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1. วัตถปุระสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบขั้นตอนและหลักเกณฑ์การท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตั้งแต่การ
เสนอหัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษาและการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 1.2 เพ่ือแนวทางการให้ค าแนะน าปรึกษาของอาจารย์ประจ าสาขา และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติหัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษาและการขอสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 1.3 เป็นข้อมูลส าหรับคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้ทราบ
ถึงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระว่าสมควรอนุมัติ  หรือปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร 
 1.4 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับของ
ศาสตร์และความก้าวหน้าในสาขาวิชา 
 1.5 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ 
 1.6 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ ระดับปริญญาโท สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการที่น ามาจัดท าคู่มือ 
 
2. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย 1) การลงทะเบียนครั้งที่ 1 การจัดวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
2) การเสนอหัวข้อโครงร่าง/อาจารย์ที่ปรึกษา 3) การยื่นเรื่องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ และ 4) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 
3. ค าจ ากัดความ 
 โครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หมายถึง แผนการวิจัยที่จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแสดง
ถึงรายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจัยในแต่ละขั้นตอนการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เพ่ือเป็นแนว
ทางการให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับและความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติด้าน
คุณวุฒิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาและหัวข้อการท าวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ท าหน้าที่ในการควบคุม ก ากับ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของ

คู่มือปฏิบัติงาน 
กระบวนการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท 
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นักศึกษาตั้งแต่การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท ารายงานและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา  
 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาและหัวข้อการ
ท าวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ท าหน้าที่ในการสอบวัดความรู้ ความเข้าใจแบบปาก
เปล่า และการประเมินผลคุณภาพของโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา  
 บัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก) 
 นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้รับบริการ 
 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา หมายถึง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขา 
 คณบดี หมายถึง หัวหน้าบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารสูงสุดในบัณฑิตวิทยาลัย 
 เจ้าหน้าที่  หมายถึง เจ้าหน้าที่ประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ให้บริการ 
 คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่แนะน าเกี่ยวกับวิธีการในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 4.1 อธิการบดี มีหน้าที่ อนุมัติค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ  
 4.2 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ พิจารณา อนุมัติค าร้องของนักศึกษา และเป็นกรรมการสอบโครง
ร่างโดยต าแหน่ง 
 4.3 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา มีหน้าที่ พิจารณาค าร้องจากนักศึกษา และเป็น
ประธานกรรมการสอบโครงร่างโดยต าแหน่ง 
 4.4 อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาของ
นักศึกษา และเป็นกรรมการสอบโครงร่างโดยต าแหน่ง 
 4.5 คณะกรรมการสอบ มีหน้าที่ พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท 
 4.6 เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร ความถูกต้องของข้อมูล และเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 4.7 นักศึกษา  มีหน้าที่ จัดท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เสนอค าร้องการท าโครงร่างใน
ขั้นตอนต่างๆ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา 
  
5. การตรวจเอกสาร 
 การขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558 
ซึ่งมีรายละเอียดที่ส าคัญ และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า
อิสระหลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
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 วิทยานิพนธ์ 
 1. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะลงทะเบียนเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกได้ 2 – 4     
หน่วยกิต โดยนักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      1.1 ลงทะเบียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และได้รับการอนุมัติผล
การศึกษาแต่ละรายวิชาครบถ้วนแล้ว   
            1.2 ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของแต่ละหลักสูตร 
โดยได้รับผลการศึกษาเกรดเป็น S (ผ่าน)  
  1.3 มีคุณสมบัติครบตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา 
 2. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  2.1 เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 4 หน่วยกิตแล้ว ให้ด าเนินการจัดท า                  
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  2.2 ถ้านักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกไม่ผ่าน ให้เข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
อีกครั้งภายใน 60 วัน หลังการสอบครั้งแรก 
  2.3 ถ้านักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งที่ 2 ไม่ผ่านหรือไม่ได้สอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ตามข้อ 2) นักศึกษาจะได้ระดับผลการเรียน U ส าหรับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนไป
แล้ว 
  2.4 เมื่อนักศึกษาที่ได้ระดับผลการเรียน U ส าหรับวิชาวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนนักศึกษา
ต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ใหม่ พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุง และ / หรือเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์
นั้นๆ เมื่อนักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในจ านวนหน่วยกิตท่ียังเหลือ 
 3.  ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา เสนอแต่งตั้งผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้
ความเห็นชอบ 
 4. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้มีคุณสมบัติเป็นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และหลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
 5.  ขั้นตอนในการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
หมู่เรียน 
  ขั้นที่ 2 การเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขา ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานของอาจารย์
ที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป 
  ขั้นที่ 3 นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
  ขั้นที่ 4 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบหลักฐาน ดังนี้ 
   4.1 รูปเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ จ านวนเท่ากับ
คณะกรรมการสอบ  



