ภาพประกอบ

คานา
การกากับและควบคุมคุณภาพการทาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ฉบับนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน จากคู่มือวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ ระดับมหาบัณฑิตให้เหมาะสม ถูกต้อง และทันสมัยมากยิ่งขึ้น เนื้อหา
ประกอบด้วยแนวปฏิบัติและขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ โครงร่าง วิทยานิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ข้อแนะนาในการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แนวปฏิบัติแบบ(Form) ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ดังนั้น หากมีปัญหา ข้อข้องใจเกี่ยวกับการ
ทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เอกสารนี้สามารถไขข้อข้องใจและตอบ
ปัญหาได้
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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สารบัญ
การจัดทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การเสนอหัวข้อโครงร่าง/อาจารย์ที่ปรึกษา และการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การจัดทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
และการสาเร็จการศึกษา

หน้า
1
1
2
2
3
3
5
5

5) ใบตอบรับหรือวารสารฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ผลงาน
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
5.1) วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ทีผ่ ่านการกลั่นกรองจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer)
5.2) วารสารวิชาการระดับชาติที่ผ่านการกลั่นกรอง
จากกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer)ไม่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) แต่สถาบันได้นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและแจ้งให้
ก.พ.อ./ก.ก.อ.รับทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ
5.3) วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 หรือ กลุ่ม 1
5.4) ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
3.2.2 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ต่อคณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
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การจัดทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
3.1.4 คณะกรรมการสอบฯ ดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามวันเวลาพร้อมกับแจ้งผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ในแบบ ปท.6 (ก) / ปท.6 (ข)
3.4 นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระตามมติของคณะกรรมการสอบและจัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้มี
รูปแบบตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ ปี 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
3.5 นักศึกษาจัดส่งวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระที่
ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการการสอบ (หน้าอนุมัติ) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
จานวน 1 เล่ม เพื่อส่งตรวจรูปแบบ
3.6 นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ตามที่คณะกรรมการตรวจรูปแบบเสนอแนะ เพื่อจัดทาเป็น
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
3.2 การขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
3.2.1 นักศึกษาจัดส่งหลักฐานเพื่อขออนุมัติการสาเร็จ
การศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบ ปท.7 (ก) / ปท.7 (ข) พร้อมแนบ
หลักฐาน ดังนี้
1) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวน 4 ฉบับ
2) แผ่นข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 แผ่น
3) บันทึกข้อความ ผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิช าการ (Plagiarism)ที่ผ่ านการรั บ รองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
4) บทความวิจัย จานวน 1 ชุด

การจัด ทาวิทยานิพนธ์ เป็นส่ วนหนึ่งของการจัดการศึกษาในระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ก าแพงเพชร เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานทางวิชาการเป็ นที่ยอมรับของศาสตร์ ในสาขาวิชาที่ศึกษา สาหรับ
ขั้ น ตอนในการจั ด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ แบ่ ง เป็ น 3
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์
ลงทะเบียน ครั้งที่ 1
การจัดทาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
4 หน่วยกิต

1.1 นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่าง
และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1.2 นักศึกษายื่นเรื่องขอสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ์

1.3 กรรมการสอบสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
และรายงานผลการสอบ

ลงทะเบียน ครั้งที่ 2
การสร้างเครื่องมือ/การเก็บข้อมูล/
การวิเคราะห์ และจัดทารายงาน
วิทยานิพนธ์
4 หน่วยกิต

2.1 นักศึกษาสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย

ลงทะเบียน ครั้งที่ 3
การสอบวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์
4 หน่วยกิต

3.1 นักศึกษายื่นเรื่องขอสอบ

2.2 นักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล

3.2 กรรมการสอบสอบรายงานผลการสอบ

3.3 นักศึกษายื่นแบบขอสาเร็จการศึกษา
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ขั้นตอนการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
1.1 นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่าง
และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลงทะเบียน ครั้งที่ 1
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 หน่วยกิต

1.2 นักศึกษายื่นเรื่องขอสอบโครงร่างการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ
1.3 กรรมการสอบสอบโครงร่างการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ
และรายงานผลการสอบ

ลงทะเบียน ครั้งที่ 2
การสร้างเครื่องมือ/การเก็บข้อมูล/
การวิเคราะห์ และจัดทารายงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 หน่วยกิต

2.1 นักศึกษาสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย

ลงทะเบียน ครั้งที่ 3
การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 หน่วยกิต

