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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์
หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘
.............................................
เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 จึง
ยกเลิกประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ ทาวิทยานิพนธ์ ฉบับลงวันที่
๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และออกประกาศแนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๘
ไว้ดังนี้
๑. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกได้
๒ – ๔ หน่วยกิต โดยนักศึกษาที่จะลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ ลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และได้รับการอนุมัติ
ผลการศึกษาแต่ละรายวิชาครบถ้วนแล้ว
๑.๒ ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของแต่ละ
หลักสูตร โดยได้รับผลการศึกษาเกรดเป็น S (ผ่าน)
๑.๓ มีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา
๒. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
๒.๑ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ๔ หน่วยกิตแล้ว ให้ดาเนินการจัดทา
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
๒.๒ ถ้านักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกไม่ผ่าน ให้เข้าสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์อีกครั้งภายใน ๖๐ วัน หลังการสอบครั้งแรก
๒.๓ ถ้านักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งที่ ๒ ไม่ผ่านหรือไม่ได้สอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ตามข้อ ๒.๒ นักศึกษาจะได้ระดับผลการเรียน U สาหรับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
๒.๔ เมื่อนักศึกษาที่ได้ระดับผลการเรียน U สาหรับวิชาวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียน
นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ใหม่ พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุง และ / หรือเปลี่ยนแปลงโครงร่าง
วิทยานิพนธ์นั้นๆ เมื่อนักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในจานวนหน่วยกิต
ที่ยังเหลือ

๓๘
๓. ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เสนอแต่งตั้งผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ให้
ความเห็นชอบ
๔. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้มีคุณสมบัติเป็นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
๕. ขั้นตอนในการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์มีดังนี้
ขัน้ ที่ ๑ การลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจาหมู่เรียน
ขัน้ ที่ ๒ การเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขา ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ต่อไป
ขัน้ ที่ ๓ นักศึกษาจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ขัน้ ที่ ๔ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบหลักฐาน ดังนี้
๔.๑ รูปเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ จานวนเท่ากับ
คณะกรรมการสอบ
๔.๒ ไฟล์ข้อมูลโครงร่างวิทยานิพนธ์
๔.๓ ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (plagiarism)
ที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ขัน้ ที่ ๕ คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดาเนินการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
และจัดส่งผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ขัน้ ที่ ๖ บัณฑิตวิทยาลัยนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านต่อมหาวิทยาลัย เพื่อ
อนุมัติให้จัดทาวิทยานิพนธ์
๗. คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาเป็นประธาน
(๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จานวน
ไม่เกิน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขานั้น หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา จานวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ
(๕ ) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกและมีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จานวนไม่เกิน
๓ คน เป็นกรรมการ

๓๙
ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และในการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการเข้าสอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่
ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธานกรรมการมอบให้กรรมการ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นประธานกรรมการสอบแทน
๘. องค์ประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะต้องมีหัวข้อตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๙. หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ให้อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ มีหน้าที่ดงั นี้
(๑) มีแผนการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา และมีการปฏิบัติตามแผน
(๒) มีการให้คาปรึกษาโดยให้ความสาคัญและใช้เทคนิคการให้คาปรึกษาที่เหมาะสมกั บ
ลักษณะของนักศึกษาอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(๓) มีการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งด้านความรู้ความสามารถ มีเป้าหมาย
และมีแผนการทาวิทยานิพนธ์ มีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น อดทน ในการทาวิทยานิพนธ์ให้สาเร็จอย่างมีคุณภาพ
(๔) มีการตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างวิทยานิพนธ์และการทาวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอน
(๕) มีการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องรวมทั้งปรับปรุงการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์อยู่เสมอ
๑๐. การสอบวิทยานิพนธ์
๑๐.๑ นักศึกษาที่พร้อมสอบปากเปล่าให้ยื่นคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ ตามแบบที่
กาหนด โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๑๐.๒ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑๐.๒.๑ กรณีที่นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑) ประธานกรรมการสอบที่เป็นอาจารย์ประจา
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรรมการ
๑๐.๒.๒ ในกรณีที่นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเพียงคนเดียว คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑) ประธานกรรมการสอบที่เป็นอาจารย์ประจา
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๓) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีความรู้
และประสบการณ์เกีย่ วกับการวิจยั
กรรมการ
๔) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัตติ ามกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด

๔๐
๑๐.๓ การแต่งตั้งประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดาเนินการโดยคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาเสนอชื่อประเภทละ ๒ คน ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
พิจารณาเลือก ทั้งนี้ อาจเลือกบุคคลอื่นที่เหมาะสมตามกรณี ประเภทละ ๑ คน เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๑๐.๔ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการทา
วิทยานิพนธ์ด้วยการซักถามและลงมติตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผ่านวิทยานิพนธ์ต้องได้รับมติ
จากกรรมการอย่างน้อย ๓ ใน ๔ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สรุปผลการสอบและรายละเอียดการ
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๑๐.๕ ให้นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่สอบ เพื่อส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ก่อนจัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์
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
๑๑.๑.๔ ใบรายงาน ผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
(plagiarism) ที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๑๑.๑.๕ ใบตอบรับ หรือวารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑) วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedings) ที่ผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)
๒) วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออก
ประกาศ
๓) วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒
๔) ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
๑๑.๒ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบหลักฐานการสาเร็จการศึกษาและขอเสนออนุมัติการ
สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อคณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
๑๒. การทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