6 
 

   4.2 ไฟล์ข้อมูลโครงร่างวิทยานิพนธ์  
   4.3 ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (plagiarism)  
ที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  ขั้นที่ 5 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ด าเนินการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และ
จัดส่งผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
  ขั้นที่ 6 บัณฑิตวิทยาลัยน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านต่อมหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติ
ให้จัดท าวิทยานิพนธ์ 
 6. คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 
  6.1 ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาเป็นประธาน 
  6.2 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 
ไม่เกิน 1 คน เป็นกรรมการ 
      6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการ 
  6.4 อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า   
รองศาสตราจารย์ ในสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีประสบการณ์วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา จ านวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ 
  6.5 อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกและมีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จ านวนไม่เกิน  
3 คน เป็นกรรมการ 
  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และในการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการเข้าสอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ 
ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธานกรรมการมอบให้กรรมการ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นประธานกรรมการสอบแทน 
 7. องค์ประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะต้องมีหัวข้อตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2558 
 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 1. การลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระนักศึกษาจะลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
  1.1 ลงทะเบียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และได้รับการอนุมัติผล
การศึกษาแต่ละรายวิชาครบถ้วนแล้ว   
            1.2 ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของแต่ละหลักสูตร             
โดยได้รับผลการศึกษาเกรดเป็น S (ผ่าน)  
            1.3 มีคุณสมบัติครบตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา 
 2. ลงทะเบียนครั้งที่ 1  จ านวน 2 หน่วยกิต การจัดท าโครงร่าง การเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและการ
สอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีข้ันตอนดังนี้ 
            2.1. นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่าง รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยผ่าน
การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ
ของนักศึกษา และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwjFp8b7rITGAhWFJaYKHWeOAJI&url=http%3A%2F%2Flib.swu.ac.th%2Fth%2Fimages%2Fstories%2Fpdfaumporn%2Fplagiarism_update.pdf&ei=X8V3VYX8MoXLmAXnnIKQCQ&usg=AFQjCNErsFr1zofNFkyr6f2Thgm95O-_3Q&bvm=bv.95277229,d.dGY
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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 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้เกณฑ์
มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
            2.3 นักศึกษาจัดท าโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ.2558  
   2.4 การยื่นเรื่องขอสอบ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้า 
อิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบหลักฐานดังนี้ 
   (1) รูปเล่มโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ จ านวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ 
                               (2) ไฟล์ข้อมูลโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
                               (3) ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) ที่ผ่าน 
การรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
     2.5 บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วย 
   (1) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา เป็นประธาน 
   (2) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทนจ านวนไม่เกิน 1 คน เป็นกรรมการ 
   (3) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นกรรมการ 
   (4) อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานั้น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
และมีผลงานวิจัยที่นอกเหนือจากการท าวิจัยเพื่อรับปริญญา จ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ 
   (5) อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอก มีความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ 
  กรณีท่ีประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา บุคคลใดบุคคลหนึ่งท าหน้าที่                  
เป็นประธานกรรมการสอบแทน 
 3. การสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
    บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการจัดการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 
  3.1 มหาวิทยาลัยฯ จัดท าประกาศก าหนดการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
  3.2 นักศึกษาส่งโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการจัดส่งโครง
ร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้กับคณะกรรมการสอบ       
                     3.3 คณะกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระด าเนินการสอบและจัดส่งผลการสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย  
                     3.4 นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติของคณะกรรมการสอบ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 2 เล่ม ภายใน 45 วัน นับจากวันที่สอบผ่าน 
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กรณีท่ีนักศึกษาสอบไม่ผ่านให้ด าเนินการดังนี้ 
  (1) ถ้านักศึกษาน าเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในครั้งแรกไม่ผ่าน หรือไม่ได้น าเสนอ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้น าเสนออีกครั้ง ภายใน 60 วัน หลังการน าเสนอครั้งแรก 
  (2) ถ้านักศึกษาน าเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในครั้งท่ี 2 ไม่ผ่าน หรือไม่ได้น าเสนอ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามข้อ (1) นักศึกษาจะได้รับผลการเรียนเป็น U ส าหรับหน่วยกิตการศึกษา
ค้นคว้าอิสระที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว 
  (3)  เมื่อนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น U นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนการศึกษา 
ค้นคว้าอิสระใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงและ/หรือ เปลี่ยนแปลงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระนั้นๆ เมื่อสอบ          
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว ให้ลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระตามจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือ 
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6. ผังกระบวนการปฏิบัตงิาน (Work Flow) 

 กระบวนการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

นักศึกษาลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

นักศึกษาเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ผลสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษา

ค้นคว้าอิสระ 

คร้ังแรกไม่ผ่าน ให้
น าเสนออีกครั้ง
ภายใน 60 วัน หลัง
การน าเสนอครั้งแรก  

คร้ังท่ี 2 ไม่ผ่าน นักศึกษา
จะไดร้ับผลการเรยีนเป็น 
U ส าหรับหน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระที่
ได้ลงทะเบียนไปแล้ว  

นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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6.1 คู่มือ กระบวนการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ นักศึกษามีคุณสมบัติครบที่สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 
ล าดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

1  5 นาท ี 1. นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชา
วิทยานิพนธ์ 1-2/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ 1 
2. นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการท า
วิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท 
พ.ศ.2558 และประกาศ เรื่อง แนว
ปฏิบัติ ในการท าการศึกษาค้นคว้า
อิสระ หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ.
2558 

อาจารย์ที่ปรึกษาดูแล
ควบคุม 

ใบลงทะเบียนรายวิชา 
วิทยานิพนธ์ 1-2/ 
หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
1 
 
 

1. เจ้าหน้าที่บัณฑติ
วิทยาลัย 
2. อาจารย์ที่ปรึกษา 

2  
 
 
 
 

1 ภาคเรียน 1 .  การ เสนอหัวข้อ โครงร่ างและ
อาจ า รย์ ที่ ป รึ กษา วิ ทย านิ พน ธ์ /
การศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นขั้นตอน
แรกในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
หัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระที่นักศึกษามีความสนใจ โดยขอ
ค าแนะน าปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาต่าง ๆ หรืออาจารย์ประจ า
สาขาและติดต่อขอให้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติและมีความเช่ียวชาญใน
หัวข้อที่สนใจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
- คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

ปท.1 (ก) 
ปท.1 (ข) 
 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- เจ้าหน้าทีบัณฑติ
วิทยาลัย 
 

นักศึกษาลงทะเบียนท า
วิทยานพินธ์/การศึกษาค้นควา้อิสระ 

นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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ล าดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
2 .  การ เสนอหั วข้อวิทยานิพนธ์ /
การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการเสนอ
ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ให้ยื่นแบบ ปท.1 
(ก) ส าหรับหลักสูตร ท าวิทยานิพนธ์ 
หรือ แบบ ปท.1 (ข) ส าหรับหลักสูตร 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ผ่านความ
เ ห็ น ช อ บ อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
แ ล ะ ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาเสนอเพื่อ
เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

3  
 
 
 

1 สัปดาห ์ 1.การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื่อนักศึกษา
จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระได้เสร็จสมบูรณ์ ให้ยื่น
เรื่องขอสอบโดยใช้แบบ ปท.2 (ก) 
ส าหรับหลักสูตรท าวิทยานิพนธ์ หรือ 
ปท.2 (ข) ส าหรับหลักสูตร การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
- คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

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

-  เจ้าหน้าทีบัณฑิต
วิทยาลัย 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

4  
 
 
 

2 สัปดาห ์ 1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขา เสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบ
โครงร่ างวิทยานิพนธ์ /การศึ กษา
ค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้
การพิจารณาอนุมัติรายช่ือกรรมการ
สอบ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- เจ้าหน้าทีบัณฑติ
วิทยาลัย 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

นักศึกษาน าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

นักศึกษาเข้าสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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ล าดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
2. บัณฑิตวิทยาลัย จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ โ ค ร ง ร่ า ง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ประสานงานคณะกรรมการสอบ
ด าเนินการสอบเพื่อก าหนดวัน-เวลา
กา รสอบ โค ร ง ร่ า ง วิ ทยานิพนธ์ /
การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

5  
 
 
 

2 ช่ัวโมง คณะกรรมการสอบด าเนินการสอบ
โครงร่ างวิทยานิพนธ์ /การศึ กษา
ค้นคว้าอิสระ ตามวัน-เวลาที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด พร้อมกับแจ้งผลการ
สอบโครงร่างฯ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ตามแบบ ปท.3 (ก) /ปท.3 (ข) 

- คณะกรรมการสอบโครง
ร่าง 

ปท.3 (ก)  
ปท.3 (ข) 

- คณะกรรมการสอบ
โครงร่าง 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

6  
 
 
 
 
 