3.1 นักศึกษายื่นเรื่องขอสอบ

2.2 นักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล

3.2 กรรมการสอบสอบรายงานผลการสอบ

3.3 นักศึกษายื่นแบบขอสาเร็จการศึกษา
3.3 นักศึกษายื่นแบบขอสาเร็จการศึกษา

2.2 นักศึกษาดาเนินการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล นักศึกษาดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยยื่น แบบ ปท.4.2(ก) / ปท.4.2(ข) เพื่อให้บัณฑิตวิทยาออกหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล
2.4 นักศึกษาดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ
เรียบเรียงวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ภายใต้การดูแลแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
3. การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการสาเร็จ
การศึกษา
สาหรับ รายละเอียดการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
และการสาเร็จการศึกษาในแต่ละขั้นตอนดังนี้
3.1 การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3.1.1 เมื่ อนั ก ศึ ก ษาจั ด ทาวิ ท ยานิ พ นธ์/ การศึ ก ษาค้ น คว้ า
อิสระ ได้เสร็จสมบูรณ์ ให้ยื่นเรื่องขอสอบโดยใช้แบบ ปท.5(ก)/ หรือ ปท.5(ข)
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยจัดส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยจานวน 4 เล่ม
3.1.2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่ อ เสนอคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให้ ก ารพิ จ ารณาเพื่ อ อนุ มั ติ
คณะกรรมการสอบ
3.1.3 บัณฑิตวิทยาลัย จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าพร้อมกาหนดวัน-เวลาการสอบ
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คุณสมบัติของนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ในการลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ นั้น
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับครบตาม
หลักสูตร และได้รับการอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ครบถ้วนแล้ว
หลักสูตรแผน ก (วิทยานิพนธ์) จานวนหน่วยกิต หลักสูตรแผน ข (การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ) จานวน หน่วยกิต
2. นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรได้กาหนดไว้

1.8 นักศึกษาดาเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติของคณะกรรมการสอบ และส่งโครงร่างฯ ฉบับ
สมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
1.9 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่าน
โครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อจัดทาประกาศอนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาต่อไป

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาลงทะเบียน ทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้
การลงทะเบียน
ลงทะเบียนครั้งที่ 1
ลงทะเบียนครั้งที่ 2
ลงทะเบียนครั้งที่ 3
รวมหน่วยกิต

วิทยานิพนธ์
(หน่วยกิต)
4
4
4
12

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(หน่วยกิต)
2
2
2
6

สาหรับ รายละเอียดในการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
มีดังนี้

2. การจัดทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(ลงทะเบียนครั้งที่ 2)
ในขั้นตอนการจัดทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ มี
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้
2.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย นักศึกษาดาเนินการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นยื่นแบบ
แบบ ปท.4.1(ก)/ปท.4.2(ข) เพื่อให้บัณฑิตวิทยาออกหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตาม
แบบ แบบ ปท.4.1(ก)/ ปท.4.1(ข)
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1. การเสนอหัวข้อโครงร่าง/อาจารย์ที่ปรึกษา และการสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ลงทะเบียนครั้งที่ 1) มีขั้นตอนดังนี้
1.1 การเสนอหัวข้อโครงร่างและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็น ขั้น ตอนแรกในการทาวิทยานิพนธ์ /การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ โดยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิส ระที่นั กศึกษามีความสนใจ โดยขอคาแนะนาปรึกษาจากอาจารย์ผู้ ส อน
รายวิชาต่าง ๆ หรืออาจารย์ประจาสาขาในหัวข้อที่ตนสนใจ และติดต่อขอให้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ทาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
1.2 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และ
การเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ให้ยื่นแบบ ปท.1 (ก) สาหรับหลักสูตร แผน
ก. (วิทยานิพนธ์) หรือ แบบ ปท.1 (ข) สาหรับหลักสูตร แผน ข. (การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ) ที่ผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาเสนอ เพื่อเสนอต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย
1.3 บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาและตรวจสอบ
คุณสมบัติและภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิ ส ระ และพิ จ ารณาอนุ มั ติ จากนั้ น รวบรวมรายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พิจารณาอนุมัติ
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1.4 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื่อ
นักศึกษาจัดทาโครงการวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระได้ เสร็จสมบูรณ์
ให้ยื่นเรื่องขอสอบโดยใช้แบบ ปท.2 (ก) สาหรับหลักสูตรแผน ก (วิทยานิพนธ์)
หรือ ปท.2 (ข) สาหรับหลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ต่อบัณฑิต
วิทยาลัยโดยแนบหลักฐานดังนี้
1.4.1 รูปเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
จานวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ
1.4.2 ไฟล์ข้อมูลโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1.4.3 บันทึกข้อความ ผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ (Plagiarism) ที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1.5 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อเสนอคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษาให้การพิจารณาเพื่ออนุมัติ
รายชื่อกรรมการสอบ
1.6 บัณฑิตวิทยาลัยฯ ประสานงานคณะกรรมการสอบดาเนินการ
สอบเพื่อกาหนดวัน-เวลาการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
และจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ
1.7 คณะกรรมการสอบดาเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามวัน-เวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด พร้อมกับแจ้ง
ผลการสอบโครงร่างฯ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ในแบบ ปท.3 (ก)/ปท.3 (ข)

