณฑ์และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
๕. ขั้นตอนในการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์มีดังนี้
ขั้นที่ ๑ การลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่
เรียน
ขั้นที่ ๒ การเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
สาขา ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป
ขั้นที่ ๓ นักศึกษาจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ ๔ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบหลักฐาน ดังนี้
๔.๑ รูปเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ จานวนเท่ากับ
คณะกรรมการสอบ
๔.๒ ไฟล์ข้อมูลโครงร่างวิทยานิพนธ์
๔.๓ ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (plagiarism)
ทีผ่ ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ ๕ คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดาเนินการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และจัด
ส่งผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ขั้นที่ ๖ บัณฑิตวิทยาลัยนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านต่อมหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติให้
จัดทาวิทยานิพนธ์
๗. คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาเป็นประธาน
(๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จานวน ไม่เกิน
๑ คน เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา จานวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ
(๕ ) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกและมีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จานวนไม่เกิน
๓ คน เป็นกรรมการ
ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ต้องมีกรรมการเข้าสอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่
ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธานกรรมการมอบให้กรรมการบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง เป็นประธานกรรมการสอบแทน
๘. องค์ประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะต้องมีหัวข้อตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๙. หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีหน้าที่ดังนี้
(๑) มีแผนการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา และมีการปฏิบัติตามแผน
(๒) มีการให้คาปรึกษาโดยให้ความสาคัญและใช้เทคนิคการให้คาปรึกษาที่เหมาะสมกับ
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ลักษณะของนักศึกษาอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(๓) มีการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งด้านความรู้ความสามารถ มีเป้าหมาย
และมีแผนการทาวิทยานิพนธ์ มีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น อดทน ในการทาวิทยานิพนธ์ให้สาเร็จอย่างมีคุณภาพ
(๔) มีการตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างวิทยานิพนธ์และการทาวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอน
(๕) มีการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องรวมทั้งปรับปรุงการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์อยู่เสมอ
๑๐. การสอบวิทยานิพนธ์
๑๐.๑ นักศึกษาที่พร้อมสอบปากเปล่าให้ยื่นคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ ตามแบบที่กาหนด
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๑๐.๒ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑๐.๒.๑ กรณีที่นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑) ประธานกรรมการสอบที่เป็นอาจารย์ประจา
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรรมการ
๑๐.๒.๒ ในกรณีที่นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเพียงคนเดียว คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑) ประธานกรรมการสอบที่เป็นอาจารย์ประจา
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๓) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย
กรรมการ
๔) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณสมบัติตามกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
๑๐.๓ การแต่ ง ตั้ ง ประธานและกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ด าเนิ น การโดยคณะกรรมการ
บั ณฑิตศึกษาประจ าสาขาเสนอชื่อ ประเภทละ ๒ คน ต่อบัณฑิตวิทยาลั ยเพื่อเสนอคณะกรรมการบั ณฑิ ต ศึ ก ษา
พิจารณาเลือก ทั้งนี้ อาจเลือกบุคคลอื่นที่เหมาะสมตามกรณี ประเภทละ ๑ คน เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๑๐.๔ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการทาวิทยานิ พนธ์
ด้วยการซักถามและลงมติตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผ่านวิทยานิพนธ์ต้องได้รับมติจากกรรมการอย่าง
น้อย ๓ ใน ๔ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สรุปผลการสอบและรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย
๑๐.๕ ให้ นั ก ศึ ก ษาแก้ ไ ขวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่สอบ เพื่อส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ก่อนจัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
๑๑. การสาเร็จการศึกษา
๑๑.๑ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการขอสาเร็จการศึกษา ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
๑๑.๑.๑ วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวน ๕ ฉบับ
๑๑.๑.๒ แผ่นข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวน ๑ แผ่น
๑๑.๑.๓ บทความวิจัย จานวน ๑ ชุด
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๑๑.๑.๔ ใบรายงานผลการตรวจสอบการคั ด ลอกผลงานทางวิช าการ (plagiarism)
ที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๑๑.๑.๕ ใบตอบรับ หรือวารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑) วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(Proceedings) ที่ผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)
๒) วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ
๓) วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒
๔) ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
๑๑.๒ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบหลักฐานการสาเร็จการศึกษาและขอเสนออนุมัติการสาเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อคณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
๑๒. การทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัตกิ ารศึกษาค้นคว้าอิสระ
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 แนวปฏิบัตกิ ารศึกษาค้นคว้าอิสระ 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 การเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
การสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีขั้นตอนดังนี้
๒.๑. นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่าง รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา
และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
๒.๒. บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้มีคุณสมบัติเป็นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
๒.๓ นักศึกษาจัดทาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๘
๒.๔ การยื่นเรื่องขอสอบ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้า
อิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบหลักฐานดังนี้
(๑) รูปเล่มโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ จานวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ
(๒) ไฟล์ข้อมูลโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
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(๓) ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) ที่ผ่าน
การรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๒.๕ บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วย
1) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เป็นประธาน
2) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทนจานวนไม่เกิน ๑ คน เป็นกรรมการ
3) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นกรรมการ
4) อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานั้น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานวิจัย
ที่นอกเหนือจากการทาวิจัยเพื่อรับปริญญา จานวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ
5) 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
กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ถ้านักศึกษานาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในครั้งแรกไม่ผ่าน หรือไม่ได้
นาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้นาเสนออีกครั้ง ภายใน ๖๐ วัน หลังการนาเสนอครั้งแรก
(๒) ถ้านักศึกษานาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในครั้งที่ ๒ ไม่ผ่าน หรือไม่ได้
นาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามข้อ (๑) นักศึกษาจะได้รับผลการเรียนเป็น U สาหรับหน่วยกิตการศึกษา
ค้นคว้าอิสระที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
(๓) เมื่อนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น U นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนการศึกษา
ค้นคว้าอิสระใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงและ/หรือ เปลี่ยนแปลงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระนั้นๆ เมื่อสอบ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว ให้ลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระตามจานวนหน่วยกิตที่เหลือ
๔. ลงทะเบียนครั้งที่ ๒ จานวน ๒ หน่วยกิต ให้นักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
(๒) เก็บรวบรวมข้อมูล
๕. ลงทะเบียนครั้งที่ ๓ จานวน ๒ หน่วยกิต ให้นักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๒) สอบปากเปล่ารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๓) เผยแพร่บทความการศึกษาค้นคว้าอิสระ
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(๔) ส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
๖. การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๖.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทาหน้าที่ทดสอบความรู้ความ
เข้าใจในการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับกรอบความคิด ขอบเขตการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม เครื่องมือ
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาค้นคว้า โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
เสนอรายชื่อกรรมการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทั้งนีค้ ณะกรรมการสอบปากเปล่าการศึกษาค้นคว้าอิสระประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เป็นประธาน
(๒) อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีผลงานวิจัย
ที่นอกเหนือจากการทาวิจัยเพื่อรับปริญญา 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) นักศึกษาที่พร้อมสอบปากเปล่าให้ยื่นคาร้องขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ พร้อมกับรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศกาหนดสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๓) คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระทาการทดสอบด้วยการซักถามและลงมติ
ตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผ่านต้องได้รับมติจากคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ ใน ๔ โดยมีประธาน
คณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นผู้บันทึกผลการสอบและดาเนินการให้มีการตัดสินใจเพื่อเสนอเป็นข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงแก้ไขที่สอดคล้องและเป็นไปได้
(๔) ประธานคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ส่งผลการสอบตามแบบที่กาหนด
เสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และส่งผลการประเมินไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
๗. การจัดทารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เมื่อนักศึกษาทาการศึกษาค้นคว้าอิสระเรียบร้อยตามกระบวนการแล้ว 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
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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
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
……………………………………………
เพื่อให้ผลงาน วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาครั้ งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวัน พฤหั ส บดี ที่ ๑๕ ตุล าคม ๒๕๕๘ จึงกาหนดแนวปฏิ บัติและเกณฑ์การตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ดังนี้
๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการใน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘” การคัดลอกผลงานทางวิชาการ หมายถึงการลอกเลียนหรือนาข้อความ
งานเขียน สานวนภาษาโดยการคัดลอกคาต่อคา การถอดความ หรือการสรุปเนื้อหาผลงานของผู้อื่นมาทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาเป็นผลงานของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงเจ้าของผลงาน
๒. แนวปฏิบัติในการกากับและตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดทาวิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ มีดังต่อไปนี้
๒.๑ นักศึกษาที่จะยื่นเรื่องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และส่งวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ให้ดาเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงานงานโดยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์โดยส่งแบบ
รายงานผลการตรวจสอบการคั ด ลอกผลงานตามแบบฟอร์ ม ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย พร้ อ มแนบหลั ก ฐานรายงานผล
การตรวจสอบที่แสดงค่าร้อยละของความซ้าซ้อน ( Plagiarism Checking Report) และผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระก่อนยื่นขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และส่ง
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาทาหน้าที่กากับและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ
นักศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามประกาศนี้
๒.๓ บัณฑิตวิทยาลัยทาหน้าที่กากับและตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการทาวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศนี้
๓. เกณฑ์การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับ
บัณฑิตศึกษามีดังต่อไปนี้
๓.๑ ความซ้าซ้อนและความคล้ายคลึงของโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่เกินร้อยละ ๓๐
๓.๒ ความซ้าซ้อนและความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ บทที่ ๑ - ๕
ไม่เกินร้อยละ ๓๐
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-๒-

๔. กรณีที่มีปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับแนวการปฏิบัตินี้ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เป็นผู้ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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