 1. นักศึกษาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
โครงร่ างวิทยานิพนธ์ /การศึ กษา
ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ต า ม ม ติ ข อ ง
คณะกรรมการสอบ และส่งโครงร่างฯ 
ฉบับสมบู รณ์ต่ อบัณฑิ ตวิทยาลั ย 
ภายใน 45 วัน หลังการสอบ 
2.หากนักศึกษาน าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ในครั้งแรกไม่ผ่าน หรือไม่ได้น าเสนอ
โครงร่ างวิทยานิพนธ์ /การศึ กษา
ค้นคว้าอิสระให้น าเสนออีกครั้งภายใน 
60 วัน หลังการน าเสนอครั้งแรก 
3. หากนักศึกษาน าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

- คณะกรรมการสอบโครง
ร่าง 

เล่มโครงร่างฉบับสมบรูณ์ 2 
เล่ม 

- เจ้าหน้าทีบัณฑติ
วิทยาลัย 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ผลสอบโครงร่าง
วิทยานพินธ์/การศึกษา

ค้นคว้าอิสระ 
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ล าดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
ในครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน หรือไม่ได้น าเสนอ
โครงร่ างวิทยานิพนธ์ /การศึ กษา
ค้นคว้าอิสระตามข้อ 1 นักศึกษาจะ
ได้รับการเรียนเป็น U ส าหรับหน่วยกติ
การศึกษาค้นคว้าอิสระที่ได้ลงทะเบียน
ไปแล้ว 

7  
 
 
 
 

45 วัน 1. นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ตามมติของคณะกรรมการสอบ 
2 .  นั กศึ กษาจั ดส่ ง เ ล่ ม โคร งร่ า ง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระที่
ผ่านการอนุมัติของประธานกรรมการ
การสอบ, อาจารย์ที่ปรึกษา, คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย (ใบปะหน้าเล่มโครง
ร่าง) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 2 
เล่ม  

- อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์
- คณะกรรมการสอบ 
โครงร่าง 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

- เล่มโครงร่างฉบับสมบูรณ์ 
2 เล่ม 

- เจ้าหน้าทีบัณฑติ
วิทยาลัย 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

 

นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง
วิทยานพินธ์/การศึกษาค้นควา้อิสระ 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสามารถลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 

1) ด าเนินการตรวจสอบว่านักศึกษาได้ลงทะเบียน
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร 
และได้รับอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชาครบถ้วน
แล้ว โดยเช็คกับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
2) ด าเนินการตรวจสอบว่านักศึกษาผ่านการสอบ
ประมวลความรู้จากประกาศผลการสอบประมวล
ความรู้ 

2. นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ 1-2/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 

ด าเนินการแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสามารถ
สอบโครงร่างได้แก่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
จากนั้นนักศึกษาพิมพ์เอกสารใบลงทะเบียน ลงชื่อ
แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนลงนาม ช าระค่า
เทอมผ่านธนาคาร หรือเคาท์เตอร์เซอร์วิส ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด หากจ่ายล่าช้า ช าระค่าเทอมที่
งานการเงิน มรภ.ก าแพงเพชร จะต้องเสียค่าปรับ  
วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 บาท จากนั้นจัดส่ง
หลักฐานการช าระเงินให้บัณฑิตวิทยาลัย 

3. การเสนอหัวข้อโครงร่างและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

1) นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร ปท.1 (ก) การท า
วิทยานิพนธ์ หรือ ปท.1 (ข) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ผ่านหน้าเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย หรือรับเอกสารที่
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเสนอหัวข้อโครงร่าง
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนพิจารณา
เห็นชอบ จากนั้นเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาพิจารณาเห็นชอบ และ
จัดส่งบัณฑิตวิทยาลัย  
2) เมื่อได้รับเอกสาร ปท.1 (ก) การท าวิทยานิพนธ์ 
หรือ ปท.1 (ข) การศึกษาค้นคว้าอิสระ ด าเนินการ
ต ร ว จสอบภา ร ะ ง านของอาจ า ร ย์ ที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระจากฐานข้อมูล
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อผ่านการ
ตรวจสอบน าเรื่อง เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
จั ดท า เป็นร่ า งค าสั่ งแต่ งตั้ งอาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/ การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติในการ
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิต หรือจัดท า เป็น
หนังสือเวียนคณะกรรมการ 
3 )  เ มื่ อ ผ่ า น ก า ร อนุ มั ติ จ า ก ค ณ ะก ร ร ม ก า ร
บัณฑิตศึกษาด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เสนอ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรลงนาม
แต่งตั้ง 

4. การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้า เพ่ือขอสอบ 

1) นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร ปท.2 (ก) การท า
วิทยานิพนธ์ หรือ ปท.2 (ข) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ผ่านหน้าเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย หรือรับเอกสารที่
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมรูปเล่มโครงร่างฯ
วิทยานิพนธ์ จ านวน 9 เล่ม การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
จ านวน 5 เล่ม ไฟล์ข้อมูลโครงร่าง จ านวน 1 แผ่น 
และใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการ (plagiarism) ที่ผ่านการรับรองจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา เ พ่ือเสนอขอสอบโครงร่างฯ 
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ น าเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ พิจารณาเห็นชอบ จากนั้นเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาพิจารณา
รายชื่อคณะกรรมการสอบโครงร่าง และจัดส่ง
บัณฑิตวิทยาลัยและกรอกข้อมูลในทะเบียนการขอ
สอบโครงร่างฯ 
2) เมื่อได้รับเอกสาร ปท.2 (ก) การท าวิทยานิพนธ์ 
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
คณะกร รมกา รบัณฑิ ต ศึ กษ า ในการประชุ ม
คณะกรรมการบัณฑิตหรือจัดท าเป็นหนังสือเวียน 
เพ่ือ พิจารณาอนุมัติคณะกรรมการสอบโครงร่างฯ 
โดยจัดท าเป็นร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
โครงร่างฯ เมื่อผ่านการอนุมัติแล้ว น าค าสั่งเสนอ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรลงนาม
แต่งตั้ง จากนั้น ก าหนดวันสอบโครงร่างฯ แจ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาฯ นักศึกษา และคณะกรรมการ
สอบโครงร่างฯ 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5. คณะกรรมการสอบด าเนินการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามวัน-เวลาที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด พร้อมกับแจ้งผลการสอบ
โครงร่างฯ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบ ปท.3 (ก) /
ปท.3 (ข) 

1) จัดเตรียมห้องสอบให้พร้อมส าหรับใช้ งาน 
(ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ ด าเนินการ)  
2) ประสานแม่บ้าน จัดเตรียมอาหารว่างส าหรับ
คณะกรรมการสอบ 
3) จัดท าเอกสารการเบิกค่าตอบแทนส าหรับ
คณะกรรมการสอบโครงร่างฯ เสนอคณะกรรมการ
ลงชื่อเพ่ือเบิกค่าตอบแทน 
4) น าแบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ปท.3(ก),ปท.3(ข)) แก่
ประธานคณะกรรมการสอบโครงร่างฯ บันทึกผลการ
สอบ เมื่อบันทึกเสร็จแล้วน าเสนอคณะกรรมการลง
ชื่อในแบบรายงานนี้ด้วย หลังจากนั้นเสนอผลการ
สอบต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 

6. นักศึกษาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติของ
คณะกรรมการสอบ และส่งโครงร่างฯ ฉบับสมบูรณ์
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 45 วัน หลังการสอบ 

1) นักศึกษาดาวน์โหลดหน้าอนุมัติการพิจารณาโครง
ร่าง การท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ผ่านหน้าเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย หรือรับเอกสารที่
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย กรอกข้อมูลน าเสนอ
คณะกรรมการสอบโครงร่างฯ ลงนาม น าใส่ในเล่ม
โครงร่างฯ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม น าส่งบัณฑิต
วิทยาลัย  
2) เมื่อนักศึกษาน าโครงร่างฉบับสมบูรณ์มาส่งให้
นักศึกษากรอกข้อมูลในทะเบียนการส่งโครงร่าง 
และน าโครงร่างฯ ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณบดี
บัณฑิตวิทาลัยลงนามหน้าอนุมัติการพิจารณาโครง
ร่าง จากนั้นจัดเก็บที่ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย 
3) ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงร่างโดยส่ง
ฉบั บ สมบู รณ์ แ ล้ ว นั้ น  แก่ ฝ่ า ยทะ เบี ย นและ
ประมวลผลเพ่ือพิมพ์ใบรายงานผลการเรียน จากนั้น
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ กรอกผลการเรียน (ผ่าน= S) เสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และจัดส่งผลการ
เรียนแก่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลพร้อมกับ
ส าเนาผลการเรียนเก็บในแฟ้มผลการเรียนต่อไป 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
7. นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระในครั้งแรกไม่ผ่าน หรือไม่ได้น าเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระให้
น าเสนออีกครั้งภายใน 60 วัน หลังการน าเสนอครั้ง
แรก 

ด าเนินจัดสอบใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก 

8. นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระในครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน หรือไม่ได้น าเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระตามข้อ 
1 นักศึกษาจะได้รับการเรียนเป็น U ส าหรับหน่วย
กิตการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว 

ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบโครงร่างฯ แก่
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลเพ่ือพิมพ์ใบรายงานผล
การ เรี ยน จากนั้ นน า เสนออาจารย์ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ กรอกผลการ
เรียน (ไม่ผ่าน=U) เสนอต่อประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขา และคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติ  และจัดส่งผลการเรียนแก่ฝ่ าย
ทะเบียนและประมวลผลพร้อมกับส าเนาผลการ
เรียนเก็บในแฟ้มผลการเรียนต่อไป 

 
8. แนวทางในการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกระบวนการการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับ
ปริญญาโท จ าเป็นต้องศึกษาองค์ความรู้ตามประกาศและรายละเอียดอ่ืนๆ ดังนี้ 
  8.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์หลักสูต
ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558 
  8.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558 
       8.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  8.4 คู่มือวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับมหาบัณฑิต พ.ศ.2558 
 
9. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับของศาสตร์     
ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
 
10. ระบบตดิตามประเมนิผล 
 การติดตามและประเมินผลกระบวนงานการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ระดับปริญญาโท จะด าเนินการติดตามโดยแบบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานประจ าเดือนรายบุคคล 
บัณฑิตวิทยาลัย โดยจะรายงานปีละ 1 ครั้ง เพ่ือดูว่ากระบวนงานที่ก าหนดขึ้นนี้ มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร    
เพ่ือน ามาปรับปรุงให้กระบวนงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 11.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์หลักสูตระดับ
ปริญญาโท พ.ศ. 2558 
 11.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตร
ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558 
 11.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 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. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธกีารแก้ไข 
ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 
ที ่ ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ปัญหา/ ลดความเสี่ยง 
1  

 
 
 

นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า เสียค่าปรับตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

แจ้งนักศึกษาให้ทราบล่วงหน้า โดยจัดท าหนังสือแจ้ง
เตือนเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังนักศึกษาตามที่อยู่ 
ที่ให้ไว้ในใบสมัครและแจ้งเป็นรายบุคคลผ่านทาง
โทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ต่างๆ  

2  
 
 
 

นักศึกษามีภาระงาน หรือหน้าที่มาก ท าให้จัดท าโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระไม่ทันขึ้นสอบ 

ทางบัณฑิตวิทยาลัยมีกิจกรรมติดตามความก้าวหน้า 
ในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ท าให้นักศึกษามี
แนวทางและแผนการในการบริหารเวลาจัดท าโครงร่าง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3  
 
 
 

ไฟล์ข้อมูลโครงร่างที่นักศึกษาเตรียมมาน าเสนอประสบปัญหา
เปิดข้อมูลไม่ได้ ติดไวรัสจากคอมพิวเตอร์ 

ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส แจ้งนักศึกษาส่งข้อมูล  
โครงร่างฯ ผ่านอีเมล์ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
ล่วงหน้าก่อนเข้าสอบ 

4  
 
 
 
 

นักศึกษาส่งเล่มโครงร่างฉบับสมบูรณ์ไม่ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนด 45 วันหลังการสอบ และมีการจัดท าบันทึกขอขยายวัน
เวลาเพิ่ม 

แจ้งนักศึกษาให้ทราบล่วงหน้าเมื่อใกล้ครบก าหนดการ
ส่งเล่มหลังสอบ 45 วัน โดยจัดท าหนังสือแจ้งเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังนักศึกษาตามที่อยู่ที่ให้ไว้
ในใบสมัครและแจ้งเป็นรายบุคคลผ่านทางโทรศัพท์
และช่องทางออนไลน์ต่างๆ 

 

นักศึกษาลงทะเบียนท า
วิทยานพินธ์/การศึกษาค้นควา้อิสระ 

นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

นักศึกษาเข้าสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง
วิทยานพินธ์/การศึกษาค้นควา้อิสระ 
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แบบเสนอหัวข้อโครงรา่งและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ปท.๑ (ก) 
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     ปท.๑ (ก)  
แบบเสนอหัวข้อโครงร่างและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  
ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)……………..…………………………..……….………………รหัสประจ าตัว…………………..……….. 
หลักสูตร…………………………………………………………………..…………..สาขา……………………………………………....………………. 
 มีความประสงค์  ขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง 

(ภาษาไทย)  ………………………………………………………………………………………..……………...………….…..…………… 
…………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………..…… 
 ๒. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   ๒.๑  ประธานกรรมการ (ชื่อ)…………..…………….………….…………………..…………..วุฒ…ิ………..……….………… 
ต าแหน่งทางวิชาการ…………………………………………สถานที่ท างาน….……………………………………...…………………………… 
        ๒.๒  กรรมการ (ชื่อ)…………………………………………………………….…………..……..วุฒิ…………………………………
ต าแหน่งทางวิชาการ…………………………………………สถานที่ท างาน….……………………………………...…………………………… 
 
                  ลงชื่อ……………..………………………………………..นกัศึกษา 
                        (……………………..…..………….…………………) 
            ……….…/…….….………/……….…. 
ลงชื่อ……………………………..…….………………ประธานกรรมการ        ลงชื่อ……………….……………………………กรรมการ 
      (…………..……..……………..…………………)    (………..……..…………………………………) 
       …….….…/………...……/……..……         ………/…………….………/……………. 
 

ความเห็นของประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา 
 
……………...……………………………………………………………………….…….………… 

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

                    .…..….…/……….…………/…..…..…… 
ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
………………………...…………….……………………………………………………………….………… 

ลงชื่อ…………………………………………………………….. 
       (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ)         

                    .…….….…/……….…….…..………/……..…..…… 
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แบบเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
ปท.๒ (ก) 
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  ปท.๒ (ก) 
แบบเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)….…………………………………………….…………………..…รหัสประจ าตัว……………..………… 
หลักสูตร……………………………………………………………………..……..สาขา………………………………………………..…………….… 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)……………………………………..…………………………….………………………………………...…………..……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………...…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………...……….…………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………...…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………...…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 ทั้งนี้ ได้แนบโครงร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน................ชุด   มาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
     ลงชื่อ………………………………………..………..นักศึกษา 
            (…………..…….……………….……………) 

                        ...……/……..……..…/……….. 
 

ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ ์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 

                            ลงชื่อ…………………………………………ประธานกรรมการ 
                          (………………..………………………) 

              ...……/………………..…/………..   
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 

              ลงชื่อ…………………………………….………กรรมการ 
                             (………………….…………………………) 

                       ….….../……..……..…/…………     
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- ๒ – 
 

การเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงรา่งวิทยานิพนธ ์
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขามีความเห็นให้พิจารณารายชื่อบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานพินธ์ ประกอบด้วย 
 ๑. กรรมการโดยต าแหน่ง 
            ๑.๑. ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขา    
                            ……………………………………………………………................................... ประธานกรรมการสอบ 

๑.๒. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
       ………….………………………………………….…………...……………………... กรรมการสอบ 
๑.๓. ประธานทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ 
       ………………………………………………………………...……………………….. กรรมการสอบ 
๑.๔. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 
      ...................………….………………………………………….…....................  กรรมการสอบ 

 ๒. กรรมการภายใน 
  ๒.๑. ....................................................................................................... กรรมการสอบ 
  ๒.๒. ....................................................................................................... กรรมการสอบ 
  ๒.๓. ....................................................................................................... กรรมการสอบ 
  ๒.๔. ....................................................................................................... กรรมการสอบ 
 
                                       ลงชื่อ……………………………..…………………ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา 
                                    (………………..…….…..……………………….) 
                  .…………/….……………..…../…………… 
 
การด าเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย 
   ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว 
   น าเสนอชื่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธต์่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้วเมือ่ 
                 วันที่…………เดือน………………………………พ.ศ. …………….. 
   ก าหนดให้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในวนัที่…..….…เดือน………..……………พ.ศ……..…….…          
                 เวลา……….………….น.  ที่ห้อง …………………………………………………………………..….……… 
 
 ความเห็นของคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

…………………………………………………………………..….……… 
     ลงชื่อ……………………………..……….…………… คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย 

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

หมายเหตุ 
 บัณฑิตวิทยาลยัแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องต่อไปนี้ทราบ 
       นักศึกษา 
       อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
       คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์                      
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แบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ปท.๓ (ก) 
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  ปท.๓ (ก) 
แบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 ด้วยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์    ได้ด าเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ชื่อ……………………………………………………………………..…………….รหัสประจ าตัว…………………….………………................... 
หลักสูตร……………………………………………………………………… สาขา ....……………………………..…………………………………. 
เมื่อวันที่ …….…… เดือน ………………..….…………………………พ.ศ. ……………..…… แล้วผลปรากฏว่านักศึกษา ดังกล่าว 
    สอบผ่าน 
    สอบผ่านโดยมีเงื่อนไข ให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

บทที่  ๑  .....……………………………….………………..…………………...…………………………….…………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

บทที่  ๒  .....………………………………………..……………………………...…………………………….…………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

บทที่  ๓  .....………………………………................................................…………………………….…………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
............................................................................................................................. ........................................................... 
   สอบไม่ผ่าน……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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ลงชื่อ………………..………………………...............   ลงชื่อ………………..………………………............... 
    (…………………………………..……………………)                       (…………………………………..……………………)                 
                    กรรมการสอบ             กรรมการสอบ 
 
 
 
ลงชื่อ………………..………………………...............   ลงชื่อ………………..………………………............... 
    (…………………………………..……………………)                       (…………………………………..……………………) 
                   กรรมการสอบ                                                        กรรมการสอบ 
 
 
                     
ลงชื่อ………………..………………………...............                    ลงชื่อ………………..………………………............... 
    (…………………………………..……………………)                       (…………………………………..……………………) 
                   กรรมการสอบ                                                        กรรมการสอบ 
 
 
 
ลงชื่อ………………..………………………...............                    ลงชื่อ………………..………………………............... 
    (…………………………………..……………………)                       (…………………………………..……………………) 
                   กรรมการสอบ                                       ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
                                                                                    …….…../……..…………/………….. 
                     

ความเห็นของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
 
      ลงชื่อ………………...…………………………….…………… 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัรดา วงษ์นายะ)  

          …….…../……..………………/……….. 
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หน้าอนุมัติการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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 คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ไดด าเนินการพิจารณา  
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ ..................................................................................................... ................................  
เรื่อง..................................................................... .................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................
 และนักศึกษาไดท าการแกไขโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรให้ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์  
ไดตอไป 
 
 
 

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

 
 
 

.............................................................. 
(...........................................................) 

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
 
 

.............................................................. 
(...........................................................) 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 

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

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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แบบเสนอหัวข้อโครงรา่งและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ปท.๑ (ข) 
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ปท.๑ (ข) 

แบบเสนอหัวข้อโครงร่างและอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)……………..……………………………………….………รหัสประจ าตัว…….……….………..……….. 
หลักสูตร………………………………………………………………………………….…..  สาขา………………………….………....………………. 
 มีความประสงค์  ขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีรายละเอียด ดังนี้   

๑. หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง 
 (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………...………….…..…………… 
…………………………………………………………………………...………………………………………..……………………………………………… 
…………………………………………………………………………..............................................………………………………………………… 

๒. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ..............................................................................................  
วุฒิ……………….…………………………..…..……ต าแหน่งทางวิชาการ…………………….……………..............................................
สถานที่ท างาน….………………………………………….……...…………………………....................................................................... 
 
             ลงชื่อ………………………..……………………..นักศึกษา 
                   (…………..………..…….…………………) 
          …..….…/……………..……/…………… 

 
     ลงชื่อ……………………………………….…………อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
                                                (…………………………………………………)  

       …..….…/………………….……/……..……  
            

ความเห็นของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
 

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

                               .…..….…/……….…………/…..…..…… 
ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
 

 ลงชื่อ…..……………………………………………………….. 
                 (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ)           

                                  .…..….…/……….…………/…..…..   
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แบบเสนอขอสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ปท.๒ (ข) 
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ปท.๒ (ข) 

แบบเสนอขอสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)….………….……………………………………………..…รหสัประจ าตัว………..…………..………… 
หลักสูตร………………………………………………………………………………..  สาขา…………………………………………..…………….… 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ……………………………………………………………….…………………………………………...…………..…………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ……………………..……………………………………………..……………………………………….…...……………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
 ทั้งนี้ ได้แนบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ  จ านวน .......... ชุด มาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
     ลงชื่อ……………………….….………….………..นักศึกษา 
            (…………..…………………………………) 

                      ....……/…………..…/………... 
 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
 
 

           ลงชื่อ…………………………….………………อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
                 (…………………………..…………………) 
                   …...……/………….…..…/…………..     
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-๒- 

การเสนอรายช่ือเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขามีความเห็นให้พิจารณารายชื่อบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสอบ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
           ๑. กรรมการโดยต าแหน่ง 
               ๑.๑. ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา 
                      .................................................................................................... ประธานกรรมการสอบ  
               ๑.๒. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                      ...................................................................................................  กรรมการสอบ  
               ๑.๓. อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
                     ............................................................................................. ......  กรรมการสอบ 

๒. กรรมการภายใน 
    ๒.๑. ...................................................................................................  กรรมการสอบ 
    ๒.๒. ........................................................................................... ........  กรรมการสอบ 
    ๒.๓. ...................................................................................................  กรรมการสอบ           

                       ลงชื่อ………………………………….……………………..ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา     
                              (………………………………………………………..) 
       .…..….…/……….…………/…..…..……                                                 

การด าเนินการของบัณฑิตวทิยาลัย 

   ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว 

   น าเสนอชื่อคณะกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้วเมื่อ 
                 วันที่…………เดอืน………………………………พ.ศ. …………….. 
   ก าหนดให้สอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในวันที่…..….…เดือน………..……………พ.ศ……..…….…          
                 เวลา……….………….น.  ที่ห้อง …………………………………………………………………..….……… 

ความเห็นของคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

                ……...……………….………………………………………….………………… 

     ลงชื่อ………………………..……………………………………คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
             (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ)             

              .…….…/……..……….…../…………… 
หมายเหต ุ

 บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ทราบ 
    นักศึกษา 
    อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
    คณะกรรมการสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ 
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แบบรายงานผลการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
ปท.๓ (ข) 
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          ปท.๓ (ข) 

แบบรายงานผลการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 ด้วยคณะกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้ด าเนินการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ของนักศึกษาชื่อ……………………….…………………………….………………….รหัสประจ าตัว……………………………………… 
หลักสูตร…………………………………………………………………………………  สาขา………………..…………………………………………. 
เมื่อวันที่ ………....…… เดือน ………………………………………… พ.ศ. ……………………… แล้วการพิจารณาปรากฏผล ดังนี้ 
  
    ผ่าน 
    ผ่านโดยมีเงื่อนไข ให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

บทที่  ๑  .....…………………………………………...………………………………………………..……….…………………..…………. 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 

บทที่  ๒  .....…………………………………………………...…………………………………………..……………….…………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 

บทที่  ๓  .....………………………………………………….……………………...…………………………….…………………..……….. 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………… 
 

    สอบไม่ผ่าน.......................................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
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-๒- 

 
 

     ลงชื่อ ......................................................... 
                                             (.....................................................) 

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

                                                                                               กรรมการสอบ 

 

      ลงช่ือ ......................................................... 

                                                                                  (.....................................................) 

                                                                                               กรรมการสอบ 

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

 
 

ความเห็นของคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ลงชื่อ…………………………..….………..…………………… 
              (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ)                     
                     …….…../……..…………/………….. 
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หน้าอนุมัติการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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 คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ  มหาวิทยาลัยราชภักก าแพงเพชร ได้ด าเนินการ
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ ............................................................................................................................ 
 เรื่อง............................................................................................................................................................................
 และนักศึกษาได้ท าการแก้ไขโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรให้ด าเนินการ
ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ต่อไป 
 
 
 

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

ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 
 
 

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

ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 
 
 

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

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
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แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 ข้าพเจ้า(นาย,นาง,นางสาว)…………………….………………………….……………..รหัสประจ าตัว……….………….………… 
นักศึกษาระดับ ……………………….สาขาวิชา……………..……………………………………………….………………….……………………. 
หลักสูตร   แผน ก วิทยานิพนธ์    แผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
 ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ เพื่อการพิจารณา 
อนุมัต ิ 
   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 
แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘ 

............................................. 
 

  เพ่ือให้การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๒ , ๑๓ , ๒๗ และ ๒๙ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗    
และโดยมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘          
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  และการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงยกเลิก
ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ ฉบับลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๕๖ และออกประกาศแนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้ดังนี้ 

๑. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะลงทะเบียนเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกได้  
๒ – ๔ หน่วยกิต โดยนักศึกษาที่จะลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

              ๑.๑ ลงทะเบียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และได้รับการอนุมัติผล
การศึกษาแต่ละรายวิชาครบถ้วนแล้ว   

              ๑.๒  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของแต่ละหลักสูตร โดย
ได้รับผลการศึกษาเกรดเป็น S (ผ่าน)  

              ๑.๓ มีคุณสมบัติครบตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา 
                     ๒. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
                         ๒.๑ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ๔ หน่วยกิตแล้ว ให้ด าเนินการจัดท า                  
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
                         ๒.๒ ถ้านักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกไม่ผ่าน ให้เข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์อีก
ครั้งภายใน ๖๐ วัน หลังการสอบครั้งแรก 
                         ๒.๓ ถ้านักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งท่ี ๒ ไม่ผ่านหรือไม่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
ตามข้อ ๒.๒ นักศึกษาจะได้ระดับผลการเรียน U ส าหรับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว 
      ๒.๔ เมื่อนักศึกษาที่ได้ระดับผลการเรียน U ส าหรับวิชาวทิยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนนักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ใหม่ พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุง และ / หรือเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์นั้นๆ เมื่อ
นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในจ านวนหน่วยกิตที่ยังเหลือ 
                     ๓. ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา เสนอแต่งตั้งผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้ความ
เห็นชอบ 
                     ๔. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้มีคุณสมบัติเป็นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
                     ๕. ขั้นตอนในการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์มีดังนี้ 
                         ขั้นที่ ๑ การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่
เรียน 
                         ขั้นที่ ๒ การเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขา ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป 
                        ขั้นที่ ๓ นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
                        ขั้นที่ ๔ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบหลักฐาน ดังนี้ 

                        ๔.๑ รูปเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ จ านวนเท่ากับ
คณะกรรมการสอบ  

                        ๔.๒ ไฟล์ข้อมูลโครงร่างวิทยานิพนธ์  
                                  ๔.๓ ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (plagiarism)  
ทีผ่่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
                        ขั้นที่ ๕ คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ด าเนินการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และจัด
ส่งผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
                        ขั้นที่ ๖ บัณฑิตวิทยาลัยน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านต่อมหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติให้
จัดท าวิทยานิพนธ์ 

๗. คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 
    (๑) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาเป็นประธาน 

(๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ไม่เกิน  
๑ คน เป็นกรรมการ 

    (๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการ 
(๔) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า   

รองศาสตราจารย์ ในสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีประสบการณ์วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา จ านวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ 

(๕ ) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกและมีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จ านวนไม่เกิน  
๓ คน เป็นกรรมการ 
  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ต้องมีกรรมการเข้าสอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ี 
ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธานกรรมการมอบให้กรรมการบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง เป็นประธานกรรมการสอบแทน 

๘. องค์ประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะต้องมีหัวข้อตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙. หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
               ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีหน้าที่ดังนี้ 

    (๑) มีแผนการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา และมีการปฏิบัติตามแผน 
    (๒) มีการให้ค าปรึกษาโดยให้ความส าคัญและใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมกับ 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwjFp8b7rITGAhWFJaYKHWeOAJI&url=http%3A%2F%2Flib.swu.ac.th%2Fth%2Fimages%2Fstories%2Fpdfaumporn%2Fplagiarism_update.pdf&ei=X8V3VYX8MoXLmAXnnIKQCQ&usg=AFQjCNErsFr1zofNFkyr6f2Thgm95O-_3Q&bvm=bv.95277229,d.dGY
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ลักษณะของนักศึกษาอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
    (๓) มีการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งด้านความรู้ความสามารถ มีเป้าหมาย 

และมีแผนการท าวิทยานิพนธ์ มีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น อดทน ในการท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 
    (๔) มีการตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างวิทยานิพนธ์และการท าวิทยานิพนธ์ทุกข้ันตอน 
    (๕) มีการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบและ 

ต่อเนื่องรวมทั้งปรับปรุงการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์อยู่เสมอ 
๑๐. การสอบวิทยานิพนธ์ 

                           ๑๐.๑ นักศึกษาท่ีพร้อมสอบปากเปล่าให้ยื่นค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ ตามแบบที่ก าหนด   
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
                           ๑๐.๒ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 
                                   ๑๐.๒.๑ กรณีท่ีนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 
                                   ๑) ประธานกรรมการสอบท่ีเป็นอาจารย์ประจ า             ประธานกรรมการ 
                                   ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย                   กรรมการ 
                                   ๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                               กรรมการ 
                                   ๑๐.๒.๒ ในกรณีที่นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเพียงคนเดียว คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 
                                   ๑) ประธานกรรมการสอบท่ีเป็นอาจารย์ประจ า             ประธานกรรมการ 
                                   ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย                   กรรมการ 
                                   ๓) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีความรู้ 

        และประสบการณ์เก่ียวกับการวิจัย                        กรรมการ 
                                   ๔) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                               กรรมการ 
             ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณสมบัติตามกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
                          ๑๐.๓ การแต่งตั้งประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ด าเนินการโดยคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาเสนอชื่อประเภทละ ๒ คน ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา
เลือก ทั้งนี้ อาจเลือกบุคคลอื่นที่เหมาะสมตามกรณี ประเภทละ ๑ คน เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
                          ๑๐.๔ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการท าวิทยานิพนธ์
ด้วยการซักถามและลงมติตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผ่านวิทยานิพนธ์ต้องได้รับมติจากกรรมการอย่าง
น้อย ๓ ใน ๔  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สรุปผลการสอบและรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย 
                         ๑๐.๕ ให้นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อ           
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่สอบ เพ่ือส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ก่อนจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
                    ๑๑. การส าเร็จการศึกษา 
                           ๑๑.๑ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการขอส าเร็จการศึกษา ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้  
                                   ๑๑.๑.๑ วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๕ ฉบับ  
                                   ๑๑.๑.๒ แผ่นข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑ แผ่น   
                                   ๑๑.๑.๓ บทความวิจัย จ านวน ๑ ชุด  
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     ๑๑.๑.๔ ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (plagiarism)       
ที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

    ๑๑.๑.๕ ใบตอบรับ หรือวารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ผลงานใน 
วารสารวิชาการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

๑) วารสารวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceedings) ที่ผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) 

๒) วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ  

๓) วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน 
ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒ 

    ๔) ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร     
                           ๑๑.๒ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบหลักฐานการส าเร็จการศึกษาและขอเสนออนุมัติการส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อคณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

๑๒. การท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwjFp8b7rITGAhWFJaYKHWeOAJI&url=http%3A%2F%2Flib.swu.ac.th%2Fth%2Fimages%2Fstories%2Fpdfaumporn%2Fplagiarism_update.pdf&ei=X8V3VYX8MoXLmAXnnIKQCQ&usg=AFQjCNErsFr1zofNFkyr6f2Thgm95O-_3Q&bvm=bv.95277229,d.dGY
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘ 

............................................. 
 

  เพ่ือให้การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๒ , ๑๓, ๒๗ และ ๒๙ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗    
และโดยมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘          
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  และการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงยกเลิก
ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปริญญาโท พ.ศ.
๒๕๕๖ และออกประกาศแนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้ดังนี้ 

๑. การลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
    นักศึกษาจะลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ต้องมีคุณสมบัตดิังนี้ 

              ๑.๑ ลงทะเบียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และได้รับการอนุมัติผล
การศึกษาแต่ละรายวิชาครบถ้วนแล้ว   

              ๑.๒ ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของแต่ละหลักสูตร             
โดยได้รับผลการศึกษาเกรดเป็น S (ผ่าน)  

              ๑.๓ มีคุณสมบัติครบตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา 
         ๒. ลงทะเบียนครั้งที่ ๑  จ านวน ๒ หน่วยกิต การจัดท าโครงร่าง การเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ

การสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีขั้นตอนดังนี้ 
             ๒.๑. นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่าง รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยผ่านการ

เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา 
และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 

             ๒.๒. บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้มีคุณสมบัติเป็นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 

             ๒.๓ นักศึกษาจัดท าโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๘  

   ๒.๔ การยื่นเรื่องขอสอบ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้า 
อิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบหลักฐานดังนี้ 
                              (๑) รูปเล่มโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ จ านวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ 
                              (๒) ไฟล์ข้อมูลโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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                              (๓) ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) ที่ผ่าน 
การรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

   ๒.๕ บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วย 

1) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา เป็นประธาน 
2) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทนจ านวนไม่เกิน ๑ คน เป็นกรรมการ 
3) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นกรรมการ 
4) อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานั้น หรือสาขาที่เก่ียวข้อง และมีผลงานวิจัย   
ที่นอกเหนือจากการท าวิจัยเพื่อรับปริญญา จ านวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ 

5) อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอก มีความรู้และ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จ านวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ 

      กรณีท่ีประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา บุคคลใดบุคคลหนึ่งท าหน้าที่                  
เป็นประธานกรรมการสอบแทน 
                     ๓. การสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
                         บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการจัดการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 

(๑) มหาวิทยาลัยฯ จัดท าประกาศก าหนดการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(๒) นักศึกษาส่งโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการจัดส่ง 

โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้กับคณะกรรมการสอบ       
                           (๓) คณะกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระด าเนินการสอบและจัดส่งผลการสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย  
                           (๔) นกัศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติของคณะกรรมการสอบ 
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๒ เล่ม ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่สอบผ่าน 

       กรณีท่ีนักศึกษาสอบไม่ผ่านให้ด าเนินการดังนี้ 
     (๑) ถ้านักศึกษาน าเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในครั้งแรกไม่ผ่าน หรือไม่ได้ 

น าเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้น าเสนออีกครั้ง ภายใน ๖๐ วัน หลังการน าเสนอครั้งแรก 
(๒) ถ้านักศึกษาน าเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในครั้งที่ ๒ ไม่ผ่าน หรือไม่ได้ 

น าเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามข้อ (๑) นักศึกษาจะได้รับผลการเรียนเป็น U ส าหรับหน่วยกิตการศึกษา
ค้นคว้าอิสระที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว 

(๓)  เมื่อนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น U นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนการศึกษา 
ค้นคว้าอิสระใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงและ/หรือ เปลี่ยนแปลงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระนั้นๆ เมื่อสอบ          
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว ให้ลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระตามจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือ 

๔. ลงทะเบียนครั้งที่ ๒ จ านวน ๒ หน่วยกิต ให้นักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
(๒) เก็บรวบรวมข้อมูล 

๕. ลงทะเบียนครั้งที่ ๓ จ านวน ๒ หน่วยกิต ให้นักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(๒) สอบปากเปล่ารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(๓) เผยแพร่บทความการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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(๔) ส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 
           ๖. การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
               ๖.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ท าหน้าที่ทดสอบความรู้ความ 

เข้าใจในการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับกรอบความคิด ขอบเขตการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม เครื่องมือ 
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาค้นคว้า โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา             
เสนอรายชื่อกรรมการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ทั้งนีค้ณะกรรมการสอบปากเปล่าการศึกษาค้นคว้าอิสระประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา เป็นประธาน 
     (๒) อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องและมีผลงานวิจัย
ที่นอกเหนือจากการท าวิจัยเพื่อรับปริญญา จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ 

(๓) อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอกมีความรู้และ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ 

(๔) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นกรรมการ 
    ในกรณีที่ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา 

ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาที่สอบ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัย ๒ คน ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาคัดเลือกเป็นประธาน
กรรมการสอบปากเปล่ารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

              ๖.๒ การด าเนินการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
                    ให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 
                    (๑) นักศึกษาที่พร้อมสอบปากเปล่าให้ยื่นค าร้องขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ผ่านความ

เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ พร้อมกับรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
                    (๒) มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศก าหนดสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

    (๓) คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระท าการทดสอบด้วยการซักถามและลงมติ 
ตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผ่านต้องได้รับมติจากคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ ใน ๔ โดยมีประธาน
คณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นผู้บันทึกผลการสอบและด าเนินการให้มีการตัดสินใจเพ่ือเสนอเป็นข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงแก้ไขท่ีสอดคล้องและเป็นไปได้ 

   (๔) ประธานคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ส่งผลการสอบตามแบบที่ก าหนด
เสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และส่งผลการประเมินไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ                 
งานทะเบียน  

๗. การจัดท ารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
               เมื่อนักศึกษาท าการศึกษาค้นคว้าอิสระเรียบร้อยตามกระบวนการแล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้นักศึกษาแก้ไขการศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบการศึกษา 
ค้นคว้าอิสระ ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในคู่มือการศึกษาค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๘ ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่สอบ 

(๒) จัดส่งการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบก่อนจัดท ารายงาน 
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 
                    ๘. การขอส าเร็จการศึกษา  
                        ให้นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการขอส าเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้  
                        ๘.๑ การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๕ ฉบับ  
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                        ๘.๒ แผ่นข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑ แผ่น   
                        ๘.๓ บทความวิจัย จ านวน ๑ ชุด  
                        ๘.๔ ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) ที่ผ่าน 
การรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
                        ๘.๕ ใบตอบรับ หรือวารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ 
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

(๑) วารสารวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
(Proceedings) ที่ผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 

(๒) วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบัน 
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ  

(๓) วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน 
ฐานข้อมูลฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒ 
                              (๔) ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร     
                        ๘.๖ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบหลักฐานการส าเร็จการศึกษาและขอเสนออนุมัติการส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ 

๙. การท าการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามคู่มือการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
…………………………………………… 

  
 เพื่อให้ผลงาน วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
มีคุณภาพ เป็นท่ีเชื่อถือตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย  และจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงก าหนดแนวปฏิบัติและเกณฑ์การตรวจสอบ          
การคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ดังนี้ 

๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการใน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘” การคัดลอกผลงานทางวิชาการ หมายถึงการลอกเลียนหรือน าข้อความ 
งานเขียน ส านวนภาษาโดยการคัดลอกค าต่อค า การถอดความ หรือการสรุปเนื้อหาผลงานของผู้อื่นมาทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาเป็นผลงานของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงเจ้าของผลงาน 

๒. แนวปฏิบัติในการก ากับและตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ มีดังต่อไปน้ี 

   ๒.๑ นักศึกษาท่ีจะยื่นเรื่องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และส่งวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ให้ด าเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงานงานโดยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์โดยส่งแบบ
รายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแนบหลักฐานรายงานผล            
การตรวจสอบท่ีแสดงค่าร้อยละของความซ้ าซ้อน (Plagiarism Checking Report) และผ่านการรับรองจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระก่อนยื่นขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และส่ง
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 

   ๒.๒ อาจารย์ท่ีปรึกษาท าหน้าท่ีก ากับและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นควา้อิสระ ของ
นักศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามประกาศนี้ 

   ๒.๓ บัณฑิตวิทยาลัยท าหน้าท่ีก ากับและตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการท าวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศนี้  

๓. เกณฑ์การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาคน้คว้าอิสระ ระดับ
บัณฑิตศึกษามีดังต่อไปน้ี 

   ๓.๑ ความซ้ าซ้อนและความคล้ายคลึงของโครงรา่งวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่เกินร้อยละ ๓๐   
   ๓.๒ ความซ้ าซ้อนและความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ บทท่ี ๑ - ๕ 

ไม่เกินร้อยละ ๓๐ 
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๔. กรณีท่ีมีปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับแนวการปฏิบัตินี้ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร เป็นผู้ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒- 
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ภาคผนวก ข  ประวัติผู้จัดท า 
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ประวัติผู้จัดท า 

 
ชื่อ – สกุล   นางสาวกิตติยา  ลาเต๊ะ 
ภูมิล าเนา   เลขที่ 14 หมู่ที่ 17 ต าบลนาบ่อค า  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
ประวัติการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สถานที่ท างาน  บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
โทรศัพท์ที่ท างาน  055-706555 ต่อ 1780, 055-706649 
โทรศัพท์มือถือ  098-3397156 
Email   kittiya_l@kpru.ac.th 
   Lateh31@gmail.com 
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